
le
d

en
 2

0
17

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
us

ti
.c

z
na

jd
et

e 
ná

s 
i 

na

Ladislav Šimek

Jsem 
turistický 
maratonec
STRANY 8–9



Tip Pavla 
Doulíka
Milí čtenáři, 
v současné době 
nám vrcholí 
letošní zima, 
a proto není od 
věci se zahřát 
při nějakých příjemných 
příležitostech. Já si vám 
nyní dovolím nabídnout 
několik takových příležitos-
tí, tedy spíše společenských 
a kulturních akcí, ty sou-
kromé nechám na vás. Dne 
26. ledna otevře své dveře 
ústecká univerzita. Akce 
není určena pouze zájem-
cům o studium, ale všem, 
kteří chtějí nakouknout 
„pod pokličku“ vysoké školy 
a podívat se na ni z trochu 
netradičního pohledu. Den 
otevřených dveří proběhne 
na všech součástech uni-
verzity. Já osobně vás zvu na 
naši Pedagogickou fakultu. 
Od 11 hodin proběhne ve 
velké aule dr. Jaroslava 
Kubisty prezentace PF v po-
dání studentů a následovat 
bude ukázka vysokoškolské 
přednášky doc. Jiřího Škody 
na téma Paměť a její tajná 
zákoutí. Další již tradiční 
akcí je 5. ročník benefičního 
koncertu Zpíváme pro Tebe, 
který proběhne 23. února 
v ústeckém divadle. Orga-
nizuje ho opět dr. Martina 
Zemanová. Mimo to, že 
v roli účinkujících uvidíte 
známé tváře (Daniela Šinko-
rová, Hanka Křížková, Petra 
Černocká s Jiřím Pracným, 
Václav Kopta, moderování 
koncertu se ujmou Kateři-
na Brožová a Jan Šťastný), 
zakoupením vstupenky též 
přispějete na dobrou věc. 
Jako každoročně bude pře-
dán šek s finančním darem 
vybranému dítěti, které 
trpí závažným postižením. 
A do třetice akce spojená 
s univerzitou – 3. března 
proběhne v Domě kultury 
v Ústí nad Labem jubilejní 
X. reprezentační ples UJEP. 
A jelikož ho opět chystají 
studenti, pojali ho jako vždy 
tematicky – tentokrát ve 
stylu letošní mrazivější zimy 
jako zimní bál. Jak je vidět 
z uvedených tří akcí, je pros-
tě možné se i při arktických 
teplotách zahřát a vyčkávat 
jaro. Takže přijměte, prosím, 
mé pozvání a pojďme čekat 
aktivně.  Pavel Doulík, děkan 
Pedagogické fakulty UJEP

Ústecké zoo loni vzrostla návštěvnost
Ústeckou zoo loni navštívilo 
161 701 osob, což je o 13 927 
lidí více než v roce předchozím.

I ze zoologického hlediska 
byl rok 2016 úspěšný, narodilo 
se téměř 140 mláďat. Nejcen-
nější přírůstek se podařil v sa-
mém závěru roku. „Ve středu 
14. prosince přišlo na svět mlá-
dě orangutana bornejského, 
které se narodilo našim Ňuňá-
kům. S největší pravděpodob-
ností to je samička, takže ra-
dost je dvojnásobná. Geneticky 
se jedná o velice cenné zvíře. 
Kromě toho se v průběhu roku 
můžeme pochlubit narozením 
dalších mláďat, jako je napří-
klad hřebeček zebry Hartma-
nnové, v historii chovu se jedná 
o 104. mládě v pořadí, dále se 
jedná o tři zoborožce vrásčité, 
což je unikátní odchov v rámci 
celé Evropy, či mládě vzácného 
supa himálajského, kterého se 
podařilo odchovat vůbec popr-
vé, ale to je jen stručný výčet 
nejvzácnějších druhů,“ uvedla 

vedoucí zoologického oddělení 
Petra Padalíková.

Její kolegyně Martina Ko-
cábková doplňuje: „Kromě na-
rozených mláďat jsme v prů-
běhu roku získali nové druhy, 
které obohatí stávající kolekci 
zvířat. Za zmínku určitě sto-
jí samec tapíra čabrakového 
Mekong ze Zoo Edinburgh, pár 
nosálů bělohubých, který je je-
diný v České republice, nebo 
zástupci opeřenců – špaček ho-
lohlavý nebo sojkovec lesní.“

Zoo Ústí nad Labem se v roce 
2016 dostala do povědomí 

i díky reklamní, informační 
a fundraisingové kampani Tuč-
ňáci jdou do zoo. „Od začát-
ku července se okolo budoucí 
expozice tučňáků brýlových, 
ale i na různých místech mimo 
zoo objevily reklamní bannery, 
které nejen informovaly o bu-
doucí expozici, ale nabídly fir-
mám či jednotlivcům možnost 
podílet se na jejím budování, 
a to prostřednictvím reklamy 
v určité finanční výši, popřípa-
dě jen prostým nákupem tuč-
ňáčích suvenýrů,“ řekla Nikola 
Roštejnská z útvaru kontak-
tu s veřejností. „Za půl roku se 
podařilo navázat spolupráci se 
stovkou partnerů a shromáždit 
tak přes milion korun, ale po-
třebnou částku – přes 6 milionů 
korun – jsme získali od našeho 
zřizovatele, statutárního města 
Ústí nad Labem. Díky tomu se 
návštěvníci již letos mohou tě-
šit na žhavou novinku a druh, 
který v historii naše zoo nikdy 
nechovala,“ dodala.  lu

Plesy v ústeckém Domě kultury
20/1  Gymnázium Jateční 

– kramářová 
21/1  myslivecký Ples
27/1  Gymnázium stavbařů
28/1  Ples všech ústečanů
3/2  sPolečenský večer sŽDc
4/2  sPš stavební – stříbrníky 

jen sál
10/2  Gymnázium Jateční – 

kramářová
11/2  Ples Patriotů
17/2  szš zubní technik
18/2  obchoDní akaDemie – 

Přibylová
3/3  Ples uJeP
4/3  california Dream – show
10/3  Gymnázium Dr. šmeJkala
11/3  sPš resslova
17/3  rottenbornovi 

závěrečný kurz
18/3  Ples sPortovců
24/3  sPš stavební
25/3  bál na koleJích
31/3  4. romský Ples

Galerie oko
1/2–11/3 miroslav habr a zDeněk 

fišer – čtyřma očima…

Dům kultury ústí naD labem
2/2 1800 Duo Jamaha
22/3 1900 voJtěch Dyk 

a b-siDe banD tour 2017
19/3 1900 PosleDní recitál 

marty kubišové

nároDní Dům ústí naD labem
26/1 2000 vonDrák, boDlák, Polák 

koncert brněnských 
folkových legend

30/1 2000 zoë schwarz banD
3/2 2000 martin šulc
10/2 1630 střekovská kamera 

50. ročník
16/2 2000 the Primitives GrouP

18/2 2000 stoletá Diskotéka 
haška a Dostála

21/2 2000 will wilDe a host 
roosevelt houserockers

25/2 2000 fanfare ciocarlia
27/2 2000 femi temowo trio

skanzen zubrnice
18/2  zubrnický masoPust
8–9/4 velikonoce ve skanzenu

Galerie emila filly, armaturka
25/1–23/2 obJekt touhy

činoherní stuDio
21/1 2000 filiP nuckolls, vlaDimír 

čePek: konference ve 
wannsee

23/1 1900 Dennis kelly: sirotci
25/1 1900 arnošt GolDflam: 

hrůza v brně
29/1 1700 antoine De saint-exuPéry: 

malý Princ
off-ProGram:
28/1 2000 the boom (cz) 

afterparty po vánočním koncertu

hraničář
9/2 1930 na stoJáka
13/2 1900 fuckuP niGht
20/2 930 Pásmo filmů hermíny 

týrlové – ferDa mravenec
21/2 1800 martin loew: kuba

severočeské DivaDlo 
8/2 1900 tosca
9/2 1900 sněhová královna
10/2 1900 GiuDitta
12/2 1700 zelňačka
17/2 1900 Giselle
18/2 1500 brouk Pytlík DvD
21/2 1900 večer oPerních meloDií
23/2 1800 5. benefiční koncert 

zPíváme Pro tebe
24/2 1900 smím Prosit? / ART Praha
26/2 1700 limonáDový Joe 

aneb koňská oPera

severočeská věDecká knihovna
vzDělávací akce 
23/1 1700 toulky Po čechách 

a moravě / W. Churchilla 3
26/1 1700 islanD / W. Churchilla 3
30/1 1700 nároDní Parky britské 

kolumbie / W. Churchilla 3
výstavy
do 1/2 karel koPic: 

PenGuins in the city 
Velká Hradební 49 / vstupní hala

do 31/1 chile – země rozmanité 
chuti / W. Churchilla 3 / OAL

do 14/3 ručně Paličkovaná kraJka 
W. Churchilla 3 / vitríny

do 28/2 rohatá kniha 
W. Churchilla 3 / vitríny

muzeum 
akce
19/1 1700 cizí Dům? architektura 

českých němců 1848–1891 
vernisáž

25/1 1900 symfonický koncert 
severočeského DivaDla

28/1 800 zimní vycházka za Ptáky 
Do mokřaDů

výstavy
20/1–16/4 cizí Dům? architektura 

českých němců 1848–1891
do 12/2 e. G. Doerell a Jeho svět
do 12/2 JiŽ 140 let – historie 

ústeckého muzea
do 26/2 Počítačový Dávnověk
do 5/3 Petr berounský – 

Ženy Jsou můJ osuD
20/1–24/2 architektura 

severozáPaDních čech na 
Přelomu 19. a 20. století

do 29/1 Josef marks – 
kreslený humor

do 29/1 exPonát měsíce, aDolf 
kirschner – První 
Profesionální sPrávce 
ústeckého muzea
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Jak by město mělo 
pomoci hokeji?

Jana Jirešová 
46 let, nezaměstnaná 
ústí nad labem 

Myslím si, že by 
město mělo postavit nové 
tréninkové hřiště. Velice by 
to pomohlo nejen hokejis-
tům a krasobruslařům, ale 
také i široké veřejnosti. Dle 
mého názoru je to nezbytné, 
pro cestu týmu do extraligy. 
Věřím, že by to Ústeckému 
hokeji pomohlo také zvýšit 
návštěvnost diváků a při-
vedlo by to i nové sponzory.

kateřina Wojtalik 
39 let, obchodní referent 
ústí nad labem 

Udělat sbírku 
na provoz. 

veronika mladá 
24 let, zaměstnaná 
ústí nad labem 

Tohle mě nějak 
nezajímá, takže na to vyhra-
něný názor bohužel nemám. 

tomáš kubišta 
27 let, operátor 
ústí nad labem 

Město už poskytlo 
finance a tím se přiblížilo po-
rušení de minimis, hokej by se 
nad sebou měl sám zamyslet, 
kde by bylo možné utáhnout 
opasky, a kde naopak získat 
další finanční prostředky.

a n k E t a

Sport zachráněn, ale jen letos

Ústí nad Labem pro letošní rok 
zachránilo existenci ústeckého 
hokeje a fotbalu. Kluby, které 
hrají druhé nejvyšší soutěže, 
nemají dost peněz na činnost. 
A dotace povolené Evropskou 
unií – 200 tisíc eur za tři po 
sobě jsoucí roky, nestačí. Ústí 
nad Labem klubům dalo více. 
Doufá, že omezení, která kluby 
mají – nemohou třeba v Evropě 
obchodovat s hráči nebo se 
účastnit evropských soutěží 
– budou úředníkům z Bruselu 
stačit. A hledá se jiná cesta.

Náměstek primátora Jiří Ma-
dar stále doufá, že Evropská unie 
omezení pro sportovní kluby 
změní, protože problém nedo-
statku peněz se netýká jen Ústí 

nad Labem. „Budeme hledat 
i jiné cesty. Nejlépe asi formou 
nadačního fondu,“ naznačil.

Město nyní 2,6 milionu navíc 
pro fotbal a 4,6 milionu korun 
muselo zachránit tyto kluby, 
ale problémy mají i další. „Hle-
dáme cestu, aby se situace ne-
opakovala a jak podpořit nejen 
hokej, ale i všechny preferova-
né sporty v roce 2018,“ uvedl 
Vladimír Evan, který je předse-
dou sportovní komise.

Ačkoli je profesionální hokej 
a fotbal komerční záležitost, 
má město zájem ho v Ústí udr-
žet. Na zápasy chodí tisíce lidí. 
Sportovci jsou vzory pro mla-
dé Ústečany, kteří pak sportují 
a nekončí zbytečně na ulici.  lu

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

www.kia.com

Kia cee`d: kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104 –141 g/km. Cena 299 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi Comfort 1,4 CVVT 73 kW. Kia Rio: kombinovaná spotřeba 5,0–5,5 l/100 km. Emise CO2 115–127 g/km. 
Cena 249 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi COOL 1,25 CVVT 62 kW. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce 
Kia. Nabídka platí do 28. 2. 2017 nebo do vyprodání skladových zásob.

299 980 Kč 249 980 Kč

Snad bude 
trochu klidněji

Uplynulý rok 
byl v Ústí nad 
Labem velmi 
rozjitřený a fakt, 
že město nemělo 
funkční radu, se 

jistě někde podepsal. Pokud 
se ale člověk nyní podívá na 
ústeckou politiku, je situace 
možná o malinko lepší.

Konečně je po dlouhých 
měsících funkční rada, a za-
stupitelé tak nemusejí někdy 
až o úplných maličkostech 
hodiny jednat. Sehnat hla-
sy pro dovolení potřebného 
radního trvalo velmi dlouho, 
ale povedlo se. Politici se po 
dlouhých jednáních také do-
hodli, jak pomoci sportov-
ním klubům. Dojednat to ne-
bylo vůbec jednoduché.

Zákopy, které mezi ústec-
kými politiky vznikly, jsou 
totiž velmi hluboké. Zdá se, 
že do nich v posledních týd-
nech napadalo alespoň  pár 
zrnek prachu a situace se 
trochu uklidnila. Ale určitě 
to není idylické, protože pro 
jednotlivé návrhy se dlou-
ho hledá podpora napříč 
spektrem. Potíže jsou i na 
obvodech, které také v ně-
kterých případech nema-
jí s vedením města nejlep-
ší vztahy. Snad ale zvítězí 
zdravý rozum a politici se 
spolu začnou bavit a najdou 
i přes rozdílné názory spo-
lečnou řeč. V Ústí nad La-
bem je to více než třeba.

 za redakci vít lukáš
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Fotbalová reprezentace poprvé v Ústí
ústí nad labem – V Ústí nad Labem se  22. března 
poprvé v historii představí česká fotbalová 
reprezentace, která se tu utká s Litvou. Zástup-
ci Fotbalové asociace České republiky již byli 
zkontrolovat, jak je ústecký fotbalový stadion 
na utkání připravený.

„Nechceme podcenit žádnou maličkost, proto 
s inspekčními cestami začínáme v relativním 
předstihu – nějakých deset týdnů před zápa-
sem. Je to dost času na to, abychom doladili veš-
keré záležitosti. Velmi si vážíme přístupu všech 

lidí z ústeckého klubu, kteří jsou velmi otevření 
a nápomocní. I díky tomu jistě vše zvládneme 
ke spokojenosti všech stran,“ řekl tiskový mluv-
čí reprezentace Pavel Pillár. Do Ústí se kontroly 
ještě vrátí.

„Jsme připraveni splnit veškeré požadavky, 
které bude fotbalová asociace či vedení repre-
zentace v souvislosti s konáním zápasu mít. 
Dobře si uvědomujeme význam akce, protože 
hostit utkání národního týmu je velká čest, ale 
především také zodpovědnost. Velmi důležitý 
a pozitivní je také přístup ústeckého magistrá-
tu, který nám ve všem vychází vstříc. Chceme 
se prezentovat tak, abychom českému fotbalu 
ukázali, že také v Ústí se dokážeme zhostit ta-
kové akce, která je pro nás všechny obrovskou 
výzvou,“ uvedl předseda představenstva FK Ústí 
nad Labem Libor Zajíček. 

Jak Litva, tak český národní tým stráví ve 
městě několik dní před ostrým startem pokra-
čování jarní části kvalifikace na MS v Rusku. 
Ústí nad Labem v nedávné minulosti přivíta-
lo reprezentační výběry U20 a na podzim také 
kvalifikační boje U19.  zu

Teplo mírně zlevnilo

ústí nad labem – Obyvatelé Ústí 
nad Labem, kteří využívají 
dálkové teplo, letos zaplatí 
méně. Valná hromada THMÚ, 
ve které je zastoupeno i město, 
schválila drobné snížení ceny 
tepla na rok 2017. Podle pri-
mátorky Věry Nechybové bude 
snížení cen tepla o 0,5 pro-
centa. „Je to asi o dvě koruny 
na GJ. I tak je to velmi dobrá 
zpráva,“ uvedla. Loni byla cena 
559,25 koruny. Pětiprocentního 
snížení se dočkali lidé, kteří 
využívají plyn od THMÚ.  lu

Tovární ulice bude 
bezpečnější
ústí nad labem – Město investu-
je téměř 2,8 milionu korun 
do úprav v Tovární ulici. Na 
frekventované ulici se loni 
stalo několik vážných nehod 
a nové úpravy mají zajistit, 
že zde budou chodci mnohem 
bezpečnější. Málo frekven-
tované přechody pro chodce 
budou přestavěny na místa pro 
přecházení se všemi souvise-
jícími bezpečnostními prvky. 
Nejvíce využívaný přechod 
pro chodce u zastávek MHD 
Sklárna pak bude přestavěn 
tak, aby zajišťoval zvýšenou 
bezpečnost chodců. Pokud 
bude přát počasí, realizace 
celé akce by mohla být hotová 
do dubna 2017.  lu

V zoo se narodil 
nový orangutan

krásné Březno – Mimořádný před-
vánoční chovatelský úspěch 
den před Vánocemi oznámila 
ústecká zoo. Ve středu 14. pro-
since přišlo na svět mládě 
orangutana bornejského. Jeho 
rodiči jsou známí obyvatelé 
zoo – samec Ňuňák a samič-
ka Ňuninka. Orangutani žijí 
v ústecké zoo od roku 1989. 
Jejich první mládě se narodilo 
v roce 1998. Druhorozený syn, 
sameček Ámos (narozený roku 
2000) byl v osmi letech přesu-
nut do holandské zoo Appel-
doorn, kde se mu narodila již 
tři mláďata, takže momentální 
rodiče jsou zároveň i prarodiči. 
Další syn, devítiletý Budi žije 
v německé Zoo Kolín nad Rý-
nem a poslední mládě, šestiletá 
Cantik, žije dosud v Ústí.  lu

Kraji se nelíbí 
azylové středisko
Předlice – Hejtman Oldřich 
Bubeníček v nejbližších dnech 
odešle dopis adresovaný mini-
stru vnitra a předsedovi vlády 
s požadavkem na zasílání pra-
videlných měsíčních informací 
ohledně počtu umístěných kli-
entů v Integračním azylovém 
středisku Předlice. Bude žádat 
i přednostní umisťování kli-
entů v ostatních třech podob-
ných zařízeních rozmístěných 
v České republice a postupnou 
snahu ze strany ministerstva 
vnitra tlumit činnost Integrač-
ního azylového střediska Před-
lice v budoucích letech tak, 
aby bylo toto zařízení na území 
Ústeckého kraje postupně zce-
la zrušeno. Kraj argumentuje 
tím, že region je strukturálně 
i sociálně postižený a podobné 
zařízení se sem nehodí.  lu

Policisté měří led na rybnících
ústí nad labem – Policisté z poříč-
ního oddělení začali s měře-
ním tloušťky ledu na plochách 
v Ústeckém kraji. Chtějí dát 
lidem informace k tomu, aby 
se rozhodli, jestli je vhodné na 
zamrzlý rybník vstupovat. Na 
Ústecku kontrolují 11 míst.

To, jestli je plocha bezpečná, 
ale policisté neřeknou. „Vodní 
záchranná služba udává bez-
pečnou tloušťku ledu 25 cen-
timetrů,“ uvedl Martin Racek 
z poříčního oddělení. Když 
vstoupil na rybník u Chlumce 
a provrtal se ledem, naměřil 
sedm centimetrů. Led ho udr-
žel. „Záleží i na kvalitě ledu. 
A také na tom, jestli na něj 
vstupuje jeden nebo více lidí,“ 

vysvětlil. Dodal, že na takovém 
ledu by ale nikomu bruslit roz-
hodně nedoporučoval. Také ho 
ze břehu jistí kolega pro pří-
pad, že by se probořil.

Policisté budou s měřením 
pokračovat, dokud bude led. 
Jak často, záleží na počasí. Po-
kud dlouhodobě mrzne a led 
je již tlustý, nemusí často. Po-
kud ale přijde obleva, kont-
rol je více, protože se zvyšuje 
i nebezpečí. Údaje z měření 
naleznete na stránce http://
www.policie.cz/clanek/moni-
toring-zalednenych-vodnich-
-ploch.aspx.  zu

Masarykova nemocnice chce kardiochirurgii
ústí nad labem – Krajská zdravotní 
chce, aby v ústecké Masaryko-
vě nemocnici vzniklo klasické 
kardiologické pracoviště s kar-
diochirurgií. Představenstvo se 
proto rozhodlo požádat minis-
terstvo zdravotnictví o statut  
Centrum komplexní kardio-
vaskulární péče. „V ústecké 
Masarykově nemocnici úspěšně 
funguje kardiologická klinika, 
ale chybí zde kardiochirurgické 

pracoviště. Tým z naší kliniky 
provádí na špičkové úrovni 
téměř všechny perkutánní 
operace. Intervenční kardiologii 
je určitě nutné kardiochirurgií 
doplnit. Na rozdíl od zbytku re-
publiky není kardiochirurgické 
pracoviště na území Ústeckého 
kraje ani na území sousedních 
krajů Libereckého a Karlovar-
ského,“ řekl předseda předsta-
venstva KZ Jiří Novák.  lu

•	Střížovický rybník
•	Habrovický rybník
•	Chabařovice, Násada
•	Chabařovice, Školní rybník
•	Chabařovice, Friedrich II
•	Chlumec, Zámecký rybník
•	Chlumec, Nový rybník
•	Varvažov, Oprám
•	Tisá, Mlýnský rybník
•	Ostrov u Tisé, Ostrovský rybník
•	Petrovice
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Po D8 se už jezdí. Svah se ale hýbe
ústecký kraj – Řidiči  mohou vy-
užívat celou trasu dálnice D8. 
Stavba trvala 32 let a prová-
zely ji mnohé problémy. Ty se 
stabilitou posledního úseku 
nejsou stále zažehnané. Ve 
dvoukilometrovém úseku ko-
lem estakády Prackovice bude 
doprava svedena do jednoho 
pruhu. Stále zde ujíždějí svahy. 
„Zajištění bude trvat asi tři mě-
síce,“ prohlásil začátkem ledna 
mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ujišťuje, 
že dálnice je bezpečná.

Podle šéfa krajské dopravní 
policie Jiřího Ušáka je otevření 
dálnice velmi znát. Jestliže na 
objízdných trasách z Lovosic 
na Bystřany nebo na Ústí nad 
Labem v těch nejfrekventova-
nějších dnech projelo kolem 
50 tisíc automobilů, včetně 
těžkých kamionů, dnes je zde 
dopravní zatížení jen zlomkem 
toho, co zde lidé zažívali. Po 
dálnici nyní jezdí zhruba 40 ti-
síc aut denně.

Ubylo i dopravních nehod. 
„V období od otevření dál-
nice byly na silnici z Ústí do 
Lovosic dvě nehody, loni jich 
bylo pět. Přitom nyní je sníh 
a námraza, lodi bylo teplo bez 
sněhu,“ uvedl Ušák. Policisté 
podle něho odhadují, že na sil-
nicích kvůli nedokončenému 
úseku zahynulo zhruba sedm 
lidí ročně.

Poslední úsek D8 z Lovosic 
do Řehlovic měří téměř 16,5 ki-
lometru. Jeho stavba stála 10,5 
miliardy korun bez DPH.  lu

Němec v autobusu 
převážel drogy
ústí nad labem – Cizinecká policie 
na dálnici D8 na Ústecku v lin-
kovém autobusu směřujícím 
z Berlína do Vídně zadržela  
třiatřicetiletého Němce, který 
převážel větší množství drog. 
Skončil ve vazbě a hrozí mu 
až pět let vězení. Při  prohlíd-
ce u něj policisté nalezli dvě 
ampule s neznámou látkou při 
testu reagující jako metamfe-
tamin, dále plechovou krabič-
ku s marihuanou a hašišem 
a přes dva kilogramy amfeta-
minu. Je obviněný z trestné-
ho činu nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami 
a s jedy.  lu

Benešův most 
čeká oprava

ústí nad labem – Město Ústí nad 
Labem intenzivně vyjednává 
s krajem o zajištění prů-
jezdnosti dopravy na mostě 
Edvarda Beneše v neome-
zeném rozsahu. Kraj totiž 
chystá jeho opravu a ta může 
citelně zasáhnout do dopravní 
obslužnosti střekovské strany 
Ústí. Osmdesát let stará, dnes 
již rezavá konstrukce mostu 
nezvládá nápor dopravy. „Pr-
votním požadavkem města je 
zajištění průjezdnosti dopra-
vy v neomezeném rozsahu, 
a to se zvláštním zřetelem na 
dopravu hromadnou,“ řekla 
primátorka Věra Nechybová. 
Vše by mělo začít do března 
příštího roku.  lu

Střekov může 
koupit Vrbák
střekov – V rozpočtu střekovské 
radnice zůstává 2,3 milionu 
korun na případný odkup 
lázní Vrbenského. Peníze měla 
k dispozici v minulém roce, ale 
protože obvodní radnice byla 
téměř celý rok bez řádného ve-
dení, nestačila je utratit a mu-
sela by je vrátit magistrátu. 
Střekov nyní může dále jednat 
s realitní kanceláří o koupi. 
Ani obvod ani město zatím 
nemá plán, co by se zdevasto-
vanou budovou mělo udělat 
a kolik vše bude stát. Částka 
bude minimálně v desítkách 
milionů korun.  zu

Na Moldavu i letos pojedou speciální vlaky
ústí nad labem – Podobně jako 
loni pojedou letos čtyři mimo-
řádné jízdy moderních moto-
rových jednotek RegioShark 
na krušnohorskou Moldavu. 
Výletníci se s nimi budou mít 
ojedinělou možnost dostat na 
vrcholky Krušných hor pří-
mým spojem z Ústí nad Labem 
přes Teplice, Osek a Dubí. Na 
Moldavě bude i letos právě 
pro tuto příležitost otevřen 
vestibul a prostory restaurace 
tamějšího nádraží. Speciální 
vlak pojede v období pololet-
ních a jarních prázdnin, kon-

krétně 3., 4., 27. a 28. února. 
Z Ústí nad Labem hlavního 
nádraží vyjíždí vždy v 8:24, 
zpět z Moldavy pak v 15:57.

Pro mimořádné jízdy na Mol-
davu platí běžný tarif Dopravy 
Ústeckého kraje i běžný tarif 
Českých drah. Dá se tedy vyu-
žít i IN karta ČD, časové jízden-
ky DÚK a další, pro danou ces-
tu a čas platné jízdní doklady. 
Cestu RegioSharkem můžete 
zkombinovat s běžnou dopra-
vou a využít pro jeden směr 
motoráček na lince U25 mezi 
Moldavou, Osekem a Mostem 
a navazující spoje na lince U24 
z Louky u Litvínova do Teplic 
a Ústí nad Labem nebo autobus 
493 z Teplic na Moldavu.  zu

Nájem krematoria město o rok prodlouží
střekov – Společnost Memory in Memory bude 
další rok provozovat ústecké krematorium. 
Město totiž nestihlo dokončit výběrové řízení 
na nového provozovatele a musí smlouvu pro-
dloužit. Již podruhé. Problém podle náměstka 
primátorky Pavla Dufka vznikl kvůli napadení 

výběrového řízení jedním z uchazečů. Vše nyní 
řeší antimonopolní úřad. Soutěž město vypsalo 
již v únoru. „Dohadovali jsme se, na jak dlou-
hou dobu smlouvu prodloužit. Nikdo neví, jak 
dlouho bude ÚHOS rozhodovat, proto zvítězila 
varianta o rok,“ uvedl Dufek.  lu

Pokuta za muzeum je nakonec nižší
ústí nad labem – Městu Ústí nad Labem se podařilo 
odvrátit hrozbu, že bude muset uhradit sankci 
až 296 milionů korun kvůli chybám při rekon-
strukci muzea placené z evropských dotací. 
Ministerstvo financí ji snížilo na 6,5 milionu. 
„Je to velmi příznivá zpráva a velký úspěch,“ 
komentovala vše primátorka Věra Nechybová. 
Zastupitelé uhrazení sankce schválili. Jinak by 
městu hrozilo, že bude platit penále. Ústí musí 
splnit ještě podmínku udržitelnosti, tedy pět let 
mít výstavu o česko-německých vztazích. Na 
ní nyní pracuje Collegium Bohemicum. Rekon-
strukce muzea stála 447 milionů korun.  lu

Od 1. ledna mohou řidiči na dalších 
11 úsecích dálnic  jezdit bez dálniční 
známky. Týká se to i dálnice D8 kolem 
Ústí. Neplacený úsek začíná na 65. kilo-
metru u Řehlovic a končí na 80. kilome-
tru na sjezdu před tunely. Ministerstvo 
tak chce ulevit dopravní situaci v jednot-
livých městech a zabránit tomu, aby se 
řidiči dálnici vyhýbali a jezdili skrze měs-
to po silnicích nižších tříd. Protože znám-
ka není třeba ani na silnici z Řehlovic do 
Bystřan, lze se bez známky po rychlostní 
komunikaci dostat z Ústí do Teplic.
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Autobusová doprava v ohrožení, 
hrozí stávka i hromadné výpovědi
ústecký kraj – Řidiči autobusů 
v regionu, především ti 
pracující pro firmy zajišťující 
krajskou dopravu mezi městy, 
hrozí stávkou a hromadnými 
odchody z práce. Požadují 
zvýšení platů, jak to slíbila 
vláda. Naopak kraj, který má 
s jejich zaměstnavateli platné 
smlouvy, upozorňuje, že jim 
platby za ujeté kilometry nad 
rámec smlouvy zvýšit podle 
zákona nesmí. 

Kraj se snaží nebezpečí, že 
by zelené autobusy v regionu 
neměl kdo řídit, zažehnat. Jed-
ná jak s firmami, tak zástup-
ci odborů. „Nechceme dopus-
tit zhroucení systému dopravy 
Ústeckého kraje jen proto, že, 
podle mého názoru, ukvape-
ným a s kraji nekonzultova-
ným rozhodnutím vlády byli 
zaměstnavatelé postaveni 
před hotovou věc, aby od nové-
ho roku přidali řidičům. Kra-
je, a Ústecký nevyjímaje, byly 
jako objednatel dopravy po-
staveny do pozice, aby situaci 
a závazky zaměstnavatelů vy-

řešily. Vláda se od finančního 
podílu na zvýšení platů distan-
covala, pouze o něm rozhod-
la,“ uvedl náměstek hejtmana 
Jaroslav Komínek.

Podle něho kraj umí najít 
zhruba 75 milionů korun ve 
svém rozpočtu, které by navý-
šení platů pokryly. „Zatím si 
však nejsme jisti, jaký správ-
ný mechanismus máme zvolit, 
aby se tyto peníze k doprav-
cům a potažmo řidičům dosta-
ly. Podle dosavadních analýz 
a stanovisek by se v případě 

uzavření dodatků ke smlou-
vám s dopravci kraj vystavil 
riziku, že bude, mírně řečeno, 
popotahován a pokutován za 
neregulérní postup odporují-
cí zákonu o veřejných zakáz-
kách,“ upozornil.

Náměstek hejtmana Jaroslav 
Foldyna uvedl, že bude o pro-
blému jednat s představiteli 
státu. Podle něho vláda musí 
nějakým způsobem garanto-
vat, že navýšení plateb doprav-
cům na zvýšení platů ze strany 
kraje bude legální.  lu

Běžecké stopy na Adolfově 
budou letos upravené

adolfov – Milovníci běžeckého 
lyžování budou mít jistotu, že 
na Adolfově najdou upravené 
stopy. Ústečtí radní se rozhodli 
dát 120 tisíc korun na údržbu 
běžeckých adolfovských stop.

„Za údržbu běžeckých tratí 
bude odpovědný Horský spolek 
Adolfov, ve spolupráci s SKP Se-
ver Ústí nad Labem, z. s., a Ski 
Areálem Telnice. Horský spolek 
Adolfov založí transparentní 
účet, na který budou finanč-
ní prostředky zaslány,“ uvedla 
mluvčí města Romana Macová.

Telnice poskytne v letním 
období pracovníky na veřejně 

prospěšné práce na letní údrž-
bu tratí. Na jednání zároveň 
padl příslib krajského úřadu 
o spolufinancování v rámci 
Krušnohorské bílé stopy. „Jsem 
rád, že se nám podařilo sladit 
všechny organizace ve pro-
spěch řádného fungování oblí-
bených běžeckých tratí, na je-
jichž provozu se nedařilo najít 
doposud shodu. Toto je správ-
ná cesta dohody pro dobrou 
věc a lyžaři jsou vítáni,“ uvedl 
náměstek Jiří Madar. Finanční 
rozpočet na celoroční údržbu 
je odhadován v maximální výši 
150 tisíc korun.  lu

Policisté při únosu 
nechybovali
ústí nad labem – Policisté nepo-
chybili při vyšetřování únosu 
dvou dětí z Litoměřicka, které 
byly letos v srpnu nalezené 
v garáži na Střekově. Kontrola 
objevila jen drobné nedostat-
ky. Práci policistů kritizovali 
rodiče, kteří děti našli, ač u ga-
ráže policisté byli před nimi.

To kriminalisté vysvětlo-
vali tím, že z garáže nebylo 
nic slyšet. Proto vše prověřila 
policie a Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. „Pra-
covníci odboru vnitřní kon-
troly Krajského ředitelství 
policie Ústeckého kraje ukon-
čili vyhodnocování správnos-
ti postupu policistů, kteří se 
podíleli na pátrání po unese-
ných dětech z Litoměřicka. 
Ve svých závěrech nedošel 
kontrolní orgán krajského ře-
ditelství PČR k jakýmkoliv zá-
věrům, které by svědčily pro 
takové pochybení policistů, 
které by na konečný výsledek 
mělo mít jakýkoliv vliv,“ řekl 
mluvčí police Jozef Bocán.

Postup policistů a závěry 
odboru vnitřní kontroly kraje 
následně prověřili také pracov-
níci odboru vnitřní kontroly 
Policejního prezidia ČR. Šesta-
třicetiletý únosce je ve vazbě. 
Hrozí mu osm let vězení.  lu

Podnikatelé mohou 
získat podporu
ústí nad labem – Začínající podni-
katelé mohou zažádat o dotaci 
z dotačního programu Podpora 
začínajících podnikatelů v Ús-
teckém kraji pro rok 2017. Jeho 
cílem je rozvoj podnikatelské-
ho prostředí regionu, zvyšo-
vání zaměstnanosti a tvorba 
nových pracovních příleži-
tostí. Žádosti do programu se 
mohou podávat od 9. února do 
9. března. „O finanční pro-
středky může požádat každý 
malý začínající podnikatel se 
sídlem v Ústeckém kraji, který 
získal oprávnění k podnikání 
v roce 2016 nebo 2017,“ uvedl 
náměstek hejtmana Stanislav 
Rybák. K dispozici bude 8 mili-
onů korun.  lu

Vláda slibuje 
regionu peníze
ústecký kraj – Vláda na začátku 
ledna schválila strategický 
rámec Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovar-
ského kraje. Díky tomu do re-
gionů poputují peníze na různé 
projekty. Podle odhadů půjde 
až o miliardy korun. „Zámě-
rem vlády je prostřednictvím 
aktivních a zcela konkrétních 
opatření zastavit vylidňování 
těchto regionů a podpořit 
hospodářský růst i prosperitu. 
Mezi základní opatření patří 
sanace ekologických škod, 
zlepšení úrovně a dostupnosti 
vzdělávání v těchto regionech 
či sanování starých průmy-
slových podniků a vytváření 
nových pracovních míst,“ uvedl 
premiér Bohuslav Sobotka.  lu

Vrtulníky zatím 
zajistí DSA

ústecký kraj – Dosavadní provo-
zovatel, společnost DSA, bude 
i nadále zajišťovat leteckou 
záchrannou službu v Ústec-
kém kraji. S ministerstvem 
se dohodla na dvouměsíčním 
dodatku. Ministerstvo zdra-
votnictví ale musí najít stálé 
řešení.  Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže ministerstvu 
nařídil, aby zatím nepode-
pisovalo kontrakt s vítězem 
tendru, slovenskou společností 
Air Transport Europe.  lu
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Skláři těží z investic v době krize
Ing. Pavel Šedlbauer byl od 
roku 2005 viceprezidentem 
evropské skupiny belgicko- 
-japonského sklářského gigan-
tu AGC, která sídlí v Bruselu. 
V Belgii bydlel a nyní, po 11 le-
tech se vrací do Čech, do Tep-
lic. Bude stát v čele předsta-
venstva AGC Flat Czech group 
a jako předseda představen-
stva Fotbalového klubu Teplice 
chce posouvat teplický fotbal 
v tabulce i v zájmu fanoušků. 
Je ženatý, má dceru a syna. 

Oznámil jste odchod z někte-
rých výkonných funkcí. Bylo 
to vaše rozhodnutí?
Bylo to po dohodě s vedením 
firmy, berte v úvahu, že již 
přesluhuji čtyři roky a přišel 
čas, kdy je třeba skončit.

Pokud vím, tak vás firma 
přemlouvala…
Přemlouvali mě v roce 2015, 
proto jsem ještě rok zůstal. 
Nyní jsem se s firmou dohodl, 
že končím na evropské úrovni 
na konci roku 2016. Požádali 
mě, zda bych nepokračoval 
jako předseda představenstva, 
což již ale není exekutivní po-
zice, ale více reprezentativní.  
I když budu samozřejmě práv-
ně odpovědný za celou českou 
část firmy. Neznamená to, že 
bych denně chodil do práce 
a něco řídil. Spíše budu mít 
globální dohled na směřování 
firmy. Výhodou bude možný 
lobbing díky mým dobrým 
kontaktům na evropské a ja-
ponské vedení firmy. Ty dobré 
vztahy zůstanou. Mně se tato 
cesta i líbí, je to takový pozvol-
ný odchod, a ne nějaký skok 
z plného zapřažení do ničeho. 
Navíc zůstávam ještě v něko-
lika dalších představenstvech 
v Čechách i mimo, kde naše 
firma vlastní podstatné podíly, 
no a samozřejmě  mi zůstává 
teplický fotbal. 

Budete fotbalu věnovat více 
času?
Určitě budu mít více možností 
se mu věnovat a zároveň se 
budu snažit sehnat nějakého 
dalšího solidního partnera pro 
teplický fotbal. 

Firma AGC přepustí svůj po-
díl, nebo zůstane majoritním 
vlastníkem klubu? 
Chci, abychom vždy drželi 
kontrolní balík akcií. Mini-
málně do té doby, než by se 
ukázalo, že nový partner, může 
dát teplickému fotbalu víc než 
my a nejde mu jen o nějakou 
spekulaci. S tím už nějakou 

zkušenost máme. Pak bychom 
mohli někomu přenechat 
majoritní podíl, ale to je 
dlouhá cesta, otázka mnoha 
let. O zapojení odpovědného 
partnera se pokoušíme již dva 
roky. Zatím se to moc nedaří. 
Od velkých firem není velký 
zájem, a navíc image celé-
ho českého fotbalu je stále 
špatná. Je to nakonec vidět na 
návštěvnosti ligových utkání, 

a to nejen na našem stadionu, 
ale obecně v naší české lize. Až 
na pár prestižních zápasů jsou 
tribuny neobsazené.  I když 
výkonnost českého fotbalu 
je podle mě vyšší, než odpo-
vídá zájmu veřejnosti. Fotbal 
neláká, a není proto výdělečný 
a kluby nejsou bez vnější silné 
podpory soběstačné.

Od fotbalu ke sklu. V minu-
lých letech firma AGC hodně 
investovala, hlavně do řete-
nické linky na autoskla. Do 
jaké míry se tato miliardová 
investice vyplatila?
Ta investice byla zásadní 
a souvisela i s rozvojem 
automobilového průmys-
lu ve střední Evropě. Když 
jsme s investicí začali, rostly 
investice do automobilového 
průmyslu. Očekávali jsme, že 
se projeví. A zvedlo se to ještě 
rychleji, než jsme předpoklá-
dali. Tu investici jsme udělali 
v ten pravý moment, protože, 

po pravdě, v současné době 
ani nestíháme. Poptávka po 
našich automobilových sklech 
je daleko větší, než stihneme 
vyrobit. Pro AGC to byla v době 
krize největší investice ve 
světě. Měli jsme nějaké analý-
zy a určité cíle. A dnes mohu 
s jistotou říci, že výsledky 
jsou ještě lepší. Nejen kvůli 
vysoké poptávce, ale jsou vyšší 
i z hlediska výrobních nákladů 

a efektivity. Ve světě není po-
dobná linka a dobré výsledky 
samozřejmě souvisí i s profe-
sionalitou lidí, kteří umí linku 
stále lépe obsluhovat.

Vede si AGC stejně dobře 
v celé Evropě?
Po několika letech ztrát jsme 
se vrátili do zisku. To nám 
umožňuje rozjet odstavené 
výroby. V roce 2017 znovu 
rozjedeme zastavenou linku ve 
Francii, firma může investovat 
do generálních oprav pecí, do 
zisku se vrátilo i Rusko, kde se 
investovaly nemalé prostředky. 
Do zisku se dostává výroba 
v USA, dobře se rozjela nová 
linka v Brazílii, Asie má solidní 
výsledky s mírným nárůstem. 
Růst hlásí i divize displejů, 
chemická divize si drží trvalý 
růst. Krize, kterou jsme si 
prošli, měla i svá pozitiva. 
Podařilo se nám optimalizovat 
náklady a nyní máme dobrou 
efektivní základnu. 

AGC neustále oznamuje nové 
značky aut, kterým dodává 
skla. Jsou vůbec nějaké rezer-
vy v této produkci?
Díky lince jsme zvýšili podíl 
na trhu, ale ještě nám zbývá 
zvýšit svůj podíl na nejdraž-
ších nejluxusnějších sklech. 
Myslím tím přední skla, do 
kterých se instalují kamery 
a chytré technologie.

Jak se vám daří udržet si 
kvalifikované zaměstnance 
i v době konjunktury?
V Čechách je obtížné najít kva-
litní kvalifikovanou pracovní 
sílu. Proto jsou i naši lidé kon-
taktováni z jiných firem, které 
nám je chtějí přetáhnout. 
Zatím to pro nás není problém. 
Pro klíčové pozice máme 
stabilizační plán, který nabízí 
různé výhody, opět máme 
platový nárůst a hlavně – v kri-
zových letech jsme se dokázali 
s odboráři dohodnout. To vede 
k dlouhodobě zanedbatelné 
fluktuaci. Nyní zase chceme 
ukázat, že když se firmě daří,  
přidáme více. 

Vracíte se do Teplic natrvalo? 
Těšíte se „domů“?
Těším, ale ne zcela bez obav. 
Jsem totiž v očekávání, jaká 
zde bude atmosféra. Zdá se mi, 
že společnost je hodně rozděle-
ná a rozhádaná, a to je bohužel 
zaviněno z velké části výroky 
představitelů státu, kteří by 
měli hlavně vysvětlovat, spo-
jovat a uklidňovat. Atmosféra 
ve společnosti, jak se k sobě 
navzájem, a také ke slabším 
budeme chovat. V Belgii jsem 
oceňoval obecnou slušnost 
a otevřenost. V obchodě, 
na ulici, v zaměstnání. Ale 
také jejich přístup k migraci, 
která v historii lidstva byla, 
je a bude, a to i při teroristic-
kých útocích v jejich zemi, bez 
paniky a nárůstu xenofobie. 
V Belgii jsem v životě nesly-
šel věci, které slýchám zde, 
a to bohužel i od lidí z vysoké 
politiky či představitelů státu. 
My tu máme deset migrantů 
a málem zavíráme hranice. 
Byl bych rád, aby i tady měla 
navrch slušnost, vstřícnost, 
rozum. Aby si tu lidi nešli 
po krku pod vlivem nějaké 
ideologie či spíše demago-
gie. Kdybych se zde v tomhle 
směru měl cítit hodně špatně 
a pokračoval odklon od Evropy 
a posun na východní systém 
ovládaný oligarchy, tak bych 
uvažoval i o vystěhování.  Ale 
pevně věřím, že k tomu nedo-
jde.  mp, vl
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Ústečan Ladislav 
Šimek řadu let 
pracoval jako 
vrcholový manažer, 
ale mnohem méně 
známá je část jeho 
života věnovaná 
maratonskému 
běhání. Pravidelně 
se účastní různých 
extrémních 
maratonů, například 
v Antarktidě, na 
severním pólu, 
u Velké čínské zdi či 
v jihoamerické poušti 
Atacama. Extrémní 
závod pořádá i na 
Ústecku.

Slyšel jsem o vás, že jste ubě-
hl extrémní maratony na 
všech světových kontinen-
tech. Je to pravda?
On vlastně každý maraton 
je extrémní, alespoň pro mě. 
Ale je to pravda. Řekl jsem si, 
že bych rád zaběhl maraton 
na všech kontinentech, takže 
jsem byl opravdu na všech sed-
mi. A ještě jsem k tomu přidal 
severní pól. Dohromady jsem 
jich zaběhl deset, ten poslední 
byl pražský. To byla vlastně 
výjimka, protože městské ma-
ratony neběhám. Já rád běhám 
v přírodě. Městské maratony 
jsou něco jiného, než když bě-

žíte volnou přírodou, ve sněhu, 
lese či prérii. To mi připadá 
mnohem zajímavější. I když 
chápu, že ve městě je to pro 
organizaci jednodušší.

Mezi sedmi kontinenty je 
i Antarktida a pak severní 
pól. Proč takové extrémy?
Mně to vždycky, když se 
přihlašuji, připadá jako dobrý 
nápad. A je to rozhodně zají-
mavější. Když si člověk plánuje 
dovolenou, tak většinou na 
nějaké hezké místo, kde se ale 
nakonec rozplácne na ručník. 
I já ten maraton chci běžet na 
nějakém hezkém místě, aby 
bylo na co vzpomínat. Napří-
klad hodně vzpomínám na 

grónský maraton, který pro 
mne byl velmi emotivní. Běžet 
chvíli po ledovci, pak arktic-
kou pouští atd., to byla fantas-
tická záležitost. Říkám o sobě, 
že jsem turistický maratonec. 
Ne sportovec, který tělem 
a duší celý život běhá, a hned 
jak se probudí, sahá po běžec-
kých botách. Já spíše spojuji 
turistiku s běháním. Vždy si 
vytipuji cestu do místa, které 
jsem chtěl vidět, a rovnou si 
tam zaběhnu maraton. Navíc 
při cestování po světě všude 
vozím svého kamaráda Mazla. 
Ten má se mnou více fotek 
než všechny mé exmanželky 
dohromady. Mazel se ale nikdy 
nedožil cesty zpět, vždy ho tam 
pak vypiju.

Není nebezpečné někde 
takhle běhat?
Po pravdě mne vždy překvapilo 
něco jiného, než čeho jsem 
se bál. V Grónsku jsem se bál 
zimy a ta mi rozhodně nebyla. 
A naopak náročné bylo běžet 
v měkkém písku, což jsem 
tam nečekal. Paradoxně tam 
téměř nebyl sníh. Když jsem se 
připravoval na maraton podél 
Velké čínské zdi, věděl jsem, že 
je tam velké převýšení. To mi 
problém nakonec nedělalo, ale 
teplo a vlhkost, kdy se vaše tělo 
přehřívá, to byla ta výzva. Nej-
větší vedro jsem zažil v Austrá-
lii při běhu mezi cukrovou třti-
nou. Toho jsme se bál v Africe, 

a tam naopak problém nebyl. 
V Antarktidě jsem se bál zimy, 
a dokonce jsem si ze tří vrstev 
jednu sundal během závodu. 
Ale bořil jsem se tam do sněhu. 
Na rozdíl od svých asi o 30 až 
40 kilo hubenějších kolegů, 
kteří běželi po tvrdém zmrzlém 
sněhu, mě už neudržel.

Organizátoři tedy vše zajistí?
Na severním pólu lze potkat 
lední medvědy a dva dny před 
startem v trase závodu tam 
i byli. Měl nás hlídat dron, 
který vydržel ve vzduchu asi 
jen půl minuty, pak zmrznul 
a spadl. Na trati pak byli ještě 
dva střelci. Jinak ale nebezpe-
čí nehrozí, běžec může vždy 
zastavit. Jedině snad v Ataca-
mě, kde byl start zhruba 4500 
metrů nad mořem, hrozí výš-
kový otok plic nebo mozku, ale 
v takovém případě organizá-
toři zajistí odvoz těla. Ostatně 
školení před jednotlivými 
starty byla rozhodně zajímavá 
– jak vyměšovat na Antarktidě, 
omrzliny a jejich následky, 
nebo když je zemětřesení – 
přidejte, takže skutečně velmi 
profesionální přístup.

Jak dlouho se na takový běh 
připravujete?
Poctivě by se člověk měl 
připravovat tak čtyři měsíce 
a běhat tak 5x týdně. Pokud 
to nestíháte ve dne, musíte 
v noci. Je dobré během trénin-
ku na závod naběhat 600 až 
tisíc kilometrů. Samozřejmě 
je to i o životosprávě. Každé 
kilo, které dám dolů, je znát. 
Táhnout skoro sto kilo 42 kilo-
metrů dá docela zabrat.

Jak jste se k tomu vlastně 
dostal?
Můj kamarád Jirka Wiesner 
před lety řekl, že poběží mara-
ton, a já to považoval za něco 
šíleného. Když se zeptal, zda 
bych neběžel taky, tak jsem si 

Šimek: Jsem turistický maratonec

barva: černá

jídlo: sushi, 
grilované kůzle

hudba: 
Depeche Mode

číslo: 69

politik: ti mrtví

m o J E  n E J

vít lukáš

oblíbený úbor se hodí i na sněhu

maraton běžel i na velikonočním ostrově
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řekl, že to dám. Nejdříve jsem 
běžel půlmaraton, pak dva tři 
maratony a pak mě to chytlo.

Říkal jste tisíc kilometrů na 
jeden závod, to jsou hodiny 
a hodiny vašeho života. 
Nenudí vás to?
Ono je to velmi uvolňující. Měl 
jsme stresovou a vyčerpáva-
jící práci. Když jsem se pak 
převlékl a šel trénovat, v zimě, 
v dešti, za každého počasí, tak 
jsem přišel na jiné myšlenky. 
Nejdříve jsem běhal na hudbu, 
ale nakonec jsem začal běhat 
bez ní a vychutnávám si to. 
I běh v noci, kdy je člověk sám 
a vyčistí si hlavu. Nedokáži 
si představit, že bych běhal 
na běžícím pásu. To by mne 
vůbec nebavilo, proto běhám 
v přírodě.

Kam chodíte v Ústí nejraději 
si tu hlavu čistit?
Velmi se mi líbí prostor nad 
hradem Střekov směrem na 
Novou Ves. Rád běhám po cy-
klostezce na Sebuzín, protože 
zde se dá běhat i v noci. Po-
slední dobou i v místech, kde 
pořádáme Ústeckého magora. 
Na levém břehu Labe směrem 
na Zálezly, kde jsou zajímavé 
lesní cesty, které rozhodně 
nejsou fádní.

Ústecký magor. Co to je?
Netradiční závod, který se 
loni konal již potřetí. Spojuje 
nestandardní sportovní výkon 
s krásami přírody. Nemá 
téměř žádné umělé překážky, 
náročnost představuje samot-
ný terén. Plave se přes Labe, 
leze po kamenné suti nebo se 
podlézají spadlé stromy či je 
tam extrémní stoupání. Loni 
se poprvé konal i Noční magor. 
V březnu chystáme Zimního 
magora a v srpnu kromě hlav-
ního závodu i Magoráček pro 

děti. Není to masový závod. Je 
to závod o legraci s kvalitním 
doprovodným programem. 
Výtěžek jde na charitu do 
Plamínku naděje.

Který ze závodů byl pro vás 
ten top?
To je těžké říci. Určitě běh ve 
4,5 tisících metrech nad mo-
řem v poušti Atacama byl vel-
mi zajímavý. Největší vzpomín-
ky ale asi mám na Grónsko, 
kde jsem téměř celou dobu 
běžel sám. Jen pár Eskymáků 
mi nabízelo vodu, později led, 
protože jim zmrzla. Byl to zlom 
v běhání, tam mě to chytilo asi 
nejvíce. Vždy asi týden před 
maratonem se plácám kolem 
a užiji si to místo. Je to logické, 
kdybych ten maraton nepřežil, 
tak už bych si to neužil.

Jsou to jediné extrémy?
Extrémy bych to nenazval, 
mně to připadá normální. Ji-
nak každý rok v zimě s přáteli 
sjíždím Ohři a Bílinu. Rád jez-
dím 24hodinové koloběžkové 
závody a rád si zaběhnu Tough 
Mudder, Spartan Race nebo 
Predator Race.

Několik let jste stál v čele 
Aera Vodochody. To byl dů-
vod běhání?
První maraton jsem běžel rok 
před nástupem do Area. Takže 
to s tím nesouviselo. To spíše 
to běhání v noci, protože jsem 
neměl přes den čas.

Viděl jsem vaše fotky z Iráku, 
kam Aero dodalo letadla, ne-
bál jste se v takové zemi?
Irák v roce 2009, kdy jsem tam 
byl poprvé, byl jiný než dnes. 
Trochu více to tam bouchalo. 
I tři desítky pumových útoků 
denně. Nebyla to destinace na 
dovolenou. Možná se to nezdá, 
ale dnes je bezpečnost napří-

klad v Bagdádu na mnohem 
vyšší úrovni než tehdy. Nikdy 
jsem si to nepřipouštěl, byla 
to moje práce. Ale třeba Libye 
byla v některých aspektech 
ještě horší. V Iráku v Babylo-
nu jsme loni měli organizo-
vat maraton, ale Američané 
změnili vízová pravidla, která 
by zkomplikovala účastníkům 
život. Tak jsme to odložili na 
neurčito.

Pracovně jste se vrátil 
do Ústí. Proč?
Jsem ústecký patriot. Dali jsme 
zde dohromady dva letecké 
projekty. Jeden na výrobu 
ultralehkých letadel značky 
Qualt. Ta vznikla již v roce 
1997 a je jich asi 40 v sedmi 
zemích, ale jejich výroba 
byla přerušena. A my jsme 
ji oživili. Druhý projekt je 
výroba dvoumístného vrtulní-
ku Dropper v kategorii do 600 
kilogramů. Ta bude znamenat 
hození rukavice do světového 
trhu. Hlavní konkurence je 
Robinson 22, který létá již přes 
40 let. Je z našeho pohledu 
zastaralý. Náš bude z hlediska 
pohonu, bezpečnosti a vybave-
ní nesrovnatelně lepší a přitom 
o třetinu levnější. Ale chce-
me rozvíjet i kompozitovou 
výrobu, která tady v regionu 
nemá prakticky žádnou tradi-
ci. Nepůjde jen o výrobu pro 
letecký průmysl, ale i spousty 
dalších aplikací. Většina lidí 
mi leteckou výrobu vymlouvá, 
protože je velká konkurence 
a mnozí selhali. Pro mě je to 
ale výzva, obor pro srdcaře, nic 
pro přizdisráče.

Není v Ústí problém najít 
lidi na stavbu letadel?

Ano, ale zajímavý projekt 
přitáhne lidi a již se hlásí zá-
jemci, kteří bych chtěli v Ústí 
pracovat.

V Ústí je dlouhou dobu 
problém s letištěm. Budete 
ho potřebovat?
Naštěstí letiště v září získalo 
zpět status, který potřebuje. 
My ho samozřejmě potřebovat 
budeme, protože bychom tu 
chtěli zalétávat naše stroje. 
Existence výrobce k jeho 
oživení jen přispěje a my mu 
fandíme. Pro krajské město 
je existence letiště poměrně 
strategická. 

43letý absolvent ústeckého gymnázia, 
vŠE a Thunderbird Univerzity 
v arizoně. otec dvou dcer. Pracoval 
v ústeckých pivovarech a Drinks union, 
několika dalších firmách a nakonec byl 
prezidentem aera vodochody. nyní 
pracuje na projektech sHimEQ air, 
Dropper a sitewell. Jeho koníčkem je 
běhání, absolvoval extrémní maratony 
na všech kontinentech světa.

Ladislav Šimek

P r o F i l

maraton v antarktidě
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Ples všech Ústečanů bude s Limonádovým Joe
Jubilejní ročník oblíbeného 
plesu se tradičně uskuteční 
v ústeckém Domě kultury. Akce 
se uskuteční 28. ledna od 20:00 
hodin. Účinkují: orchestr Se-
veročeského divadla, orchestr 
Bonus, Junior band, skupina Fo-
notest, Hana Zagorová, Monika 
Sommerová (Fantom opery), 
balet Severočeského divadla, 

„Jiří Schelinger“, oldies disko 
V. Sucheviče. Uvádí Vladimír 
Hron. Vstupenky jsou v před-
prodejích na těchto místech: 
Informační středisko v paláci 
Zdar, CK Firo tour v OC Forum 
a Dům kultury. Vstupné je od 
250 do 400 korun. Vstupenky 
objednávejte na: predprodej@
agenturafor.cz.  zu

Užijte si taneční příběh Kaje a Gerdy
Užijte si představení v Severočeském 
divadle. Hraje 9. února od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 100 do 400 korun. Taneční 
pohádka inspirovaná předlohou Hanse 
Christiana Andersena v režii a cho-
reografii Mariky Hanouskové. Příběh 
o obětavé lásce, která dokáže překonat 
vše. Láska mladého Kaje a Gerdy je 
vystavena nejtěžší zkoušce. Dokáže se 
křehká, ale odvážná Gerda postavit kruté 
Sněhové královně, která očarovala Kaje 
a odvedla ho daleko do svého ledového 
království? Gerda se vydává na nebez-
pečnou cestu, na které potkává mnoho 
překážek, ale také dobré přátele. Bude 
pomoc přátel a Gerdina odvaha a láska 
ke Kajovi stačit, aby ho zachránila?  zu

Divadlo rozezní Pucciniho Tosca
Zajděte si do Severočeského 
divadla na dramatickou operu 
Tosca. Hraje se 8. února od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun. Děj opery 
se odehrává v Římě v červnu 
roku 1800, kdy je Církevní stát 
dobyt francouzskými vojsky. 
Králi Ferdinandu IV. Neapol-
skému se však podařilo dočas-
ně Francouze z Říma vytlačit 
a zřídit státní policii vedenou 
baronem Scarpiou.    

Příběh slavné zpěvačky 
Tosky, jejího milence, malíře 
Cavaradossiho a zákeřného 
policejního šéfa barona Scarpii 
stále patří k nejpopulárnějším 
titulům světových operních 
scén.  zu

Přijedou No Name 
i Tereza Kerndlová

Plesová sezóna je v plném 
proudu. Už 8. Ples severočes-
kých patriotů si v ústeckém 
Domě kultury užijete 11. 
února od 20:00 hodin. Těšit se 
můžete na Lou Bega, No Name, 
Terezu Kerndlovou, Martu 
Jandovou či Richarda Nedvěda.  
Předprodej vstupenek bude 
probíhat v přízemí OC Fórum 
od 19. ledna do 10. února.  zu

Zajděte si do Činoheráku na Hrůzu v Brně
Ještě jste nebyli na Hrůze v Brně? Již 25. ledna 
to můžete v ústeckém Činoherním studiu 
napravit. Hraje se od 19:00 hodin. Dva poli-
cajti, Jarin a Ruda, putují z Brna do Ameriky 
a ještě dál. Ve světě, kde politická korektnost je 
neznámý pojem a inteligent nejhorší nadávka. 
Ve světě, který má být zničen, aby se mohla 
zrodit nová nadřazená rasa, a Jarin s Rudou „to 
musijó nejak zmáknót, kurňa“. Upozorňujeme 
diváky, že vzhledem k velkému počtu vulgár-
ních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů 
hry, není představení vhodné pro diváky mladší 
15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob 
vyjadřování.  zu

Stoletá diskotéka 
Haška a Dostála
Užijte si v Národním domě 
další Stoletou diskotéku. Na 
hity prověřené časem si může-
te přijít zatancovat 18. února 
od 20:00 hodin. Vstupné je 
70 korun.  zu

Párty v Café Max 
rozhýbe Goldstar
Příslovečnou třešničkou na 
lednovém programu  v Café 
Max bude set pražského DJ 
a striktně vinylového hráče 
Goldstara, kterému bude 
v pátek 27. ledna sekundovat 
ústecký DJ Gustafson.  zu

Zoë Schwarz band 
v Národním domě

Nenechte si ujít jedinečný 
koncertní večer. Zoë Schwarz 
band zahraje 30. v Národním 
domě. Co o ní napsali už v dub-
nu 2012 v All About Jazz – US:
„Zoë Schwarz si bere vše, co 
je dobré na Janis Joplin a Billie 
Holiday, ale její výsledný sound 
je zcela jedinečný.“ Hraje se 
od 20:00 hodin a vstupné je 
120 korun.  zu
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Smažené nudle ve 
vietnamském paláci
Kdo si chce skočit na rychlý 
oběd, má v centru Ústí několik 
možností. Já se rozhoduji pro vi-
etnamské jídlo. V bistru, které 
není samostatné, ale je součástí 
několika dalších bister v OC Fo-
rum. Má docela originální čes-
ko-anglický název Palác 
Food, ale o národnosti 
obsluhy i kuchařů, 
na které je velmi 
dobře vidět, není 
vůbec pochyb.

I jídla vyobraze-
ná nad bistrem dávají 
tušit, že kuchyně je zde 
asijská, podobná té, na kte-
rou se v devadesátých letech 
chodilo v tržnici. Chci smaže-
né nudle, to vím rovnou a mají 
jich tu několik druhů. Výběr 
není snadný, žena za pultem 
každých deset sekund opakuje 
„prosím, pane“, ačkoli  viditel-
ně pročítám nabídku. Nako-
nec mi oči padnou na smažené 
nudle na thajský způsob a roz-
pomenu se na Pad Thai z ulic 
Bangkoku, který fakt miluji. 
Ale tuše zradu, se ptám – je to 
pálivé? A odpověď je jedno-
značná. Ano, je. Tak to určitě 
Pad Thai není, protože to ne-
pálí. A tím, že do nudlí nali-

jete pálivou thajskou omáč-
ku ze supermarketu, z nich 
ty správné thajské rozhodně 
neuděláte. Volím tedy jisto-
tu, smažené nudle s kuřecím 
masem. K tomu kolu, s malou 
debatou o tom, že lehkou mají 

jen pepsi, ale vystavenou 
mají kolu zero, kterou 

nakonec i získám. 
Vše za 115 korun.

Pár minut si mu-
sím počkat, vidím, 

jak kuchař nudle 
připravuje a nako-

nec je vysype na plasto-
vý tácek. Ten dostanu na tác 
spolu s ubrouskem a plasto-
vým příborem, tedy rozhod-
ně žádný luxus. Když si najdu 
volný stůl, pustím se do jídla. 
Není to spatné, i když už jsem 
měl i lepší. V jídle je hodně ku-
řecího masa, na tom nešidi-
li. Velkou část zeleniny však 
tvoří cibule, a já zavzpomínám 
na časy, kdy v nudlích bývaly 
mungo klíčky. Ale je to dobré, 
nakonec sním všechno.

Klasické zjišťování wifi zde 
příliš nehrozí, ve Foru je k dis-
pozici všude. I záchody jsou 
zde společné pro všechny ná-
vštěvníky, je na nich čisto. 

Celkem jsem tu strávil asi 
25 minut, ale to bylo tím, že 
jsem jedl pomalu. Jde to určitě 
i za kratší dobu. Zdejší bistro 
je jako rychlá varianta obědu 
na chodbách centra asi dobrá 
alternativa. Tedy pokud neče-
káte nějakou autentickou asij-
skou kuchyni, ale spokojíte se 
spíš s její počeštělou verzí.  lu

Jak zatočit s chřipkou
Chřipkovou epidemii nemusíte zdolat jen za pomoci léků a čaje 
s medem. Existuje celá řada receptů, které mohou pomoci lékům 
urychlit vaše uzdravení. Některé jsou jednoduché, jako třeba 
citron nebo česnek, jiné vyžadují trošku vaření, ale nezaberou 
vám příliš času.

Zázvorový čaj

•	 10 g strouhaného čerstvého zázvoru
•	 dvě až tři lžičky medu

Nastrouhaný zázvor dejte do 
sítka na hrnek nebo do louho-
vacího vajíčka na čaj a zalijte 
vroucí vodou. Nechte pět 
minut louhovat. Pak oslaďte 
medem a horké vypijte.

Cibulový čaj

•	 2 cibule
•	 dvě až tři lžičky medu
•	 mléko
•	 máslo

Oloupejte dvě cibule a vařte 
je 15 minut v půl litru vody. 
Cibule vyndejte, vývar oslaďte 
medem. Pro příjemnější chuť 
lze přidat trochu mléka a půl 
lžičky másla. Pijte horké.

Medvědí mléko
recept vhodný pro dospělé, se kterým 
se to ale nesmí přehánět, protože velké 
množství alkoholu rozhodně škodí. 

•	 čtvrt litru mléka
•	 dvě až tři lžičky medu
•	 malý panák rumu

Vše dejte do kastrůlku a za 
stálého míchání přiveďte na 
pokraj varu. Nalijte do hrnku, 
horké vypijte a zalezte pod 
peřinu se potit. 

Křen s medem

Nastrouhejte 
2 lžíce čerstvého 
křenu a smíchejte s jednou 
lžící medu. Podávejte 3x den-
ně. Směs uvolní ucpaný nos 
a usnadní odkašlávání. 

Soutěžte s Mazlem na sněhu

Letošní zima slibuje po letech pořádnou sněhovou nadílku. 
Na Rychtě se rozhodli toho využít a vyhlásili soutěž o zimní fotky 
s jejich pivem Mazel. Během zimního období – až do 31. 3. je 
možné vyfotit Mazla v zasněžené stopě, na sjezdovce, na saních, 
se sněhulákem nebo kdekoli na horách či v zasněžené přírodě 
a poslat fotografii na adresu: info@pivovarnarychte.cz. Letos 
odměňují Na Rychtě 5 výherců a každý z nich si odnese kupón 
na konzumaci v hodnotě 500 Kč a 1,5l balení Mazla. Vydařené 
fotografie mohou být použity opět jako PF 2018 a na absolutního 
vítěze čeká překvapení! Více informací a pravidla soutěže 
najdete na www.pivovarnarychte.cz.  pr

Pokud rádi ochutnáte gastronomické speciality a netradiční 
pokrmy, pak si nenechte ujít některý z pravidelných gastro 
týdnů, které na Rychtě každý měsíc pořádají. 

leden 20.–29. 1. zabijačkové hody

únor 17.–26. 2. řízky tradiční i netradiční

březen 17.–26. 3. česká klasika našich babiček

duben 14.–23. 4. Jarní speciality (Velikonoce) 

květen 5.–14. 5. Pochoutky z českého chřestu

červen 9.–18. 6. burgery na sto způsobů

červenec 14.–23. 7. šťavnaté steaky a svěží saláty

srpen 11.–20. 8. těstoviny plné slunce

září 22. 9.–1. 10. vaříme z našeho piva (27. 9. oslava dne českého piva)

říjen 13.–22. 10. Jídla ze zvěřiny i lesních hub 

listopad 8.–19. 11. svatomartinská husa

prosinec 8.–17. 12. Domácí uzené a klobásky z komína
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Akademik z ústecké univerzity 
za 28 dní objel celý svět 
Cesta kolem světa je snem 
snad každého cestovatele. 
Z jedné se nedávno vrátil 
akademik Jiří Anděl z ústecké 
Přírodovědecké fakulty. První, 
kdo si tento sen splnili, byli 
účastníci španělské expedi-
ce pod vedením Portugalce 
Fernãa de Magalhãese v letech 
1519–1521. Z pěti lodí obeplu-
tí zeměkoule dokončila jen 
jedna s příznačným jménem 
Victoria, sám Magalhães 
zahynul na Filipínách. O dru-
hé obeplutí země se zasloužil 
Angličan Francis Drake, který 
se na cestu kolem světa vydal 
v roce 1577 a plavbu dokončil 
na lodi Golden Hind (Zlatá 
laň) v roce 1580. V současné 
době lze cestu kolem světa 
realizovat prostřednictvím 
cestovních kanceláří, kdy se 
její cena podle navštívených 
destinací pohybuje od 250 tisíc 
po 1 milion Kč soukromým le-
tadlem. Hrdina našeho příběhu 
z Přírodovědecké fakulty Jiří 
Anděl se svým synem Ing. Jiřím 
Andělem  a jeho přítelkyní 
Nikolou Jedličkovou, absolvent-

kou Pedagogické fakulty UJEP,  
využili jinou možnost, více 
dobrodružnou, přitom daleko 
levnější službu nízkonáklado-
vých leteckých společností. 
Celková cena letenek se tak 
nevyšplhala ani na 28 000 
korun. Hrdina novodobé cesty 
kolem světa se navíc rozhodl 
částečně modifikovat trasu „za-
jížďkou“ do Stockholmu, neboť 
tam bylo možné pořídit letenku 
z Las Vegas za třetinu ceny 
než tu do Prahy. Jak samotná 
cesta probíhala, popisuje níže 
výběr ze zápisků cestovatel-

ského deníku Jiřího Anděla. 
Vzhledem k tomu, že se jedná 
o zcestovalého habilitovaného 
geografa, jeho zápisky jsou 
plné zajímavých sociokultur-
ních, politických, historických 
i geografických postřehů. Ces-
ta byla také bedlivě sledována 
členy katedry geografie Příro-
dovědecké fakulty UJEP a jejich 
studenty, pro které vedoucí 
katedry, doc. Pavel Raška, při-
pravil vědomostní soutěž, jejíž 
vítěz si odnesl hodnotnou cenu 
a upomínku na „Cestu kolem 
světa“.  UJEP ústí nad labem

Protiletecký kryt z druhé světové války
Stavaři při terénních úpravách 
v centru Ústí nad Labem odhalili 
protiletecký kryt z druhé světové 
války. Dobře zachovaná stavba 
sloužila ke schovávání obyvatel bě-
hem náletů na konci války. Kryt se 
nachází poblíž chemického areálu 
Spolchemie. V období po druhé svě-
tové válce byl zasypán hlínou. Před zahrnutím 
stavby ale tehdy uzavřeli těžké želené dveře, 
takže se zemina nedostala dovnitř. Díky tomu je 
interiér ve velmi dobrém stavu, čistě vyvápněný 
a s dochovanými dřevěnými lavicemi. Dvanáct 
metrů dlouhá a dva a půl metru široká stavba 

je uvnitř úzká 1,6 metru, přesto se 
do ní mohly vejít desítky lidí. Je to 
typová stavba, složená z prefabri-
kovaných podkov, skruží skláda-
ných za sebe. Kapacita mohla být 
mezi padesáti až sto osobami. Za 
války posloužil dvakrát „naostro“ 
při spojeneckém bombardování 

města v dubnu 1945. Bomby tehdy dopadaly do 
jeho těsné blízkosti a celkově si vyžádaly přes 
500 obětí na životech. Muzeum společně s ma-
jitelem krytu nyní hledá možnosti, jak využít 
nález k veřejné prezentaci dramatické historie 
regionu.  muzeum města ústí nad labem

Vyšla kniha o ústeckém malíři E. G. Doerellovi 
Fotografie byla v úplných 
plenkách, když ústecký malíř 
Ernst Gustav Doerell (* 1832 
Freiberg v Sasku – † 1877 Ústí 
nad Labem) na svá plátna 
zachytil v druhé polovině 
19. století ve stovkách obrazů 
dramatickou proměnu roman-
tické krajiny Ústeckého kraje 
v bohatý průmyslový region. 
Mimořádné svědectví o díle 
tohoto umělce zprostředková-
vá právě vydaná kniha „Ernst 
Gustav Doerell“, která vznikla 
jako součást aktuální výstavy 
mistrových děl v Muzeu města 
Ústí nad Labem. Za svůj krátký 
život (1832–1877) stihl nama-

lovat Doerell mezi 300 až 400 
obrazy. Mnohé se staly v ná-
sledných letech ikonickými 
obrazy minulosti pro obyvatele 
Ústecka, Teplicka, Litoměřic-
ka, Děčínska, Mostecka, Cho-
mutovska a dalších regionů. 
Pro výstavu se jich podařilo 
shromáždit zhruba 180, což je 
většina známých dochovaných 
děl. Největší část vlastní ústec-
ké muzeum, zápůjčku poskytla 
další muzea, veřejné instituce 
i řada soukromých sběratelů. 
Expozice tak představuje nej-
větší přehlídku Doerellových 
obrazů, která je od jeho první 
výstavy v roce 1887 vůbec k vi-

dění. Vedle zmíněné publikace 
ústecké muzeum vydalo pro 
rok 2017 dva druhy nástěn-
ných kalendářů s reprodukce-
mi Doerellových děl, pro velký 
zájem veřejnosti byl v těchto 
dnech dokončen jejich druhý 
dotisk.  muzeum města ústí nad labem

Rok plný aktivity 
v Chlumci 

Chlumečtí senioři mají za 
sebou v minulém roce spous-
tu zajímavých aktivit. Jejich 
kompletní výčet najdete na 
webu zitusti.cz. Úspěšnou akcí 
v minulém roce byl například 
autobusový zájezd do Krásné 
Lípy, centra Českého Švýcar-
ska. Účastníci navštívili kostel 
sv. Máří Magdalény, interak-
tivní expozici, kde zhlédli film 
o vzniku krajiny. Degustaci 
piva zažili v místním Křinic-
kém pivovaru a chuť belgické 
čokolády okusili  ve výrobně 
Mana. Zde si mohli vyzkoušet 
i vlastnoruční výrobu. V říjnu 
jsme vyjeli na houby na Čes-
kolipsko. I když se nám houby 
skrývaly, tak nám procházka 
po lese velmi prospěla a vra-
celi jsme se domů s pocitem, 
že jsme něco udělali pro své 
tělo a duši. V našem kině jsme 
zhlédli filmy, které nám připo-
mněly historii Ústecka. Promí-
tání originálních dokumentů 
nám připomnělo i časy a dobu 
z minulého století.  milan louda

Ústečtí žáci pobyli 
v Chemnitz 

Výběr 28 žákyň a žáků z os-
mých ročníků ZŠ Stříbrnická 
vyrazil na dvoudenní výměnný 
studijní pobyt do Chemnitz. 
Navázali tak na několikale-
tou tradici spolupráce naší 
školy s partnerskou školou Am 
Flughafen. Říjnovou návště-
vou jsme vstoupili do nového 
projektu – „MEINE – DEINE 
Kultur“, jehož smyslem je při 
vzájemných setkáváních a spo-
lupráci dětem hlouběji přiblížit 
českou a německou kulturu 
a umožnit jim pochopit jak 
jedinečnosti, tak podobnosti 
obou kultur. Dva dny přines-
ly díky nabitému programu 
spousty zážitků a samy děti 
potrvdily, že jim setkání přišlo 
příliš krátké. Za necelé tři týd-
ny se však se svými německý-
mi kamarádkami a kamarády 
opět setkají v Ústí nad Labem 
a tentokrát bude naše setkání 
spojené s hudbou.  zŠ stříbrnická
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k ř í Ž o v k a v tajence najdete sofoklův citát

I N Z E R C E

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY
19. dubna 2017 od 19:00 hodin

HOST VEČERA MILAN HEIN
DOPROVÁZÍ HUDEBNÍ SKUPINA KARLA ŠTOLBY

MARTA 
KUBIŠOVÁ
POSLEDNÍ RECITÁL

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
RECEPCE DOMU KULTURY

TEL.: 475 221 025, 602 621 637

PØEHLED AKCÍ 
www.ddmul.cz

21. 1. 2017 - ÚSTECKÉ DESKOHRANÍ

Pøineste si svou oblíbenou hru nebo si vyberte nìjakou z naší bohaté nabídky a zahrajte si. 

Vezmìte s sebou i své pøátele a pokud máte náladu, zúèastnìte se i vyhlášených turnajù.

 Cena: 20,- Kè / osoba

26. 1. 2017 - ÚSTECKÉ DÌTSKÉ SLYŠENÍ  - 9,00 hodin - Zasedací sál zastupitelstva mìsta

Akce pro dìti a mládež z Ústí nad Labem, kde mohou diskutovat s pøedstaviteli mìsta a významných 

institucí o tom, co je v našem mìstì trápí, èi co by rádi vylepšily. Vstup volný.

28. 1. 2017 - BÌŽKAØSKÝ PØEJEZD PO HØEBENI KRUŠNÝCH HOR

Nové Mìsto - Moldava.  Na akci je nutné se pøihlásit e-mailem na cerny@ddmul.cz. Cena: 120,- Kè

3. 2. 2017 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY -  VÝPRAVA DO IQ LANDIE - 7,00 - 17,00 hodin - Liberec

Celodenní program pro dìti školního vìku. Na akci je nutné se pøedem pøihlásit. 

Pøihlášky on-line na www.ddmul.cz nebo na recepci DDM. Cena: 200,- Kè

POLOLETNÍ PRÁZDNINY S JANÈOU - 7:30 - 16:00 hodin - DDM

Neseïte o pololetních prázdninách doma, my pro Vás máme program :-)

 Jen pro pøihlášené. Cena: 250,- Kè

ZIMNÍ HÝBÁNÍ, MALOVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ - 8:00 - 12:00 hodin - DDM

Zábavné dopoledne se zimní tématikou. Na akci je nutné se pøihlásit. ZDARMA 

8. 2. 2017 - ŠPERKY Z FILCU - 17,00 - 19,30 - výtvarný ateliér DDM

Pøijïte si vyrobit šperky z filcu. Cena:  od 30,- Kè dle použitého materiálu.
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Velemloky z Břešťan uvidíte v muzeu 
Velemloky rodu Andrias lze nalézt 
v současnosti v Číně a v Japonsku. Mají 
zachovánu řadu primitivních znaků, 
typických pro jejich vyhynulé předchůd-
ce, a do dnešní doby se příliš nezměnili. 
Jsou proto nazýváni „živoucí fosilie“. 
Odborníky bylo zjištěno, že tato zvířata 
obývala v období terciéru (od miocénu do 
oligocénu, tedy přibližně před 25 miliony 
let) i evropský kontinent. Zkamenělina 
třetihorního velemloka hrála významnou 
roli zejména v počátku vývoje paleon-
tologie. První nález učinil Johann Jacob 
Scheuchzer, přírodovědec z Zurichu, kte-
rý v roce 1725 v lomu u Öhningen u Bo-
damského jezera objevil asi metr dlouhou 
kostru neznámého tvora. Nesprávně ho 
však považoval za ostatky dítěte, které 
zahynulo při biblické potopě (tzv. Homo 
diluvii testis). Fosilie byla určena až 
o více než 80 let později G. Cuvierem na 
základě srovnávací anatomie, nazvána 
byla Andrias scheuchzeri. Postupně 
byly v lomu Öhningen nalezeny další tři 
desítky pozůstatků těchto tvorů. Během 
19. a především 20. století se pak fosilní 
velemloci začali objevovat poměrně hojně 
na více než dvaceti různých lokalitách – 
hlavně v dnešním Německu, Rakousku 
a také na území Čech. Gustav Karl Laube, 
který zkoumal fosilie třetihorních ryb, 
želv a  dalších živočichů z podkrušno-
horských pánví, publikoval v roce 1897 

článek, ve kterém ohlásil objev prvního 
velemloka v Čechách, učiněný na lokalitě 
Břešťany u Bíliny. Svůj nový nález pojme-
noval Andrias bohemicus, tedy „český 
velemlok“. Ve sbírkách Muzea města Ústí 
nad Labem je uloženo celkem pět fosilií 
velemloka (Andrias bohemicus), které 
reprezentují různé části kostry – lebku, 

části páteře a obratle. Všechny nálezy 
pocházejí z Břeštan u Bíliny a do muzea 
byly získány v  letech 1912 až 1931. Tři 
z těchto zkamenělin popisuje A. Liebus ve 
svých studiích z roku 1929. Jde o poslední 
významné nálezy z této lokality, která již 
byla definitivně odtěžena povrchovým 
lomem.  muzeum města ústí nad labem

I N Z E R C E

Štěpánka 
 
 
 
Fena, kříženka 
plavé barvy s černě 

prokvetlou mordou, 7 let stará, asi 35 cm 
vysoká. Štěpánka se dostala do útulku 
po smrti majitelky, hůře slyší a je lehce 
nedůvěřivá. Je zvyklá v bytě. Zasloužila 
by si někde v klidu a teple dožít.

Leon
 
 
Pes, kříženec, 
výška 30 cm. 
Má delší vlnitou srst 

černé barvy s bílou náprsenkou a zadními 
prstíky. Věk asi 6 let. Leo je hodný 
a přátelský pes, nepere se s ostatními psy. 
Je vhodný do bytu i na zahrádku.

Rezek
 
 
 
 
Kocour, nekastrovaný, 

rezavé barvy, asi 1,5 roku starý. 
Je čistotný a zvyklý na mazlení.

Bady
Pes, plemeno pitbull. 
Je krátkosrstý, zlato- 
-bílé barvy. Věk asi 
10 let. Bady je hodný 
a přátelský pes. Je 

zvyklý v bytě. Bady měl už dvakrát smůlu, 
do útulku se opět dostal poté, co jej 
majitel opustil a odstěhoval se. Hodí se 
jako společník. Zasloužil by si strávit zimu 
někde v teplíčku u nového páníčka.

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.

zoja
 
 
 
 
Kočka, černé barvy, 

asi 3 roky stará. Zoja je přítulná kočička, 
která vám bude dobrým společníkem.

v lukách 178/21 
ústí nad labem

telefon: 472 775 202
mobil: 733 126 101

kontakt:

c E n t r U m  P r o  z v í ř a t a  v   n o U z i  P ř i  z o o  ú s t í  n .  l .

na ZIMNÍ
STADION

v Ústí nad Labem 
Veřejné bruslení je Vám k dispozici 
KAŽDOU NEDĚLI 17:30–19:00 hod. 
a také ve STŘEDU dle rozpisu na 
webových stránkách www.msul.cz.

 40 Kč dospělá osoba
 15 Kč dítě do 15 let, návštěvníci starší 
  62 let, doprovod dětí do 120 cm 
 ZDARMA dítě do 120 cm

ZIMNÍ STADION
Masarykova 232/974, 400 01 Ústí nad Labem

ZABRUSLIT!

Vezměte děti
a přijďte si...

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c z
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Město zavádí možnost 
platit poplatky kartou 
Od začátku roku nemusí lidé, kteří si něco vyřizují na správním 
odboru ústeckého magistrátu, používat hotovost. Město zde 
zavádí možnost hradit správní poplatky prostřednictvím 
platebních karet. Podle mluvčí města Romany Macové Ústečané 
po této možnosti dlouhodobě volali. „Možnost platit kartou se 
týká o oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kde se 
vyřizují občanské průkazy a cestovní doklady, dále oddělení 
registru vozidel, oddělení registru řidičů,“ uvedla. Správní 
poplatek lze bezhotovostním platbou také uhradit za ověřování 
podpisů a listin a za služby systému Czech Point.  zu

Severočeské divadlo v lednu 
na domácí scéně nehraje 
Z důvodu nutné opravy nouzového osvětlení v historické budově 
Severočeského divadla, nehrají soubory  v měsíci lednu 2017 na 
domácí scéně. Od února už je plánovaný běžný provoz. Vedení 
instituce děkuje všem za pochopení.  zu

V Ústí fungují v mrazech 
zařízení pro lidi bez domova
Městští strážníci provedli ve 
spolupráci s pracovníky chari-
ty další kontrolu bezdomovců, 
kteří nevyužívají charitativní 
zařízení a i v těchto mrazivých 
dnech se vyskytují v polozbo-
řených objektech. Smyslem 
těchto akcí je vysvětlit těmto 
bezdomovcům nebezpečí 
jejich počínání a přesvědčit je, 
aby alespoň v těchto dnech, 
kdy rtuť teploměru padá hlu-
boko pod bod mrazu,  navští-

vili některé z azylových domů 
a nevystavovali se nebezpečí 
podchlazení. Tyto kontroly 
budou pokračovat i nadále.  zu

Obce budou soutěžit 
o nejlepší webovou stránku
Odstartoval již 19. ročník soutěže pro české obce a města – 
Zlatý erb pro nejlepší webové stránky. Své přihlášky mohou 
do letošního ročníku města i obce zasílat až do 4. února 2017. 
V průběhu března už budeme znát krajského vítěze. Slavnost-
ní vyhlášení vítězů celostátního kola se uskuteční 3. dubna 
2017 na konferenci v Hradci Králové.Cílem tradičního klání 
je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. 
Soutěž má opět krajská kola a navazující celostátní. Soutěží se 
ve třech kategoriích, o nejlepší webové stránky města, nejlepší 
webové stránky obce a nejlepší elektronickou službu. Podrob-
nosti naleznete na webové stránce http://zlatyerb.obce.cz/.  zu

Za sníh a led na střeše 
můžete dostat pokutu!
Sníh na kapotě a především 
střeše automobilů se může 
být ohrožením pro ostatní 
účastníky dopravy. Jízda za 
takovým vozidlem se totiž 
změní za cestování ve sněhové 
vánici. Nebezpečné jsou i odle-
tující kusy ledu především ze 
střech kamionů. Jaké předpisy 
v tomto ohledu platí? Od 20. 
února 2016 je platné ustanove-
ní novely zákona o provozu na 
veřejných komunikacích, které 
jasně zakazuje jízdu se zamrz-
lými okny. Tedy s nedostatečně 
očištěnými skly automobilu. 
Stejně tak jízdu s tak zvanou 
„čepicí“ například na střeše. 
Pokuta za takový prohřešek je 
v blokovém řízení 2 000 korun 
a ve správním 2 500 korun. 
Asi všichni chápou, že jet jen 
s průzorem v zamrzlém čelním 
okně je stejně nebezpečné, 
jako s odlétajícím sněhem 

a ledem na karoserii. Nicméně 
je otázkou, jak plnění tohoto 
ustanovení dodržovat v přípa-
dě kamionů, protože nejsou 
postaveny odpovídající rampy 
například na odpočívadlech, 
kde by řidiči mohli bez nebez-
pečí práce ve výšce až 4 metry, 
odstranit sníh a led. Obecný 
příslib ministerstva dopravy, 
že se s výstavbou ramp počítá, 
se ani v letošní zimě nenaplnil. 
Hasiči žádnou speciální linku 
v tomto mrazivém období 
nemají a není jejich povinností 
odstraňovat sníh ze střech 
soukromých budov.  zu

I N Z E R C E

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

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.

lednové 
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Pohotovost bude zajišťovat 
Masarykova nemocnice
Rada města Ústí nad Laben 
schválila přijetí dotace z Ús-
teckého kraje ve výši 1,732 mi-
lionu  na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby pro rok 
2017. Město uzavře smlouvu 
a uhradí Masarykově nemoc-
nice v Ústí nad Labem provoz 
lékařské pohotovostní služby. 

Na Ústecku mtak bude zajiš-
těna pohotovost na adrese So-
ciální péče 12a, 401 13 Ústí nad 
Labem, areál nemocnice. Ordi-
nace LPS pro dospělé je v budo-
vě A – oddělení EMERGENCY. 
Ordinace LPS pro děti a dorost 
je v budově Dětské kliniky.  zu

lPs pro dospělé
Po až Pá 18:00–21:00 hod.
So, Ne, Sv. 9:00–18:00 hod.

lPs pro děti a dorost
Po až Pá 18:00–21:00 hod.
So, Ne, Sv. 9:00–20:00 hod.

P r o v o z n í  D o B a
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pondělí 6. února 2017, zimní stadion Ústí nad Labem

POD PATRONACÍ PRIMÁTORKY MĚSTA VĚRY NECHYBOVÉ
UTKÁNÍ HVĚZD 

Zveme vás na oslavy
hokejové sezony 70. v Ústí nad Labem

Jiří Šlégr
František Kaberle 
Robert Reichel
Martin Straka
Martin Procházka
František Kučera
a další

Zdeněk Orct
Pavel Janků

David Pazourek
Milan Antoš
Tomáš Micka

Jaroslav Roubík
a další

HVĚZDY ČESKÉHO HOKEJE HVĚZDY SLOVANU ÚSTÍ N. L.VS

16:00 autogramiáda • 17:00 zábavný program • 18:00 utkání hvězd • více na www.slovanusti.cz

„Za pár měsíců budu v call 
centru již 10 let. Motivací 
je pro mě zajímavá mzda 
a provizní ohodnocení. 
Vážím si toho, že pracuji 
ve firmě, která se o své 
zaměstnance dobře stará. 
Děkuji O2,“ říká Michaela 

Hájková, zaměstnankyně ústeckého call 
centra. 

„K tomu, abych se v O2 posu-
nula dál, nepotřebuji školy, 
ale hlavně snahu a ambici 
to zvládnout. Mám ráda náš 
kolektiv, pracovní zázemí 
a spolehlivost této fi rmy. 
Udělala jsem dobře, že jsem to 
tehdy zkusila a teď radím všem 

ostatním, ať do toho jdou taky,“ říká Veronika 
Staňová, zaměstnankyně ústeckého call centra. 

Vždycky jsem byl kariérista 
a právě tady v call centru 
mám možnost se posouvat dál. 
Mám rád prostředí, ve kterém 
pracuji a také kolektiv, který 
pravidelně stmelujeme na 
fi remních akcích. Držíme při 
sobě a udržujeme v práci pozi-

tivní atmosféru,“ říká Jan Gaži, zaměstnance 
ústeckého call centra.

Personalistům projde rukama hromada 
životopisů. Ne všechny jsou pro ně ale 
zajímavé a mnoho z nich skončí v šuplí-
ku. Další zkouška nás pak čeká v podobě 
pohovoru. Jak správně napsat životopis 
a připravit se na pohovor vám radí Markéta 
Röslerová, která pracuje ve společnosti O2 
jako specialistka náboru pro ústecké call 
centrum. 

Markéto, jak by měl vypadat životopis, 
který vás zaujme?
V úvodu by určitě neměly chybět osobní 
údaje. Hned poté je důležité dosažené vzdě-
lání, které je dobré seřadit od nejvyššího po 
nejnižší. Neméně důležitá je i praxe, která 
nemusí být pouze klasická pracovní, ale nás 

personalisty může zaujmout například i za-
hraniční pobyt apod. Určitě nezapomeňte ani 
na koníčky či zájmy, ty mohou personalistu 
také zaujmout a odlišit tak váš životopis od 
desítek dalších.

Jak se podle vás dobře připravit na poho-
vor?
Pokud hůře zápasíte se stresem, pomůže 
třeba zkouška pohovoru před zrcadlem 
nebo interview s kamarádem, který bude 
hrát potenciálního zaměstnavatele. Kromě 
zrcadla či kamaráda pomůže i obyčejná 
webkamera, kde si sami sebe nahrajete 
a můžete pak lépe zhodnotit svůj výkon. 
Zjistěte si přesnou adresu a trasu, protože 
bloudění v ulicích vám nervozitu a trému 

jen zvýší. Na místo byste měli dorazit s ča-
sovou rezervou. 

Jak je dobré chovat se při výběrovém řízení 
zvaném Assessment centrum?
Assessment centrum (AC) je skupinové 
výběrové řízení, kde je přítomno více ucha-
zečů. Nemusíte však mít strach. Součástí je 
několik skupinových her a modelových situ-
ací a často se tak AC stává zábavnou formou 
výběru i pro uchazeče. Konkrétně u nás 
na call centru vás čeká modelový hovor po 
telefonu nebo třeba jednoduchý počítačový 
test. Chovejte se přirozeně a nenechte se 
ovlivnit stresem, protože často hodnotíme 
uchazeče právě podle osobnosti a zkuše-
nosti mohou být občas vedlejší.

Tipy pro úspěšné získání nové práce

„Za pár měsíců budu v call 
centru již 10 let. Motivací 
je pro mě zajímavá mzda 
a provizní ohodnocení. 

ve firmě, která se o své 
zaměstnance dobře stará. 
Děkuji O2,“ 

„K tomu, abych se v O2 posu-

ale hlavně snahu a ambici 

a spolehlivost této fi rmy. 

a právě tady v call centru 

Mám rád prostředí, ve kterém 
pracuji a také kolektiv, který 
pravidelně stmelujeme na 
fi remních akcích. Držíme při 
sobě a udržujeme v práci pozi-

Láká Vás práce v zákaznickém centru O2? Podívejte se na www.chcidoo2.cz/call-centra


