zdarma
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najdete nás i na

Daniel Matoušek

Cikánský hudebník
koukl mamince do kočárku
a prorokoval, že budu zpěvák

v í c e n a w w w. f o r u m u s t i n a d l a b e m . c Z
w w w. f a c e b o o k . c o m / f o r u m u s t i n a d l a b e m

Vánoční tvoření - kreativní workshop pro děti
Ježíškova cesta, Ježíškova pošta a Strom splněných přání

27.11. - 23.12.
27.11.
27.11.
3.12.
3.12.
3. - 4.12.
4.12.
5.12.

1O.OO – 19.OO
13.OO – 14.OO
14.OO – 15.OO
14.OO – 18.OO
14.OO – 15.OO
1O.OO – 18.OO
16.OO – 17.OO
15.OO – 17.OO

Vánoční trhy
Divadelní soubor Li-Di - pohádka “Čert to nemá nikdy lehké”
Queen Revival
S čerty nejsou žerty aneb Mikulášská v OC Forum
Štěpánčino divadlo
Vánoční dílničky - kreativní workshop pro děti
The Boom - The Beatles Revival Band
Den s Mikulášem, čertem a andělem

10.12.
10. - 11.12.
11.12.
17.12.
17. - 18.12.
18.12.

13.OO – 14.OO
1O.OO – 18.OO
16.OO – 17.OO
13.OO – 14.OO
1O.OO – 18.OO
16.OO – 17.OO

vydejte se s dětmi na kouzelnou Ježíškovu cestu

čertovský program plný pohádek, hudby a soutěží

Divadlo Krabice Teplice
Vánoční dílničky - kreativní workshop pro děti
Vánoční koncert Lucie Bergerové
Sváťovo dividlo
Vánoční dílničky - kreativní workshop pro děti
Abba Revival

MC2016601

vánoce
V OC FORUM

26.11. - 27.11. 1O.OO – 18.OO
27.11. - 22.12. 1O.OO – 18.OO

Změna programu vyhrazena

kouzelné

STRANY 8–9

K U LT U R A

více na www.zitusti.cz
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Začal bych
8. prosince,
kdy v Činoheráku hostuje
Divadlo
Kašpar s úžasným Janem
Potměšilem.
Ten samý večer bude Jirka
Imlauf křtít svoji novou
knížku v Café Max. Na pátek
9. prosince se už moc těším,
v Hraničáři jsou Priessnitz,
symbol 90. let. V průběhu
prosince taky pokračuje
spousta zajímavých výstav
v ústeckém Muzeu, kam
bych se rád podíval, a v Severočeské knihovně poběží
výstava obrazů kamaráda
bubeníka a malíře Karla Kopice „Penguins in the City“,
malované technikou „airbrush“. 12. prosince bych se
rád šel podívat do Národního domu na Trio Michala
Pavlíčka. Během adventu se
doufám dostanu na nějaký
vánoční koncert a 22. prosince bych rád zašel do
Domu kultury na Spirituál
kvintet s Dagmar Peckovou.
Pavel Nepivoda, The Boom

Zámek Trmice
14/12 1700 Česko zpívá koledy
Muzeum civilní obrany –
Ústecké podzemí
19/11 1000–1600 Tradiční česká
zabijačka
3/12 1700–1900 Čerti v ústeckém
podzemí
10/12 1000–1700 Advent
v ústeckém podzemí

15/12 2000 Neřež
17/12 2000 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála

18/12 1500 Doba ledová – Mamutí do 10/1
drcnutí a kreativní dílna
do 31/1
Severočeské divadlo

7/12 1700 Večer pro tiché
tlapky IV.
8/12 1900 Nabucco
00
Galerie Emila Filly, Armaturka 9/12 17 Louskáček
10/12 1900 Vánoční koncert
do 19/1 Please Emty
Orchestru Václava
Your Wallets
Hybše, host duo Kamélie
14/12 2000 Ostrý zub / koncert
00
11/12 17 Vánoční koncert
Ústeckého dětského
Činoherní studio
Galerie Oko
sboru a hostů
00
Divadelní
spolek
8/12
19
do 8/1
Vladimír Polesný:
12/12 1700 Vánoční koncert ZUŠ
Kašpar - Růže pro
Třetím okem
Evy Randové
Algernon
15/12 1900 Vánoční koncert
Apollo music club
9/12 1900 Boj černocha se psy
Centropolu – Lenka
17/12		
Retrodiskotéka
11/12 1700 Děti z Bullerbynu
Graf a Štefan Margita
s tombolou
00
14/12 1900 Zeptej se táty
16/12 19 Vánoční setkání
31/12		
Maškarní Silvestr
00
s Edith Piaf
17/12 17 Pinocchio
20/12 1900 My děti ze stanice ZOO 17/12 1500 Louskáček
Dům kultury
00
00
18/12 17 J. J. Ryba –
23/12 15 Pinocchio
9/12 1800 Vánoční galavečer
Česká mše vánoční
STK Gebert 2016
27/12 1000 Děti z Bullerbynu
20/12 1900 Sněhová královna
11/12 1600 Vánoční show
27/12 1900 Lebka z Connemary
00
22/12 19 J. J. Ryba –
TS Freedom
28/12 1000 Pinocchio
Česká mše vánoční
13/12 1900 Vánoční hvězdy 2016 Off program:
26/12 1800 Vánoční koncert
v Ústí
00
Činoherácký
vánoční
18/12
14
Bendova komorního
14/12 2000 Partička
bazárek
orchestru
17/12 1930 26. Vánoční koncert
00
20/12 1800 Adam Frk / vernisáž
28/12 17 Noc na Karlštejně
The Boom Beatles
výstavy fotografií
31/12 1500 Limonádový Joe aneb
Revival and Orchestra
23/12		
Štíhlá koza / koncert
Koňská opera
20/12 1930 Vánoční salon Fešáků
28/12 2000 Offprogram #3
00
Severočeská vědecká knihovna
22/12 20 Lucie Bílá –
Bílé Vánoce 2016
AKCE
Hraničář
30
22/12 19 Spiritual Kvintet
7/12 1800 Adventní koncert
9/12 2000 Priessnitz
a host Dagmar
pěvců Bel Canta
00
Vánoční
pásmo
krát11/12
15
Pecková
W. Ch. 3 / Hudební salónek
kých filmů a kreativ00
15/1 1800 Novoroční galakonKouzlo canyoningu
8/12
17
ní dílna Tamaryšek
cert populární hudby
W. Ch. 3 / sál 3. patro
12/12 1730 Živá zeleň
14/12 1700 Bible – kniha knih
00
Německý
Stammtisch
12/12
20
Národní dům
W. Ch. 3 / sál 3. patro
13/12 1800 Intervence do
7/12 2000 Fleret
VÝSTAVY
00
výstavy
Jazyk
12/12 20 Michal Pavlíček a Trio
7/12–1/2 Karel Kopic: Penguins
13/12 1930 Snowden
14/12 2000 Gerald Clark Blues
In The City / Velká
30
Band
Hradební 49 /vstupní hala
15/12 19 Pechakucha Night 22
Skanzen Zubrnice
10 a 11/12 Vánoce ve skanzenu

Adventní pohlazení
W. Churchilla 3 / vitríny
Chile – země
rozmanité chuti
W. Churchilla 3 / OAL

Muzeum
Akce
7/12 1100–1900 Design Box
8/12 1700 Výstavou Pavlba
na páře s Martinem
Krskem
14/12 1600 Muzeum čte dětem
14/12 1700 Výstavou E. G.
Doerell a jeho svět
s Václavem Houfkem
15/12 1700 Koruna Království
českého v představách Karla IV.
20/12 1700 Vánoční hra
28/12 1700 Výstavou Ženy jsou
můj osud s Petrem
Berounským
a Vlaďkou Erbovou
00
28/12 19 Hudební Vánoce
v muzeu
Výstavy
do 30/12 Exponát měsíce –
velemloci od Bíliny
do 31/12 Druhá kultura
do 31/12 Již 140 let
do 31/12 Underground
a disent na Ústecku
do 31/12 Plavba na páře –
175 let paroplavby
na českém Labi
do 31/12 Parníkem po Labi
do 31/12 Klaus HorstmannCzech – Dialog s časem
do 29/1 Josef Marka –
Kreslený humor
do 15/1 E. G. Doerell
a jeho svět
do 15/1 Počítačový dávnověk

INZERCE

Inflagranti odhalí Pepu Vojtka v kostele
Smyčcové nástroje a elektrická kytara,
skladby Johana Sebastiana Bacha
a Vivaldiho spolu s písněmi skupin Europe
či Queen, křehké dívky a charismatický
rocker. Všechny tyhle zdánlivé protiklady
spojuje společný projekt dívčího smyčcového tria Inflagranti a známého rockového
muzikanta a frontmana skupiny Kabát
Josefa Vojtka. „Chtěly jsme skloubit ženskou jemnost s mužským charismatem,
a to se nám beze zbytku podařilo,“ říká
zakladatelka tria Markéta Muzikářová.
Na pozvání Ústeckých Vánoc a zakladatelky nadačního fondu CENTROPOL –
ENERGIE POMÁHÁ Lenky Graf, který finan-

cuje jeden z největších dodavatelů energií
– CENTROPOL ENERGY, a. s. – přijedou
Inflagranti společně s Josefem Vojtkem do
Ústí nad Labem 11. prosince 2016. Jeden
z jejich letošních nezapomenutelných
adventní koncertů plných překvapivých
hudebních aranžmá a zvukových zvratů
se odehraje v kostele sv. Vojtěcha. „Jejich
hudební projekt mě okamžitě chytil za
srdce. Je to přesně moje krevní skupina.
Úžasná kombinace klasické a moderní
muziky ukazuje, že důležitý není hudební
styl a doba vzniku, ale zásadní je kvalita
skladby,“ říká hostitelka i mecenáška
v jedné osobě Lenka Graf.

V podání tria nechybí úpravy melodií
klasických velikánů (Vivaldi, Beethoven,
Smetana, Dvořák aj.), ale i moderní písně
(od kapel Queen, Metalica aj.) nebo písně
lidové (Ej Gorale, Acustic aj.). Josef Vojtek
jako zpěvák nabízí svoji méně známou
muzikálovou tvář. Představuje se v rolích,
ve kterých standardně účinkuje na pražských muzikálových pódiích. Najdete zde
písně z muzikálů Tři mušketýři Michala
Davida, Golem Karla Svobody, Hamlet
Janka Ledeckého a další.
Na řadu výše uvedených skladeb se
mohou těšit i návštěvníci koncertu v ústeckém kostele sv. Vojtěcha 11. prosince

2016 od 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit
v Kulturním domě v Ústí nad Labem.
Vystoupení Inflagranti a Josefa Vojtka
je součástí charitativního projektu,
který se jako červená nit táhne všemi
programy pořádanými o letošním adventu
společností Centropol. „V letošním roce
jsme se rozhodli podpořit maminky
s dětmi z azylového domu v Ústí nad
Labem. Vánoce mají patřit dětem a ty
z azylového domu by bez nás možná ani
žádné svátky nezažily. Jsme rádi, že nás
podpořily takové osobnosti jako Štefan
Margita, Jaroslav Svěcený nebo Monika
Absolonová,“ dodává Lenka Graf. pr

DUO JAMAHA / Dům kultury

Ústí nad Labem / čt 2. 2. 2017 od 18:00 hod.
Po loňském úspěšném koncertu se Duo Jamaha
opět těší na své fanoušky v Ústí nad Labem.
Slovenské hudební Duo Jamaha zahraje nejen
svoje největší hity, ale přidá také nové písně.
Jejich dlouho očekávané vystoupení je připraveno na čtvrtek 2. února 2017 od 18:00 hod.
2

Vstupenky zakoupíte na www.vstupenkyusti.cz,
nebo v pokladně domu kultury Ústí nad Labem.
Telefon do pokladny 602 621 637. Pokladna je
otevřena od pondělí do soboty vždy od 8.00
do 17:00 hod.
Vstupenky jsou velmi vhodným a originálním
dárkem nejen pro prarodiče, ale i pro rodiče
a přátele.

Nelze uplatnit slevu ZTP.

www.duojamaha.sk
2016618

Dobrá zpráva pro milovníky tradičních lidovek.
Duo Jamaha, nejúspěšnější kapela a hvězda
TV Šlágr, přijede do ústeckého domu kultury.

prosinec 2016
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Jaké vánoční
tradice dodržujete?

Na Mariánskou skálu lezení nebude

Marek Odložil
27 let, muzikant
Ústí nad Labem

Dodržuji jen ty, co si přítelkyně prosadí, a pak ty, které
mám sám rád. Přece není
potřeba nic dělat pokrytecky, jen kvůli tradici.
David Gottfried
30 let, obchodník
Ústí nad Labem

Kapr a řízek.
Sabina Stehlíková
23 let, mateřská dov.
Ústí nad Labem

S malým budeme psát dopis
Ježíškovi a péct cukroví. Na
první adventní neděli jsme
zapálili svíčku a máme pro
malého adventní kalendář
na mlsky. Večer před Vánoci
zdobíme stromeček a pak
následuje klasická štědrovečerní večeře.
David Haas
25 let, zaměstnaný
Ústí nad Labem

Tradičně si večer dáme
řízek a salát. Stromeček je
samozřejmě také důležitý.
A po jídle a dárcích koukáme na Popelku a Pelíšky.

Milovníci adrenalinu budou
mít na ústecké Mariánské skále smůlu. Ferrata, která tu podle původních plánů měla vést
jako stejná oblíbená atrakce
v Děčíně na Pastýřskou stěnu,
tady nebude. Město od původního záměru muselo ustoupit,
protože skalní stěna není
dostatečně stabilní. Radnice se
snaží najít jiné místo, kde by
být nakonec mohla.
Posudek pro město dělala chomutovská společnost Strix. Ta
zjistila, že vzhledem k množství
rozvolněného materiálu se jako
zcela nevhodná jeví severní část
skalní stěny. Vybudování zajištěných cest v jižní části skalní stěny by si vyžádalo velmi nákladná

sanační opatření. I přesto by se
v případě dlouhodobých či krátkodobých intenzivních srážek
nebo střídání teplot a při zvýšeném pohybu osob po zajištěných
cestách mohl skalní svah dostat
do havarijního stavu, následkem
čehož může dojít k pádu až desítek metrů krychlových horniny.
„Z bezpečnostních důvodů
se proto vedení statutárního
města rozhodlo odstoupit od
záměru vybudovat na Mariánské skále ferraty. Myšlenky
zřídit v Ústí nad Labem atraktivní lákadlo pro turisty, jimiž
zajištěné cesty jsou, se ale
nevzdává a bude hledat jiné
a vhodné místo,“ řekl náměstek primátorky Jiří Madar. zu

www.facebook.com/zitusti.cz
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SLOUPEK

Nejteplejší rok s D8
Jaký vlastně
byl rok 2016,
se kterým se
za několik dní
rozloučíme?
Podle meteorologů byl
nejteplejší v historii. Mohl
by mít přívlastek volební,
uprchlický, rok EET nebo
také zavřených marketů
o svátcích. A přeneseno do
regionu, určitě rok dálniční.
Poprvé se na dálnici D8
koplo před 32 lety a letos tepna spojující Prahu s Ústím
a Drážďany bude kompletně zprůjezdněná. A i když
geologové dokola upozorňují, že okolí dálnice v tom
posledním úseku je nestabilní a hrozí sesuvy, velkolepý
opening se neodkládá. Naopak. Tisícovka pozvaných
v čele s prezidentem Milošem Zemanem 17. prosince
ten zpropadený poslední
úsek D8 slavnostně otevře.
Prý to ale nebude na dlouho. Prý se brzy zase zavře,
neb právě hrozí ty sesuvy.
Z D8 se už dávno stalo velmi
drahé politikum. A vzhledem k tomu, že i rok 2017
bude rokem klání o voličské hlasy (i rokem EET, zavřených marketů o svátcích
a podle odhadů i uprchlický a nejteplejší), to by bylo,
aby politici tu zakletou D8
prostě neotevřeli. A pak...
děj se vůle boží.
Krásné Vánoce a bezpečnou cestu do roku 2017.
za redakci Martina Seewaldová
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Oslavte šťastné a ﬁalové s klinikou Mediestetik!

Pobočka mezinárodní sítě klinik Mediestetik otevřela před časem svou
pobočku v Teplicích! S nadcházejícími svátky vám proto na uvítanou
přinášíme jedinečné akce a dárky v hodnotě 10 0000 Kč!
Oslavte s námi krásné Vánoce a nadělte si pod stromeček něco
jedinečného! Kliniky Mediestetik nepřináší jen skvělé výsledky, ale i
jedinečný zážitek prémiové péče!

Epilace laserem
jen za 199 Kč!

Vyzkoušejte opravdu fungující laserovou epilaci
podpaží na nejmodernějším laseru z USA. Candela
GentleLase patří mezi špičku na trhu a problémů s
holením vás zbaví jednou pro vždy!
Jen do 31.12.2016 nabízíme první zkušební
ošetření obou podpaží za 199 Kč namísto 1750 Kč!

Voucher na 5 000 Kč!

Dodejte své pleti maximální omlazení za pomoci vlastní
plazmy! Pokud si v prosinci zakoupíte 3 ošetření obohacenou
plazmou, můžete uplatnit tento voucher na 5 000 Kč!

Voucher na 3 000 Kč!

Chcete se zbavit hlubokých vrásek, nosoretních rýh nebo
zvětšit rty? Využijte tento voucher v hodnotě 3 000 Kč na
všechny výplně Derma ll!

Voucher na 2 000 Kč!

Uvažujete o liftingu pleti? Využijte ten za pomoci nití!
Voucher v hodnotě 2 000 Kč můžete použít
na všechny niťové liftingy při celkové částce
vyšší než 15 000 Kč!

Klinika Mediestetik, Krupská 12 Teplice, tel.: +420 471 000 071 - www.mediest.cz
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Skupina
klinik
Mediestetik
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Hejtmanem
zůstal Bubeníček
Ústecký kraj – Hejtmanem Ústeckého kraje zastupitelé zvolili
bílinského starostu a dosavadního hejtmana Oldřicha Bubeníčka z KSČM. Koalici vytvořili
komunisté, sociální demokraté
a SPD-SPO, kteří disponují
těsnou většinou hlasů. Vítězné
ANO je v opozici. Hejtman
má hned pět náměstků. Své
stranické kolegy Stanislava
Rybáka
a Jaroslava
Komínka,
sociální
demokraty
Jaroslava
Foldynu
a Martina
Kliku a Petra
Šmída za
SPD-SPO. zu

Střekov je bez vedení,
Malinkovič skočil
Střekov – Zastupitelé Střekova
odvolali těsnou většinou osmi
hlasů místostarostu Viktora
Malinkoviče (KSČM). Ten byl
v čele radnice sám a byl také
jediným radním obvodu. Návrh
bývalých členů ANO a zastupitelů PRO!Ústí podpořil bývalý
starosta Miroslav Štráchal
(nez., dříve ANO). Nové vedení
radnice zastupitelé nezvolili.
Návrh, aby se zastupitelka
Eva Outlá (PRO!Ústí) stala
starostkou, neprošel o jeden
hlas. A tak ji alespoň pověřili
vedením úřadu. Na radnici je
nestabilní personální situace,
úřad je opět bez tajemníka,
výpověď dali i další zaměstnanci. zu

více na www.zitusti.cz

Cena krajského
jízdného mírně roste

Ústí nad Labem – Lidé používající
jednotné krajská jízdné v zelených autobusech, vlacích,
některých MHD a turistických
lodích na některých trasách
zaplatí o korunu více než
byli zvyklí. Kraj zvedá ceny
o 0,7 procenta, kvůli zaokrouhlení se ale navýšení projeví
jen někde.
Cestující v příštím roce čeká
několik novinek. Neruší se žádné spoje, některé naopak posilují. A to jak autobusy, tak vlaky. „Vycházeli jsme především
z požadavků měst a obcí,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav
Komínek. Na Ústecku, které
ve spojích směrem na Teplice
a Děčín patří v krajské dopravě
k nejvytíženějším, se lidé dočkají například posílení spojů

mezi Ústím a Jílovým přes Libouchec. Kraj u Českých drah
objednal i vlakové spoje z Ústí
nad Labem na Moldavu. Pojedou 3, 4., 27. a 28. února.
Kraj do dopravy dá zhruba
1,4 miliardy korun. Nyní řeší,
jak se společnosti, se kterými
má smlouvu, vypořádají s povinným navýšením platů řidičů. To nařídila vláda. Podle
Komínka kraj letos peníze na
platy navíc, bylo by to kolem
70 milionů korun, podle platné
smlouvy dopravcům dát nemůže. „Budeme mít jednání i se
statutárními městy, kterých
se problém také týká, a chceme o řešení jednat se státem,“
uvedl. Ústecký dopravní podnik
to bude stát 7,7 milionu korun,
které nemá zcela zajištěné. lu

Z mostu muž nakonec neskočil

Ústí nad Labem – Život zachránili ústečtí policisté muži, který chtěl spáchat sebevraždu skokem z ústeckého železničního mostu. Muž vše
předem ohlásil telefonem, jen nepověděl, z jakého že chce do řeky
skočit mostu. Operační důstojník ihned zalarmoval policejní hlídky,
které postupně propátrávaly všechny mosty v Ústí nad Labem.
A nakonec jej našli na železničním mostě. Jeden policista na muže
opatrně promluvil a přesvědčil ho, aby od sebevraždy upustil. lu

Stížnost u soudu
neprošla
Ústí nad Labem – Zvolení Jaroslava
Doubravy jako senátora za
Ústecko bylo platné. Nejvyšší
správní soud zamítl stížnost
Lukáše Blažeje, že by jeho
kandidatura nebyla řádně
zaregistrovaná. Za vším stojí
spory mezi dvěma křídly hnutí
Severočeši.cz, za něž Doubrava kandidoval. Kvůli těmto
sporům Blažej zpochybnil platnost jeho registrace. Návrh ale
soud zamítl. Podle soudu nešla
platnost voleb takto napadat.
„V rámci řízení ve věcech
neplatnosti voleb nelze brojit
proti vadám registrace přihlášky,“ konstatoval soud. lu

Chlumec má
mobilní aplikaci
Chlumec – Získat informace
o dění ve městě mohou nově
obyvatelé Chlumce na Ústecku
prostřednictvím mobilního
telefonu. Město má vlastní mobilní aplikaci, která tuto možnost nabízí. Aplikace obsahuje
několik sekcí. V první z nich
se lidé dozví o aktualitách
z města, úřadu nebo tu najdou
fotografie. V další mohou dávat
radnici různé podněty. Jinde najdou kontakty na tísňové linky.
Další sekce obsahuje obecné
informace o Chlumci a okolí. lu
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Ministr: Dálnice D8 se otevře
Ústecký kraj – Dálnice D8 se podle
ministerstva dopravy otevře
ve slibovaném termínu 17. prosince. Její části prošly v uplynulých dnech i zatěžkávacími
zkouškami, hrozící sesuvy jsou
údajně zažehnané. „Na veškeré
činnosti související se stabilizací území dohlíží Česká geologická služba, která provádí
odborný geologický dozor nad
všemi průzkumnými, monitorovacími a sanačními pracemi

a provádí výkon odborného
konzultanta a dozoru při výběru metod a realizace veškerých
prováděných prací. Dálnice
bude hotová ke zprovoznění
17. prosince tak, aby byla pro
provoz bezpečná,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. lu

Voda bude opět dražší
Ústecko – Severočeská vodárenská společnost zvedne v roce
2017 cenu vodného a stočného.
Zdražení bude velmi mírné,
zákazníci za metr krychlový
zaplatí 98,3 koruny. To je o 30
haléřů více než v letošním roce.
„Meziroční navýšení představuje pouze 0,3 %, do čehož se
promítla inflace, potřeba obnovy vodohospodářského majetku, nárůst ceny povrchové vody
stanovené Povodím Ohře a zohlednění vývoje spotřeby vody,“
uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.
Společnost tvrdí, že tlak státu na cenu vody je kromě výše
daňové sazby i v celé řadě poplatků stanovených legislati-

vou. V letech 2005–2010 SVS
do čistíren investovala 4,6 miliardy. Hrozilo i skokové zvýšení poplatků za odběr povrchové surové vody od povodí. To
se nenaplnilo a oproti roku
2016 povrchová voda nakupovaná od Povodí Ohře nezdraží
o avizovanou jednu korunu Kč
za metr krychlový, ale pouze
o 23 haléřů.
Někteří komunální politici
SMS kritizují, hlavně pak za
smlouvu o provozování sítě
s francouzskou Veolií. Podle
nich tak velká část zisků proudí zahraničnímu partnerovi
a po vypršení smlouvy by chtěli pravidla změnit. lu

Nejstarší nosorožec oslavoval
Krásné Březno – Samice nosorožce tuponosého Zamba oslavila
v listopadu své 46. narozeniny.
Zamba je v současné době
nejstarším nosorožcem svého
druhu v rámci Unie českých
a slovenských zoologických
zahrad. Do Ústí nad Labem
dorazila přesně před 36 lety.
„Zamba byla odchycena v roce
1972 v rezervaci Umfolozi v Jihoafrické republice na jedné
z výprav tehdejšího ředitele
královédvorské zoologické zahrady Josefa Vágnera. Do naší
zoo přišla 19. listopadu 1980
spolu se samicí Sašou, o 15 dní
později, tedy 4. prosince 1980,

přišel i samec Dan,“ uvedla tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová. V současné době je Zamba
jediným nosorožcem v ústecké
zoo, Saša a Dan uhynuli v roce
2008 v důsledku stáří. zu

Záchranářský vrtulník bude z Prahy
Ústecký kraj – Od ledna bude leteckou záchranku v Ústeckém
kraji provizorně zajišťovat policejní vrtulník z Prahy, případ-

ně vrtulníky z Liberce a Plzně.
Ministerstvo zdravotnictví
totiž nemůže podepsat smlouvu se slovenskou společností
ATE. Případ kvůli podezřele
nízké ceně řeší antimonopolní úřad. „Pokud se situace
urychleně nevyřeší, bude to
velký problém,“ uvedl hejtman
Oldřich Bubeníček. Podle něho
je třeba řešení najít do konce
ledna, protože i poté bude řadu
týdnů trvat zaškolené pilotů
a zdravotnických osádek. lu

Ústecká průmyslovka je zárukou uplatnění na trhu práce
Střední průmyslová škola se
středisky Resslova a Stříbrníky
v Ústí nad Labem má tradici
106 let přípravy absolventů pro
praxi a studia na vysokých školách. V letošním roce zvítězila
v soutěži „Dobrá škola“ Ústeckého kraje
a do Ústí nad Labem za studiem technických oborů dojíždějí děti ze Štětí, Děčína
či Roudnice nad Labem. Zájem zaměstnavatelů o školu a její absolventy nyní překonává očekávání pedagogů. Podle ředitele
jedné z největších páteřních škol Ústeckého kraje, Mgr. Bc. Jaroslava Mareše, není
týdne, aby neproběhlo alespoň jedno jednání o partnerství s nějakým podnikem.
Většina žáků má jasno o budoucí práci
ještě před výučním listem a maturitou.
Opravdu je takový zájem firem o vaše
absolventy a nemají mít obavy z cesty
na úřady práce po prázdninách?
Je tomu tak. Ekonomický růst, následná
potřeba technicky vzdělaných lidí na trhu
práce, dobrá pověst o kvalitě naší školy
a především flexibilita při navazování
spolupráce s podniky – to vše nese ovoce.
Škola je dvojnásobným vítězem a držitelem titulu „Doporučeno zaměstnavateli“,
který uděluje klub zaměstnavatelů škole,
která nejlépe v kraji připravuje žáky do
profesního života. Učební obory technického směru jsou dnes pro průmysl
atraktivní. A nejen pro český. Před pár
týdny jsme jednali s německou firmou

ISG Elektrotechnik z Drážďan. Některé
naše absolventy zaměstnávají na stavbách a projektech v Drážďanech a okolí
a chválí je. Vyhledali nás a rýsuje se velmi
zajímavá spolupráce pro naše žáky.

Máme vlastní autoškolu, velmi dobře jsou
vybavené dílny odborného výcviku a praxe,
laboratoře, tělocvičny, centrum dopravní
přípravy, sportovní areály a školní stravování. A hodně dbáme na dobré vztahy…

Čím je, kromě příslibu budoucího
zaměstnání v oboru, vaše průmyslovka
pro zájemce tak atraktivní, aby si ji
do prvního března vybrali?
Specializujeme se na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními
a učebními obory s maturitou, učebními
obory s výučním listem a dálkovou formou
učebních oborů. Každý žák může dosáhnout vzdělání dle svých schopností,
v případě nevhodné volby oboru přestoupí
na jiný obor. Osmdesát procent maturantů
pokračuje ve studiu na vysoké škole, žáky
vysíláme na stáže do zahraničí a zajišťujeme praxi v nejlepších firmách v regionu.

Jak se dá dbát na dobré vztahy
v denním drilu studia?
Řadou programů, které předcházejí negativním jevům. Například: Žáci prvních
ročníků vždy v prvních deseti dnech od
nástupu na školu absolvují spolu s pedagogy třídenní adaptační kurz. V přírodě,
formou her, sportování a společenských
strategií se děti navzájem poznají, zbaví
se obav z nového prostředí a kolektivu
a seznámí se svými třídními učiteli. Je to
první krok k vybudování vzájemné důvěry.
Práce v technických oborech je týmová, činnosti na sebe navazují a znalosti
vzájemně pomáhají dobrému výsledku.
I o tom jsou naše adaptační kurzy.

V adaptačních kurzech se nováčci průmyslovky
zbaví ostychu a obav

Jak by se měla škola dál rozvíjet?
Nebo dokonce rozšiřovat?
Dalším cílem je rekonstrukce a modernizace budovy střediska Stříbrníky. Vedle
toho dennodenní práce na kvalitě vzdělávání, abychom posilovali prestiž průmyslovky. Naše absolventy najdete za velkou
louží v týmu Microsoftu, u největších českých firem, ale také v malých rodinných
autoservisech. Důležité je, abychom je
připravili na maximální využití příležitostí
dle jejich schopností. prm
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Vánoční rolnička se soutěží o štrúdl
Ústí nad Labem – Tradiční
akce Vánoční rolnička se
10. prosince uskuteční
v prostorách ústeckého
Domu dětí a mládeže.
Ponese se nejen v duchu
blížících se Vánoc, ale tradičně i jablek a soutěže, ve
které dostanou možnost
předvést se tvůrci jablečných štrúdlů. Přihlásit se může každý.
V den konání mohou zájemci od 11:00
do 12:30 na recepci DDM donést minimálně dvě šišky jablečného závinu. Od 13:00
je pak začne hodnotit porota a výsledky
se soutěžící dozvedí již kolem půl třetí odpoledne. Běžně se soutěže účastní i dvě
až tři desítky kuchařů a kuchařek. Porota
jejich výtvory nestihne sníst, veřejnost

pak může všechny zbytky zkonzumovat a posoudit, zda jazýčky porotců
byly podobné jako jejich
chutě.
Ovšem sobotní odpoledne nebude jen o závinech.
Připravená je výstava
jablek českých ovocnářů představení produktu
České jablko spojené s ochutnávkou jablek, ovocných nápojů a jejich prodejem.
Vánoční rolnička je program pro celou
rodinu. V DDM se můžete těšit na kulturní program v divadelním sále, na kterém
se představí různé umělecké kroužky.
V ostatních prostorách budou připravená
stanoviště, kde si děti budou moci vyzkoušet některé vánoční dovednosti. zu

C hystan é akce D D M
7. 12.–31. 12. / Muzeum města Ústí nad Labem,
Vánoční koleda – výstava Tvořivé a keramické dílny
Domu dětí a mládeže Ústí, vernisáž výstavy 6. 12. v 16:30
10. 12., 13:00–18:00 / DDM – Vánoční rolnička,
soutěž České jablko – německý štrúdl
15. 12., 17:00–18:00 / Lidické náměstí – Vystoupení
hudebních kroužků DDM a sboru DDM a Dětského
domova na Severní Terase
16. 12., 17:00, DDM / Vánoce v DDM
17. 12., 15:00–18:00 / DDM – Vánoční indiánský
dýchánek
17. 12., 17:00–18:00 / Kostelní náměstí – vystoupení
hudebních kroužků DDM a sboru DDM a Dětského
domova na Severní Terase
17.–18. 12. / Opárenské údolí – Vánoční víkendovka
18. 12., 9:00 / DDM – Vánoční Lipsko
19. 12., 15:30–21:00 / Vánoce v Dance center Marverci
21. 12., 16:00–18:00 / Lidické náměstí – Rozsviťme
Ústí nad Labem – vystoupení sboru DDM a Dětského
domova na Severní Terase
23.–27. 1. 2017 / Projektový týden pro žáky

Děkanem je Koutský

Benešův most bude zavřený

HIV je na vzestupu

Ústí nad Labem – Fakulta sociálně
ekonomická Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem povede v dalších
čtyřech letech opět Jaroslav
Koutský. Zvolen byl jednohlasně na zasedání akademického
senátu. Do druhého funkčního
období nastoupí 2. května
2017. Za hlavní považuje
stavět základ FSE na kvalitním vzdělávání. lu

Ústí nad Labem – Most Edvarda Beneše přes řeku Labe v Ústí nad
Labem čeká velká rekonstrukce, je totiž ve špatném technickém
stavu. Jeho rekonstrukcí se mají na prosincovém jednání
zastupitelstva zabývat zastupitelé. Kraj má na rekonstrukci
vyčleněnou částku 190 milionů korun.
Podle kraje je jasné, že bude nutné posílit nosnost mostu, tak
aby vyhovovala stávající dopravní zátěži. V plánu je i rekonstrukci ocelové konstrukce a opravy nájezdů na obou březích.
To pravděpodobně bude znamenat velké dopravní komplikace.
Město pracuje na řešení. „Bude záležet na variantě opravy mostu. Připravíme takové řešení, aby se omezení obyvatel Ústí dotkla co nejméně,“ slíbila primátorka Věra Nechybová. zu

Ústecký kraj – Na severu Čech
roste počet pacientů nakažených virem HIV. Jen mezi klienty VZP jich v roce 2013 bylo 74,
o dva roky později již 88. Jejich
léčba stála 11,2 milionu korun.
Nejohroženější skupinou jsou
muži mezi 30 až 39 lety, těsně
za věkovou skupinou 40 až
49 let. Pojišťovna eviduje i tři
nakažené starší 60 let. Mezi
nemocnými je jen 19 žen. lu
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Krásné Vánoce a úspěšný rok 2017 přeje všem Ústečanům
Stabilní tým
kvalifikovaných
učitelů a lektorů.
Výuka s použitím
moderní audio
a video techniky.
Moderní trenažér
s virtuální realitou.

Nadstandardní
druhy kurzů vedou
k vaší samostatné
jízdě bez nehod.
Výcvik řidičů na
skupiny AM, A1, A,
B, B+E, C, C+E, D,
D+E. Kondiční
jízdy.
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AUTOŠKOLA DISK, Šípková 2793
info@asdisk.cz , tel. 603 267 228
Dům kultury: úterý, čtvrtek,15 - 16 hodin
Větrná 8: úterý, čtvrtek,15 - 17 hodin

Akreditované
školící
středisko
pro skupiny
C,C+E, D, D+E
pro vstupní
a pravidelné
školení, pro
Průkaz
profesní
způsobilosti
řidiče dle
zákona č.
247/2000 Sb..
Povinné
školení řidičů
a referentů
dle Zákoníku
práce .
Vstupní
a praktické
školení.
Defenzivní
jízda.
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Kia Niro: Love story na druhý pohled

kých otáčkách. Niro reaguje okamžitě,
proto by těžká noha vedla k podřazování
a větší spotřebě paliva. S dlouhým rozvorem a příznivě rozloženou hmotností se crossover ladně pohybuje ostrými
zatáčkami, reaguje pohotově, zvládá bez
častého podřazování stoupání a výjimečně efektivně těží hybrid z každého klesání. V městském provozu pak elektromotor se šesti rychlostními stupni dokáže
auto posunovat živě a rychle. Jen hluk kol
je trochu více slyšitelný.
Překvapením je pro nás reálná spotřeba,
protože zásadně nedůvěřujeme údajům výrobce. Při klidné jízdě předměstím rovným
terénem podél Labe ukazuje palubní počítač hodnoty 4,9 až 5 litrů, při stoupání na

Komáří vížku 6,3–6,6 litru a v plném
městském provozu a sérií semaforů
kolem šesti litrů benzínu. Do sedadel nás ale nejvíce zatlačila měřená spotřeba na úseku 15 kilometrů
při přechodu do stoupání, klesání
a následné jízdy městem. Přehledně monitorovaná rekuperace jela
naplno a my se dostali na spotřebu
4,2 litru. Kopcovitý terén je pro Niro
ideální. Lithiový akumulátor Nira
má o třetinu větší kapacitu a snese
prudší nabíjení, což zvyšuje účinnost
rekuperace. Krátkodobě je elektřiny
k dispozici víc a bez benzinu dojedete dál. Kia Niro zcela právem ruší
nadvládu Toyoty na hybridní pohon.
Cena Nira, šest set tisíc korun, je možná vyšší pro ty, kteří by chtěli srovnávat
s esúvéčky bez komfortní výbavy a čistě benzínovým pohonem. Pro ty, co před
nákupem vozu počítají provozní náklady,
cena odpovídá výkonu a kvalitě. Na začátku víkendového rande s Nirem byly rozpaky, na jeho konci velmi dobrý pocit. Taková motoristická láska na druhý pohled. pmi
K O N TA K T
REALCENTRUM Cars, s. r. o.
Podhoří 374/2A, Ústí nad Labem
tel.: 472 744 039
e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
www.realcentrum.kia.com

MC2016615

Niro, novinka automobilky KIA
s premiérovým hybridním pohonem
je jen pár týdnů v prodeji na českém
trhu. V redakčním testu Žít Ústí
uspěl vůz především díky velmi nízké spotřebě paliva, snadné ovladatelnosti a komfortní jízdě z pohledů
řidiče i spolujezdce.
Když jsme v ústeckém REALCENTRUM Cars, u regionálního prodejce vozů KIA, hybridní crossover Niro
přebírali k víkendovém testu, napoprvé jsme se do něj „nezamilovali“.
Proporcemi připomínal velké SUV,
ovšem s menší světlostí podvozku,
ale drsný výraz klasických terénních aut potlačil elegantní design.
Interiér ještě více podpořil pocit komfortu
oproti sportovní strohosti. V loktech i nad
hlavou je neobvykle dost místa, stejně tak
v prostoru pro dospělé a vysoké spolujezdce na zadních sedadlech. Použité materiály, šedý plast s lesklými dekory, nepůsobí
luxusně, ale o levném provedení nemůže
být řeč. Kufr má objem jen 427 litrů, ovšem výška umožňuje snadné nakládání.
Celá linie vozu se zajímavě řešenou zádí
má dynamiku a styl.
S šestirychlostním dvouspojkovým automatem musíte mít „lehkou nohu“, aby
otáčky dobře odpovídaly rychlosti jízdy a úspora pohonných hmot se blížila
ideálnímu stavu. Některé hybridy umí
zvolna zrychlovat při ustálených nízINZERCE

OD 30. 11. 2016 / 7:00
OTEVÍRACÍ DOBA
PO – SO 7:00 – 20:00
NEDĚLE 8:00 – 20:00
KOVA
UL. MASARY
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ÚSTÍ
NAD LABEM

Těšíme se na Vás
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U VÁS
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Cikánský hudebník koukl mamince do
Ústecký rodák
Daniel Matoušek
již ve svých šestnácti
letech dostal roli
v opeře v Národním
divadle. Mladý
zpěvák nyní navštěvuje Akademii
muzických umění
a doufá, že z něj bude
jeden ze známých
českých tenorů.
vít lukáš

Jak se někdo tak mladý dostane do Národního divadla?
Byla to náhoda. Před čtyřmi
lety jsme na jedné stagioně
v Teplicích s vancouverskou
univerzitou dělali dvě inscenace – Příhody lišky Bystroušky
a Carmen. Bylo to studentské
představení se Severočeskou
filharmonií a dirigentem Norbertem Baxou a já tam byl jako
jeden z nejmladších sólistů.
Tehdy tam zavítal i zpěvák Jan
Vacík, spolupořádal workshop
s několika vybranými zpěváky. Po mém předzpívání na
workshopu mne pozval na kafe,
kde mi řekl, že ve mne vidí
potenciál a že mi chce předat
své zkušenosti a dovednosti.
A pak jsme začali spolupracovat a spolupracujeme takřka
dodnes. Jako mladší a starší
kolega, který mi předával své

zkušenosti. Zkoušeli jsme
převážně v Národním divadle
v Praze. On tam připravoval
stejnou roli, jakou jsem já měl
v Příhodách lišky Bystroušky
v Teplicích. Jednoho dne jsem
se byl podívat ve velké zkušebně „U Davida“ a oni tam
s Ondřejem Havelkou zkoušeli
tu lišku Bystroušku. Po zkoušce
za mnou Ondřej Havelka přišel
a ptal se mne, zda někde zpívám a zda bych si nechtěl zkusit roli. Z počátku jsem tomu
nevěřil, bylo mi jen šestnáct let.
Ale za týden jsem dostal roli.
V Národním divadle?
Ano. Samozřejmě to byla malá
role, ale jak se říká: „Není malých rolí“. Bez nich by to nešlo.
Každý má svůj díl práce, nejen
zpěváci, ale ani bez techniků
nebo uklízeček by divadlo nefungovalo. V Národním divadle
jsem nyní již tři roky a stále
zpívám tuto malou roli. Je možné, že se do budoucna rýsuje
další, ale to nemohu říci, nerad
bych to zakřikl.
Jak se na vás v šestnácti
dívali starší kolegové?
Moc příjemně! Z některých
se stali moji přátelé. Například Lenka Máčiková, která
skvěle hraje Bystroušku, nebo
Michaela Kapustová, se kterou
jsme velcí kamarádi a jsem jí
vděčný za mnoho rad. Je hezké,
že zavítá jako můj host na Novoroční koncert 7. ledna v Trmicích. Ale i ostatní zpěváci
jsou milí. Je jich mnoho a jsem
moc rád, že jsem je mohl poznat. Vedle nich stát na jevišti

je ta nejlepší praxe, kterou si
člověk může přát. Učíte se od
nich, snažíte se jim vyrovnat.
Je to úplně jiný svět, než jen
studium hudby. Padnete mezi
žraloky a velmi rychle se naučíte plavat. Je to úžasné.
Jak jste se dostal k hudbě
a ke zpěvu?
Ty neúplnější počátky byly,
když jsem křičel v kočárku
a náš soused, cikánský hudebník a výborný kytarista a zpěvák, koukl mamince do kočárku a prorokoval mi, že budu
zpěvák. Za sedm let jsem začal
zpívat v Ústeckém dětském
sboru. Tam jsem byl sedm
let a také zde jsem se naučil
velmi mnoho, jak poslouchat
a vnímat hudbu, jak pracovat
s textem, jak se jej učit. Podíval jsem se i do světa. Pak jsem
se setkal s hudebním skladatelem Milošem Bokem a s ním
jsem začal dělat Rybovu Mši
vánoční všude po ČR. Jednoho
dne jsem musel zaskočit za
sólistu z Národního divadla,
protože uvízl ve vánici. Tak
jsem začal zpívat sólo a za půl
roku nato jsem zpíval Mozartovu Korunovační mši a vše se
rozvíjelo a rozvíjelo. Pak jsem
se dostal k Věře Páchové, která
byla sólistkou Ústecké opery,
a ta mě začala učit základům.
A nakonec Evropská hudební
akademie a Honza Vacík. Letos
jsem začal studovat Akademii
múzických umění.
Proč jste si zvolil vážnou
hudbu?
Podle mne má hudba velmi

dlouhý vývoj. Když slyším
hudbu Giacoma Pucciniho,
který je mi úplně nejbližší, ale
i ostatních – Mozarta, Beethovena, Bacha a další, tak si
uvědomím, že ti, co přišli po
nich, z nich čerpali. Například
když slyšíte jazz 20. a 30. let,
blues a swing, tak zjistíte, že
jsou tam stejné akordy jako
v Puccinim. A přelilo se to i do
popu. Dnes v pěkných moderních písních slyším i toho
Pucciniho a Mozarta. Ale v té
opeře je vše, to cítění, emoce,
vášeň a poezie. Proto mě to
tak oslovilo, proto u toho mám
tu husí kůži. Nejbližší je mi
období verismu. Ale zpívám
i modernější věci, třeba muzikálové písně – West Side Story
nebo Fantom opery.
Jako dítě jste asi chodil
do divadla…
MOJE NEJ

barva: modrá
jídlo: italská
kuchyně, sladké
hudba:
Giacomo Puccini
a Ray Charles
číslo: 7
politik: ač politik
nebyl, tak J. Werich
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kočárku a prorokoval, že budu zpěvák
soustředit na to, abych byl co
nejlepší v opeře.

Samozřejmě ano! Rodiče mě
vždy rádi vzali do divadla, ale
repertoár jsem většinou vybíral
já. Rodiče mě v tom, co jsem
chtěl, vždy podporovali a za to
jsem jim velmi vděčný. Úplně
nejvíce z hudby mi v mých
začátcích ukázal Miloš Bok.

Vaším pracovním nástrojem
je hlas. Jak si ho chráníte?
V zimě se samozřejmě musíte
dobře oblékat a dávat si pozor
na nastydnutí. Občas nějaká ta
rýma přijde. Ale na zaručené
recepty jako míchaná vajíčka
s medem a mléko, tak na to
nevěřím. Když mám sucho
v krku, tak mě osobně pomáhá
whisky. Malý panáček vám
dokáže hlasivky prokrvit a vše
se v nich uvolní. Ale samozřejmě jen na to!

Jak se na vás koukali kamarádi, když jste zpíval opery?
Někdy jsem se i bál, co tomu
řeknou. Ale většinou mě
podporovali, zvláště kamarádi
z gymnázia, i když mě samozřejmě občas kamarádsky
popichovali. Nakonec jsem si
vybudoval i přátele z okruhu
hudebníků.
O čem je to být dobrý,
o talentu?
Talent je samozřejmě velká
část, ale není to jen o něm.
I ve sportu, který jsem dělal,
se muselo trénovat. A stejné je
to i ve zpívání. Základní báze
je vlastně strašně jednoduchá,
ale dopracovat se dále je velmi
náročné. Je to o odvaze a vůli
vydržet a nepolevit. Zároveň
ale na sebe musíte být opatrný. V tom, co zpívat, a naopak,
co nezpívat. A samozřejmě
cvičit a cvičit. Třeba se
i nahrávám, abych slyšel, kde
dělám chyby, a mohl je napravit. Každý má jinou metodu,
jak přijít na to, jak správně
zpívat. Protože se zpívá celým
tělem, musíte dbát i o něj. Být
dvě hodiny na jevišti a zpívat
je opravdu velmi náročné. Ale
náročná je i příprava. Nestačí
se to jen naučit. Musíte mít
přehled o literatuře, divadle
a všem okolo, abyste do toho
dal emoce.
Co kromě zpěvu děláte
ve volném čase?
Naše rodina je hodně sportovně založená. Jedna polovina je

árie a duet s jeho sestrou – The
Prayer, který v originále zpívá
Andrea Bocelli a Celine Dion,
což je vlastně moderní věc.

volejbalová, druhá lyžařská.
Dělal jsem hokejbal, lyžoval
jsem a hrál i volejbal. Dnes,
když je čas, tak si zajdu zahrát
nebo v zimě na lyže. Ještě se
věnuji Studentskému divadlu
v Ústí nad Labem, to zabere
také hodně času. Samozřejmě
zábava, kamarádi a cestování.
To je odpočinek. Nemůžete
se od rána do večera jenom
dřít, to by pak bylo na vašem
výkonu znát. I pohoda je velmi
důležitá. Když pak podáte vynikající výkon a na konci vám
a kolegům diváci tleskají, tak
vám to dodá další energii.

Takové projekty se vám líbí?
Záleží na kvalitě. Pokud je
to kvalitní hudba, tak jsem
pro. Nejsem ale ještě v takové
pozici, abych je mohl dělat.
Například se mi líbilo, když Pavarotti, což je můj velký vzor,
dělal v jeho rodné Modeně
benefiční koncerty pro africké
děti z oblastí zasažených válkou. Zval slavné zpěváky jako
U2, Bono a další a zpíval s nimi
na jevišti různé věci. To bylo
skvělé. Popularizuje to operu
a zároveň je v tom ta nejvyšší
kvalita, ale hlavně je to pro
dobrou věc. Stejně jako když
vystoupení tří tenorů vyprodávalo fotbalové stadiony. Přišli
na ně lidé, kteří navštěvují
rockové koncerty a byli z toho
unešeni, protože to byla show.
Ale show s obrovskou kvalitou.
Něco takového bych v budoucnu také rád udělal. Ale to je
o budoucnosti, nyní se musím

A nějaké prázdniny jste měl?
Jistě že mám. Měl jsem třeba
brigádu a zároveň i nějaké
koncerty. Přes léto si odpočinete, ale mne nebaví sedět doma.
Když se začnu nudit, tak to
je pro mě alarmující, že něco
není v pořádku. A musím si
něco najít.
Četl jsem, že jste měl vystoupení s Daliborem Slepčíkem…
Jednou v Brně. Zpíval jsem dvě

Uvažoval jste, jak vás zpěv
uživí? Vím, že třeba lidé
z ústeckého divadla zrovna
vysoké příjmy nemají.
Uživit se jako umělec není jednoduché. Ale když něco umíte
a víte jak to prodat a máte
dobrého manažera, tak to jde.
Když máte něco odzpíváno, tak
jistě je to o jiných penězích než
zde v Ústí. Po pravdě, jsem trochu smutný z toho, co se tvoří
v ústeckém divadle. Vím, že to
jde dělat jinak. Strašně mne to
mrzí, protože Ústí je mé rodné
město a některé jeho části
a okolí jsou úžasné. A říkám
si, proč tu nemůže být kvalitní
divadlo, když to jinde jde. Doufám, že se to zlepší a za pár let
si tu třeba něco zazpívám.
PROFIL

Daniel Matoušek
Devatenáctiletý tenor z Ústí nad
Labem, absolvent gymnázia v Jateční
ulici. V současné době studuje
Akademii muzických umění v Praze.
Vystupoval v Ústeckém dětském
sboru, poté se začal věnovat vlastní
kariéře. V šestnácti letech získal roli
v Národním divadle.
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Chcete se
Chcete
se podílet
podíletna
nazajímavé
zajímavé
originální práci?
aa originální
práci?
Společnost se
Společnost
sesídlem
sídlemvvTeplicích
Teplicích
vyrábějící vlasové
vyrábějící
vlasovékatalogy
katalogy

hledá nové spolupracovníky
a rozšíření
nabízí volné
pracovní místo
hledáz zdůvodu
důvodurozšíření
výroby
hledá
výroby
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Firma:
Colortec,
s.r.o., s.r.o.
pracoviště
Teplice,
Modlanská
10101Teplice
Pracoviště:
Colortec,
Modlanská
1,1,415
Pracoviště:
Colortec,
s.r.o.––Teplice,
Teplice,
Modlanská
415
Teplice
Směnnost:
1-směnný
Pracovní
úvazek:
plný
i částečný
Volná
pracovní
místa:
Dělník/ce
výrobakde
vlasových
vzorníků
(zastávka
trolejbusů
jeprovoz,
přímo
u areálu,
sídlíme)
Pracovněprávní
vztah:
hlavní
pracovní
Požadavky:
manuální
zručnost,
individuální
sjednání zaměstnaneckých
výhod
Volná pracovní
místa:
Dělník/ce
výrobapoměr
vlasových
vzorníků
Minimální
stupeň
vzdělání:
minimálně
základní
Vzdělání:
minimálně
základní,
Plat: 13.500,Kč, 1-směnný provoz
Požadavky:
manuální
zručnost
Nástup
dodenisa.hrabakova@colortec.cz,
zaměstnání:
ihned,
dle domluvy
Kontakt:
tel.: 417 537 817
Co nabízíme:
individuální
sjednání
zaměstnaneckých
výhod – příspěvek
Mzdové
rozpětí:
při stoprocentním
plnění 14.500,- Kč a více
na dojíždění,
1-směnný
provoz
Poznámka
k volnémuzákladní,
místu: nutná
Vzdělání: minimálně
Plat:manuální
13.500,- Kčzručnost (práce v úkole)
1177003_SV_MOST_110915_i6ka_Colortec_KER_90x50_ik
Zaměstnanecké
5 týdnů dovolené
Možnost i prácevýhody:
z domova
Kontakt:
Kontakt:denisa.hrabakova@colortec.cz,
denisa.hrabakova@colortec.cz,telefon
tel.: 417417
537537
817818
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DĚLNÍK/DĚLNICE
DO
VÝROBY VLASOVÝCH VZORNÍKŮ
NOVÉ
NOVÉSPOLUPRACOVNÍKY
SPOLUPRACOVNÍKY
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Ústečanům zahraje
Gerard Clark
V Národním domě vystoupí
další skvělý bluesový kytarista. Gerard Clark pochází z Jihoafrické republiky. Ústeckému
publiku se 14. prosince od
20.00 hodin představí s českým doprovodem. Vstupné
je 100 korun. zu

Tradiční salon Fešáků
Nenechte si v ústeckém Domě
kultury ujít tradiční Vánoční salon Fešáků. Na známé
melodie se můžete těšit 20.
prosince od 19:30 hodin. Informace o vstupenkách najdete
na www.agenturafor.cz. zu

Do Národního domu
přijedou Neřež
Neřež jezdí do Ústí poměrně
často. Skupina je pohrobkem
slavných Nerez a v jejím složení stále najdete Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského. Jejich
tvorba patří k tomu nejlepšímu
z české folkrockové scény. Na
koncert si můžete zajít 15. prosince od 20:00 hodin. Vstupné
je 100 korun. zu

více na www.zitusti.cz

Výtěžek koncertu The Boom
poputuje onkocentru
Užijte si v ústeckém Domě
kultury další Vánoční benefiční koncert The Boom Beatles
Revival Band and Orchestra.
Akce se uskutečí 17. prosince
od 19:30 hodin. Vstupenky jsou
v předprodeji od 1. prosince za
180 korun. Na místě pak za lístek zaplatíte 250 korun. Hostem
letošního koncertu je legenda
českého rocku Ivan Hlas se
svojí skupinou Ivan Hlas Trio.
Po vystoupení hostů zahrají The
Boom tradičně se svým orches-

trem ve více než dvouhodinovém programu skladby z pozdějšího období tvorby The Beatles.
Výtěžek koncertu po odečtení
nákladů bude věnován na konto
Komplexního onkologického
centra Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. zu

Vánoce Lucie Bílé
Ve velkém sále Domu kultury
vystoupí Lucie Bílá. Přijďte
22. prosince od 20:00 hodin
nadýchat tu správnou vánoční
atmosféru. Vstupenky zakoupíte
na www.akcenaseveru.cz. zu

Rybova mše vánoční
Jakub Jan Ryba složil jednu
z nehranějších adventních
melodií – Českou mši vánoční.
Užijte si ji v podání orchestru
Severočeského divadla 18. prosince od 17:00 hodin. zu

Dostál: Kulturní rok v Ústí byl povedený
Rok 2016 hodnotí Kulturní
středisko města Ústí nad Labem
jako velmi úspěšný. „Jak v Kulturním domě a Národním domě
i Letním kině proběhla řada
akcí. Ani během jedná jsme
nezaznamenali nějaké vážnější
problémy a přišlo mnoho diváků,“ pochvaluje si ředitel Kulturního střediska Ivan Dostál.
Opravdu mimořádný úspěch
zaznamenalo Letní kino. Areál
se stal oblíbeným u pořadatelů
různých kulturních akcí. „Ukazuje se, že pokud pořadatelům

nabídnete zajímavé místo
a solidní zázemí, které zde
je, tak mají zájem zde své
akce dělat. Mnozí z nich
si Letní kino již zarezervovali i na příští rok,“ uvedl
Ivan Dostál. Rekordní návštěvnost tu byla při narozeninovém koncertu Michala
Davida. Skvěle obstálo i Labské
léto, Pivovarské slavnosti nebo
Festival dřeva.
Letní kino během zimy čekají nějaké údržbové práce, aby
bylo příští léto zase připrave-

né. Budou se zde muset pokácet některé
další stromy, což je
možné jen v době vegetačního klidu. Jsou
již velmi staré a mohly
by ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
Ale i další místa nezahálela. Kromě plesů se v Kulturním
domě povedla vystoupení Věry
Špinarové nebo Tomáše Kluse.
V Národním domě pak letošní
jubilejní ročník Jazz & Blues
festivalu. pr
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Celoskleněné dveře: Přirozené světlo v celém interiéru
Zároveň jsou velmi elegantní a poskytují
vzhled luxusního designu. Vedle svých
estetických kvalit nabízí sklo také široké
praktické výhody. Jednoduchá údržba
a odolnost vůči běžným chemikáliím
používaných v domácnosti staví sklo nad
ostatní materiály.
Posuvné dveře ze skla jsou bezpečným
řešením, vyrábí se z tepelně tvrzeného
skla tloušťky 8 mm, které splňuje bezpečnostní požadavky. Navíc je odolnější proti
poškrábání.

Kování a posuvné systémy

Otočné dveře
Nahraďte plné dveře celoskleněnými.
Výraznou změnu ve vašem interiéru může
zajistit výměna běžných plných otočných
dveří za celoskleněné. Nepřebernou
nabídkou designových variant skla či
kování vytvoříte dveře přesně dle vašich
představ. Lze využít stávajících zárubní
nebo kotvit přímo do stěny. Nevyhnutelným řešením je využití celoskleněných
dveří v případě skleněné stěny či příčky.

Ušetřete místo
Posuvné dveře umožňují lepší využití
prostoru. Tuto otázku řeší především
obyvatelé malometrážních bytů. Posuvné
dveře nahrazují klasické otočné dveře
10

Foto: AGC Glass Europe,
Porta QUIDAM Digrigio

tam, kde pro otvírání není dostatek místa.
Z praktického hlediska umožňují vytvoření
soukromí či naopak sdíleného prostoru,
a to dle individuální nálady obyvatelů.

Akcentem celoskleněných dveří je kovaní.
Pokud je promyšleně vybráno, podtrhne
stylovou jednotu s prostorem. Z širokého
výběru posuvných systémů pro celoskleněné dveře lze vybrat dvě základní
skupiny: posuvné dveře na stěnu a do
pouzdra. Zvolíte-li první variantu, stává
se sklo plnou součástí interiéru a tvoří výrazný designový prvek i v případě, jsou-li
dveře otevřené. Tento způsob technického
uchycení posuvů na stěnu je vhodný pro
případ, je-li šířka dveří větší než standardní stavební pouzdra. Z posuvných systémů
pak vybíráme buď viditelnou vodící tyč,
která odhaluje estetiku technických
detailů a zdůrazňuje funkčnost, nebo
provedení s elegantní krycí lištou. Při
variantě posuvných dveří do stěny nebo
stavebního pouzdra dveře nijak nepřekáží
v prostoru. Nadčasový vzhled a úzké
provedení umožňují maximální a efektivní
využití prostoru v interiéru. pr

S kla od A G C
Sklo se saténovou povrchovou
úpravou Matelux®
Matelux® slouží jako jemný světelný filtr
a poskytuje určitou úroveň soukromí.
Mezi hlavní výhody skla Matelux® patří
snadná údržba a vysoká úroveň světelné
prostupnosti.
Vzorované sklo Oltreluce®
Oltreluce® jemně filtruje různé podoby
světla, přičemž odvážně staví na odiv
svůj moderní vzhled. Kolekce představuje
vzory: CIRCLES (kruhy) a SPACE (prostor).
Neutrální sklo Planibel® Clear
Planibel® Clear se vyznačuje především
svou vysokou úrovní světelné
prostupnosti. Dokonalé plochy velkých
rozměrů dovolí světlu vstoupit do
vaší domácnosti. Dokonalé neutrality
dosáhnete zvolením vysoce čirého skla
Planibel® Clearvision.
Sklo dekorované sítotiskem Artlite®
Artlite® nabízí širokou škálu vzorů různé úrovně průhlednosti s možností potisku téměř celé skleněné plochy. Potisk na
skle slouží především k navození požadované atmosféry a dodá interiéru atraktivní nádech.

K ontakt
Pro více informací o výrobcích společnosti AGC Glass Europe a o dalším
využití skla v interiéru navštivte webové stránky www.YourGlass.com nebo
nás kontaktujte na pavel.hotovy@
eu.agc.com; tel.: 417 502 139.
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V současném interiérovém designu
získává sklo na popularitě. Dovoluje
přirozenému světlu pronikat do místnosti
a jako transparentní materiál umožňuje
průhledy mezi jednotlivými obytnými
zónami. Sklo otevírá prostor.
Jednoduchou aplikací jak dosáhnout
dojmu z otevřeného prostoru a zároveň
zachovat hranice jednotlivých místností
jsou celoskleněné dveře. Celoskleněné
dveře mohou být průhledné a plně lesklé
nebo matné, s částečným dekorem nebo
v barevném provedení. Záleží na majiteli
domu či bytu, zda zvolí interiérové dveře
s mléčným sklem (Matelux®), aby zachoval
diskrétnost prostoru za nimi, nebo čiré
(Planibel® Clear), aby vytvořil nenápadné
přechody.

GASTRONOMIE

Pivovar Hotel Na Rychtě
připravil vánoční speciál
Milovníci zlatavého moku si
budou moci během adventu
vychutnat speciální pivo. Točit
se začalo 29. listopadu a jeho
název je Adventní Ústečan světlá 14° s minimálními 5,8
procenty obsahu alkoholu. Jde
o pivo českého typu, podávané
na vánoční stůl jako nefiltrovaný, spodně kvašený speciál
s lehkým zákalem, vyšším
prokvašením a dobrou pitelností. Charakterizuje ho výrazně
nahořklá chuť s postupným dozníváním. Je připravené ze čtyř
druhů sladu – ječného světlého
plzeňského typu, pšeničného,
karamelového a mnichovského
sladu a tří druhů žateckého
chmele a čisté kvasničné kultury. To dodává pivu nezapomenutelný zážitek.

Na speciál si pivaři nemusí
přijít jenom posedět do restaurace. „Stejně jako ostatní piva,
která máme v nabídce, si ho
host může nechat natočit do
vlastního džbánku případně
PET lahve,“ uvedl majitel pivovaru Martin Prachař.
Adventní Ústečan se navíc
může stát vítaným vánočním
dárkem pro milovníky piva.
Pivovar Na Rychtě totiž bude

před Vánocemi nabízet speciální dárkové balení piv Mazel
a Vojtěch nebo Mazel a Adventní Ústečan – vždy dvě půllitrové lahve. Vaše blízké nebo
přátele můžete potěšit i dárkovým kuponem v minimální
hodnotě 500 korun, který zakoupíte v restauraci. Dárkový šek je možné použít jak na
stravování, tak k úhradě ubytování v hotelu. pr

Adventní běh zakončí sezonu
Ústečtí běžci zakončí 12. prosince svoji letošní
sezonu pětikilometrovým Adventním během,
jehož jedním ze spolupořadatelů je i Pivovar
Hotel Na Rychtě. Závodit se bude bez rozdílu
věku. Závod je navíc noční, poběží se za tmy.
Výtěžek půjde na dobročinné účely.
Registrace bude probíhat na startu závodu na
střekovské straně Mariánského mostu od 17:00

hodin. Start je o hodinu později, trasa povede
ke zdymadlům a zpět. Každý závodník v cíli dostane buď čaj, vodu Mattoni nebo svařené víno.
Přichystaná bude i bohatá tombola.
Startovné je dobrovolné, veškerý výtěžek půjde do kasičky Plamínku naděje pro handicapovanou patnáctiletou Adélku upoutanou díky
vrozené vadě na invalidní vozík. pr

Zajděte si na klobásku z komína
Příjemný gurmánský zážitek
připravil pro hosty Pivovar
Hotel Na Rychtě od 11. do 20.
prosince, kdy se budou moci
těšit na speciální Gastro týden
s domácím uzeným a klobáskami z komína. Ve všední
dny budou v nabídce vždy od
14:00 hodin, během víkendu

pak po celý den. Klobásky
jsou ryze domácí od místního
uzenáře s devadesátišestiprocentním podílem masa. Podávat se bude i hovězí bok, který
byl v loňském roce velmi
populární. Vše lze samozřejmě
spláchnout jedním z piv, která
pivovar nabízí. pr

S šéfkuchařem
upečte vánočku

Poslední adventní neděli 20.
prosince chystá Pivovar Hotel
Na Rychtě speciální vánoční
akci. Od 16:30 do 19:00 hodin
bude na zahrádce pivovaru
připraven podvečerní vánoční
program pro děti a dospělé.
Dětem se bude věnovat šéfkuchař Jan Heřmánek a čeká
je úžasné kuchařské dobrodružství. Budou moci pod jeho
odborným vedením uplést
a upéct svoji vlastní vánočku
či ozdobit domácí perníčky.
Naučí se, jak vyrobit ozdobu ze
sušeného ovoce nebo připravit
jablečný svícínek či pustit
ořechovou lodičku.
Pro všechny bude přichystáno i vánoční občerstvení teplý džus se skořicí pro děti,
svařené víno nebo horká griotka pro dospělé a k zakousnutí
bude domácí vánočka.
Vstupné je dobrovolné. Z důvodu omezených kapacit zahrádky je třeba si účast dopředu zarezervovat na e-mailu
info@pivovarnarychte.cz. pr

Oslavte Silvestr
s Novoroční 13°
Pokud ještě váháte s místem,
kde oslavit konec roku, a rádi
byste ho prožili v příjemném
prostředí, pak můžete využít
nabídku Pivovar Hotelu Na
Rychtě. Silvestr zde pořádají
pravidelně od zahájení provozu. Volná místa jsou stále
k dispozici.
Vstupenka pro osobu stojí 300 korun. Zahrnuje nejen
vstupné, ale obsahuje variaci
kanapek, novoroční přípitek,
půlnoční česnečku, tombolu a hudební program. K tanci a poslechu vám zahrají
DJ Kopy a na klávesy Zdeněk
Krejčí. Od půlnoci budete navíc moci jako první ochutnat
Novoroční 13° – polotmavý
spodně kvašený speciál bavorského typu s 4,8 procenty obsahu alkoholu. Vstupenky jsou
v prodeji u obsluhy na baru
v restauraci. pr
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INZERCE

Prožijte krásné Vánoce
s Klinikou CLT

Vánoční soutěž
Soutěžíte rádi a chtěli byste zkusit své
štěstí? Klinika CLT si pro vás připravila
vánoční soutěž o 3 dárkové poukázky na
masáž v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč a 1 500 Kč.
A jak se můžete zapojit do soutěže?
12

Stačí odpovědět na soutěžní otázku
a správnou odpověď zaslat nejpozději do
neděle 18. 12. 2016.

Soutěžní otázka:
Jaké novinky v oblasti estetické dermatologie nyní naleznete v nabídce Kliniky CLT?
a) Plazmaterapii a mezoterapii
b) Mezonitě a chemický peeling
c) Lifting „tekutými“ nitěmi
a injekční lipolýzu
Svou odpověď zašlete na e-mail
stehlikova@klinikaclt.cz, kde nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a telefonní číslo. Ze správných odpovědí budou
19. 12. 2016 vylosováni tři šťastlivci, kteří
budou tentýž den vyrozuměni. Jména
výherců budou zveřejněna na webových
stránkách a facebookovém profilu. Předání
výher se uskuteční 21. 12. 2016 a 22.
12. 2016 na Klinice CLT a objednat se na
masáže bude možné již v lednu 2017.
KONTAKT:
Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz
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Lámete si hlavu s tím, co nadělit své
partnerce, manželce, mamince, sestře
nebo babičce pod stromeček?
Nezoufejte, na Klinice CLT nyní pořídíte pro svou nejmilejší krásné vánoční
balíčky s kosmetikou za zvýhodněné ceny
nebo dárkovou poukázku na služby či
zboží. Obsah, cenu, popis a věnování lze
připravit dle vašeho přání. Sami si můžete
zvolit, zda vaše milovaná uvidí hodnotu
poukázky nebo ji dostane na konkrétní
službu, zákrok. V případě, že nechcete být
konkrétní, obdarovaná ji poté může upotřebit na jakoukoliv poskytovanou službu
(od odborných konzultací u specialistů až
po estetické zákroky a kosmetická ošetření) nebo si za ni může vybrat kosmetické
produkty. S poukázkou zároveň obdržíte
zlatou obálku. Zakoupit si dárkovou
poukázku můžete osobně na recepci
Kliniky CLT nebo na dobírku prostřednictvím webových stránek s doručením k vám
domů. Nyní si můžete navíc vybrat ze tří
nových designů, které si lze prohlédnout
na www.klinikaclt.cz nebo na našem
facebokovém profilu Facebook/Klinika-CLT.
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VÁNOČNÍ GALAKONCERT

Chceme, aby s námi Tichou noc v Ústí zpívalo i publikum
Slovenská operní superstar
Štefan Margita, který vystupuje na scénách nejslavnějších operních domů, jako je
milánská La Scala, londýnská
Covent Garden nebo newyorská
Metropolitní opera, zazpívá na
Vánočním galakoncertu v Severočeském divadle. Po boku
světoznámého tenoristy se
15. prosince v Ústí nad Labem
objeví i sopranistka Lenka Graf.
Těšíte na Vánoční galakoncert v Ústí nad Labem?
Těším se. Já se vždy těším na
každý koncert. Těším se na
lidi, těším se na publikum.
Když je vyprodáno, je to ten
nejkrásnější dar, který můžeme dostat.
V ústeckém divadle vystoupíte společně s Lenkou Graf. Už
máte nazkoušené skladby?
Budeme teprve zkoušet. Dva

mě ani pro Hanku ne. U nás
doma už nyní svítí několik
vánočních stromečků…

dny před galakoncertem. Určitě to zvládneme.
Galakoncert uzavírá skladba
Tichá noc. Je to vaše nejoblíbenější vánoční píseň?
Moje nejoblíbenější, která
na galakoncertu samozřejmě
zazní, je Ave Maria od Franze
Schuberta. Ale tím, že jsou
Vánoce, Tichou noc musíme
zazpívat. Budeme se snažit,
aby ji publikum zpívalo společně s námi. Doufám, že se nám
to povede.
Jak budete trávit Vánoce
a Štědrý den?
Budeme na Slovensku s rodinou, s mámou, s bratry. Bude
se vařit, Hanka bude dělat
zelňačku, bude kapr, bude
bramborový salát. Po večeři
se budou vybalovat dárky
a pak vyhodíme tu hromadu
papíru… a pro mě, i když to

Zdobil jste ty stromečky?
Nebo jste to nechal na Hance?
Ne. Vše zdobím já sám. Hanka
to právě nechává na mně.
Všechny naše stromečky jsem
zdobil já, venkovní i ty vevnitř.
A kolik stromečků máte?
Doma máme čtyři a venku
nám jich svítí sedm. Máme nazdobeno, svíčky, věnce… u nás
doma jsou už Vánoce.

zní zvláštně, po rozdání dárků
Vánoce vlastně končí. Já totiž
miluji tu přípravu Vánoc. Každý říká, že je stresující, ale pro

Dodržujete nějaké vánoční
tradice?
Dáváme pod talířek šupinku
z ryby pro štěstí, která se pak
na celý rok dává do peněženky.
Aby byly penízky?
Penízky, ale hlavně zdraví.
To je nejdůležitější. mse

Trému z vystoupení s operní ikonou? Tu určitě mám...
vánoční program. A takovou
pomyslnou třešničkou na dortu
je tradiční galakoncert. Loni mé
pozvání přijala Eva Urbanová
a letos Štefan Margita.

Tradičně v programu Ústeckých
Vánoc nechybí série koncertů,
jež pořádá společnost Centropol
Energy. Vyvrcholením letošních akcí je Vánoční galakoncert v Severočeském divadle
15. prosince, na němž vystoupí
i sopranistka Lenka Graf.
Proč vlastně pořádáte vánoční koncerty v Ústí nad Labem
a na co se mohou těšit návštěvníci toho letošního?
K Vánocům hudba bezesporu
patří a klasická hudba tím spíš.
Nadchla mě myšlenka oživení
kostelů krásnou vánoční hudbou
a jakési navození tradice, kdy
by zde v předvánočním období
mohly zaznít melodie v podání
významných hudebníků. V letošním roce pozvání přijala skupina
Inflagranti a také Jaroslav Svě-

Máte trému, když se chystáte na vystoupení s takovou
operní ikonou, jakou Štefan
Margita je?
Určitě ano, to se snad ani
nemusíte ptát. Jsem ale velmi
šťastná, že naše pozvání
Štefan Margita přijal, a na
jeho vystoupení se moc těším.
Jsem ráda, že lidé z Ústí uslyší
světového tenora tady v Severočeském divadle.

cený se svou dcerou Julií, kteří
spolu mají vypracovaný úžasný

Studovala jste zpěv v Česku
i na Floridě, je nějaký rozdíl
v přístupu, ve výběru repertoáru, ve výuce…

Rozhodně ano. Nerada bych
však přímočaře srovnávala.
Výběr repertoáru záleží spíše
na dohodě a také na mně,
velký rozdíl je ale v přístupu
k mnoha věcem, a to nemluvím
jen o výuce hudby. Nadchla
mě v USA spousta věcí a cítila
jsem se více namotivována než
kdekoli jinde. To samé vidím
i u mých dětí.
Galakoncert završí vánoční klasika Tichá noc. Je to vaše nejoblíbenější vánoční skladba?
Tichá noc je nádherná
skladba, líbí se mi moc, ale
nedokážu říct, jestli je to má
nejoblíbenější. V předvánočním období se na nás valí tolik
nádherných vánočních melodií, že by byl hřích nemilovat
je všechny. mse

Stalo se to skvělou tradicí každoročního programu
Ústeckých Vánoc, které společně pořádají magistrát
města Ústí nad Labem a místní společnost CENTROPOL
ENERGY, a.s., patřící k největším dodavatelům energií
v České republice. Tou báječnou tradicí je charitativní
rozměr, který mají ve své genetické informaci zakódované programy připravované Centropolem. Manželé Aleš
a Lenka Grafovi společně založili charitativní projekt
CENTROPOL – ENERGIE POMÁHÁ, z něhož už byly
investovány miliony korun do řady projektů svázaných
s Ústím a regionem severních Čech. „Jsme oba s manželem rodáci z Ústí a velcí patrioti. Ve chvíli, kdy se začalo
manželovi dařit v podnikání, a začali jsme poznávat
svět, tak jsme si řekli, že zkusíme přestat jen kritizovat
a zkusíme nabídnout pomoc tomuto krásnému kousku
země,“ vypráví zakladatelka projektu Lenka Graf. Právě
ona je hlavním tahounem a motorem všeho, co
CENTROPOL – ENERGIE POMÁHÁ dělá.

Letos bude podpora cílena na Azylový dům pro
matky s dětmi Orlická v Ústí nad Labem. „Tímto domem
projde za rok přes padesát převážně maminek s více než
osmdesáti dětmi. Tito lidé se ocitají na úplném životním
dně a bez pomoci druhých by neměli naději začít znovu.
Rozhodli jsme se, že jim pomůžeme dům lépe vybavit
a přispět na jejich obdivuhodnou práci,“ vysvětluje Lenka
Graf motiv podpory a dodává, že je skvělé, kolik maminek
se díky azylovému domu znovu postavilo na vlastní nohy
a kolik z nich znovu našlo práci, bydlení a časem i novou
rodinu. „V takových chvílích víte, že dávat je mnohem víc
než brát,“ doplňuje paní Graf.
Podpora bude směřovat zejména na maminky s nejmenšími dětmi tak, aby se podařilo zabránit jejich sociálnímu
vyloučení. Nesmějí se dostat do uzavřeného kruhu, kde jeden
problém generuje další. „Maminky nemají práci, tím pádem
nemají peníze, bez peněz si nemohou dovolit ani zdánlivé
maličkosti, přestanou chodit mezi lidi, děti se ocitnou mimo

běžné prostředí ostatních dětí. Nechodí s ostatními do kina,
do divadla, nezajdou s nimi na zmrzlinu. Tomu se snažíme
zabránit,“ říká ředitelka azylového domu Jarmila Nováková.
Podporu charitativního projektu v minulosti dostaly
nejrůznější aktivity spojené se snahou zlepšit podmínky
života v Českém středohoří. Peníze šly například na obnovu zaniklé turistické stezky, na opravu drobných místních
památek a také na akce podporující vzájemné soužití lidí
v jedné obci či městě. „Lidé si často stěžují, že je tady
život šedivý, lidé nepřístupní, ale stačí několik zdravě aktivních obyvatel, a najednou je vše jinak,“ říká Lenka Graf
a vyjmenovává projekty, které znamenaly zlom ve vztazích
lidí, kteří nežili spolu, ale jen vedle sebe. „Podpořili jsme
třeba akci malého sdružení z jedné lokality, která dostala
sousedy z jejich domů ven na ulici a připravila pro ně
program. Od té doby už si sousedi nejsou vzájemně cizí.
Atmosféra toho místa se zázračně proměnila,“ vypráví
s neskrývaným nadšením Lenka Graf. pr
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Takovou zimu nikdo
z nás nečekal…

Týden před příjezdem přátel ZŠ
Stříbrnická z italského Uggiate
Trevano počasí lákalo k vodě
a do přírody. Bohužel v pondělí
3. října, v den jejich příletu,
bylo vše úplně jinak. Očekával
je déšť, zima a nevlídné počasí.
A nejen to, překážek se v průběhu týdne objevilo mnohem
více. Nic z toho nám však
náladu a radost z opětovného
setkání nemohlo zkazit. A nakonec jsme si užili spoustu výletů a zábavy. Závěrečnou akcí
posledního dne před odletem
Italů zpět domů byl společný
večer v prostorách naší školní
jídelny. Děti nadchly rodiče
svými prezentacemi a vystupováním na veřejnosti a rodiče
a učitelé zas měli možnost
společně probrat všechny své
dojmy a zážitky. Byl to náročný,
ale krásný týden plný nových
zážitků a zkušeností, které
nám už nikdo vzít nemůže.
ZŠ Stříbrnická

Rozsviťme Ústí opět pomáhá
Nadační fond Matěje Proška
pořádá 8. ročník charitativní akce Rozsviťme Ústí nad
Labem. Akce pořádaná na
podporu handicapovaných
dětí proběhne 21. prosince od
16.00 do 18.00 hod. v průběhu vánočních trhů na Lidickém náměstí. Již tradičně je
připraven bohatý program.
Vystoupí Daniel Matoušek,
sourozenecká dvojice Dalibor
a Sabina Slepčíkovi, Nela Kai-

lová. Známé árie uslyšíme od
zpěvačky a dobrého anděla DD
Střekov, Aleny Skalové. Vánoční písně přijde zazpívat Dětský
sbor DDM a Dětského domova

Retrodiskotéka v Apollu
V letošním roce jsme psali
o Retrodiskotéce v Apollo music clubu, který se snaží o další
oživení a rozmnožení kulturních akcí v Ústí nad Labem.
„Víte, když mi nebyla prodloužena smlouva v Národním
domě, tak bylo hodně těžké
najít vhodné prostory pro tuto
akci, a ještě k tomu když mne
umlouvali kamarádi a známí,
abych s tím v Ústí nekončil.
Jsem moc rád, že tady v Apollu
jsem našel díky Pionýrům zázemí a všichni, co jsme tady, se
snažíme o kulturu nebo o zájmy, koníčky a jsme rádi, když
si sem lidi najdou cestu. Ať to

jsou každý měsíc moje Retrodiskotéky, pravidelná nedělní
taneční odpoledne pro starší
s Old Boys, kurzy ručních prací a dovedností ve Slunečníku a samozřejmě lidi z Pionýra, kteří se tady věnují dětem
– jsme prostě rádi, když vidíme
jejich radost. Já mohl být rád,
že mi s rozjezdem trochu pomohl i Magistrát a za to mu
tímto děkuji,“ říká DJ Gino
Hart. Nyní se v Apollu připravují poslední dvě akce a to je
Vánoční Retrodiskotéka s tombolou a maškarní Retro Silvestr. Lístky lze objednat na www.
retrodisco.cz. Apollo Music Club

Severní Terasa. Celou akcí
nás bude provázet moderátor
a herec Matouš Rajmont.
Vrcholem akce bude společné vypouštění lampionů přání.
Celá částka bude v plné výši
předána vybraným postiženým
dětem. Jejich příběhy si můžete přečíst i na našich stránkách www.uprimnesrdce.cz.
Pokud chcete pomoci i jinak,
je možné zaslat jakoukoli částku na transparentní účet číslo
218164200/0600 Nadačního
fondu Matěje Proška. zu

Svět karate přišel
o Oldřicha Suchánka
Sportovní svět karate opustil ve
věku 66 let jeden z významný
představitelů tohoto bojového
umění a jeden ze zakládajících členů tohoto moderního
sportovního odvětví v Ústí nad
Labem Sensei Oldřich Suchánek. Tento český reprezentant,
závodník v kata i kumite a zejména pak úspěšný ústecký trenér, se osobně zasloužil o rozvoj karate v Ústí nad Labem
a svým sportovním příkladem
i v regionu. Oldřich Suchánek
vychoval řadu pokračovatelů
v tomto bojovém umění. Čest
jeho památce. Josef Rajchert

INZERCE

Šťastné a výhodné
Nadělte si vůz za
skvělou cenu!

Škoda Oct
av
2015 ia

290 000 Kč

AKCE

249 999 Kč

eu
Zimníýmpn
vozům
k vybran

8000

Až

KVALITNÍCH VOZŮ
ZA NEJLEPŠÍ CENY

ÚSTÍ NAD LABEM
Pražská 223
PO–NE 9:00–21:00

Více info o akcích na www.aaaauto.cz/akce

Volejte zdarma
denně 8–21 hod.

800 110 800
MC2016620

www.aaaauto.cz
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C entr u m pro zvířata v no u zi při Z oo Ú stí n . L .
Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Lucka
Fena, kříženka
ovčáka, plavé barvy
s černými znaky na
hlavě, asi 55 cm
vysoká, 3 roky stará.
Lucka je klidná fenka, která ráda chodí
na procházky, občas je ve společenství
psů trochu dominantní, ale nakonec se
dokáže přizpůsobit. Je vhodná k domku
se zahrádkou i do bytu.

Mrňousek

Zoja
Kočka, černé barvy,
asi 3 roky stará. Zoja
je přítulná kočička,
která Vám bude dobrým společníkem.
Číča

Kočička, nekastrovaná,
asi 4 měsíce stará.
Je černé barvy. Číča je velmi vyplašené
koťátko, ale pokud se jí bude někdo
věnovat a mazlit se s ní, tak si určitě brzy
zvykne. Hodí se jako společník.

Pes, vysoký 35 cm,
kříženec westíka bílé
až krémové barvy,
delší srst, 11 let starý.
Mrňousek se do útulku dostal poté, co
mu zemřela panička. Je zvyklý v bytě.
Jelikož se jedná o starého pejska, má i své
neduhy, má problémy s prostatou a občas
se doma trochu počůrá.

22

let

žaluzie
rolety
sítě proti hmyzu
markýzy
výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

zimní
sleva

40%

VÁNOČNÍ DÁREK

ČISTIČ ŽALUZIÍ

www.lukyul.cz

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

2016626

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

slavíme

Kontakt:

Lenka
Kočička, asi 6 let
stará, mourovatobílé barvy. Je čistotná
a velice mazlivá. Vhodná do bytu.
Boženka

Kočička, barva černobílá. Je jí asi 5 let. Je to kočička velmi
plachá, nenechá se pohladit a od člověka
si udržuje odstup. Je to kočka vhodná
spíše k domku se zahradou.

H armonogram svoz u odpad u
6. 12.:
sídliště Pod Vyhlídkou – Čechova,
Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
7. 12.:
Krásné Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou – Neštěmická (sídliště Pod
Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku,
Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
8. 12.:
Krásné Březno – l. máje, Čelakovského,
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní,
K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká,
Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku,
U Studánky, V Doubravě

12. 12.: Krásné Březno okolo ul. Nový svět
– Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová,
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
13. 12.:
Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou, Anežky České, Dr. Horákové,
Janáčkova, Jungmannova
14. 12.: Krásné Březno, ul. Výstupní,
Žežická a Neštěmická, Dvojdomí,
Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
15. 12.:
Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská
a Přístavní, V Oblouku, Vojanova,
Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na
skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

MC2016631
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Ústecké Vánoce

Generální partneři

Lidické náměstí / Kostelní náměstí / OC Forum
Vánoční trhy 27. 11. – 23. 12. 2016 10:00–19:00

Ježíškova cesta
Den s Deníkem
a sbory z PF UJEP

středa 14. 12. 2016 14:00–18:00
Lidické náměstí
Sbor KHV, Sbor Nona, Sbor Popularizace, Mozaika,
Sbor Kuželky, ZUŠ Evy Randové,
Česko zpívá koledy s Deníkem, Zpívání koled.

27. 11. – 22. 12. 2016
Ježíškova pošta a Strom splněných přání.
Vhoďte své přání do Ježíškovy schránky
a Vaše přání se splní

Rozsviťme Ústí

středa 21. 12. 2016 16:00–18:00
Lidické náměstí
8. ročník charitativní akce Nadačního fondu Matěje
Proška
pořádané na podporu handicapovaných dětí,
akce je spojena s tradičním vypouštěním lampiónů.

Energie pomáhá

Koncerty s

Adventní koncert
INFLAGRANTI
a Josefa Vojtka
neděle 11. 12. 2016
Kostel sv. Vojtěcha

Adventní koncert
Jaroslava Svěceného
neděle 18. 12. 2016
Kostel sv. Vojtěcha

Vstupné 300 Kč
předprodej www.usteckevanoce.cz
Kulturní dům Ústí n. L.

čtvrtek 22. 12. 2016 14:00–18:00
Lidické náměstí
Naše děti, naše energie.
Odpoledne plné her, fotokoutek, malování na obličej.
Koncert Moniky Absolonové, Lenky Graf
a pěveckého sboru.

Slavnostní
novoroční ohňostroj
města Ústí nad Labem
neděle 1. 1. 2017 18:00
Střekovské nábřeží

ÚSTECKÝ

na
Více informa
cí, další akce a podrobný program
Změna programu vyhrazena

ww
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w
facebook.com/usteckevanoce
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