zdarma
bř ezen 2017
www.zitusti.cz
najdete nás i na
foto: klára žitňanská

Kryštof Rímský

Ústí mi
přirostlo
k srdci, ale...
STRANY 8–9

Zprávy

Na Větruši mohou
být nové atrakce
STRANA 3

Byznys

Kraj uvažuje o vlastním
dopravním podniku
STRANA 7

K ULTURA

více na www.zitusti.cz
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Tip Milana Kutiny
Méně je více.
Takže tři tipy. Dva
k nám. A třetí
jinam. K nám do
ústecké kavárny
Fokus kafe zvu na
Literární večer Jiřího „Póži“ Poživila
s názvem Knedlík
v krku, v rámci kterého se bude
mluvit hlavně o psaní, o knihách,
o tvoření, o literatuře a i o čemkoliv dalším, na co přijde řeč. Hosty
večera budou a něco ze své tvorby
přednesou: Míša Schwarzová
(mladá básnířka, autorka sbírky
Eroze hran), Jiří Imlauf (frontman
kapely Houpací koně, kterému na
podzim vyšla už druhá kniha Ústí
hlavně) a Tomáš Tajchner (ústecký
básník, který je známý tím, že své
básně nejradši píše do mobilu).
16. března od 19:30. Posedět
u nás u kávy můžete v „kulisách“
výstavy Davida Surého, ústeckého
fotografa, grafika a dokumentaristy, který v reportážních a street
fotografiích představuje své cesty
z Panamy, Kostariky, Nikaraguy,
Ománu a Madagaskaru. David
Surý zve na svou komentovanou
prohlídku k výstavě 14. března
v 17 hod. A teď pozvánka k našim sousedům – do (pro kulturní
život v Ústí zásadního) Hraničáře.
Z jejich zajímavého programu si
nenechte ujít mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jeden svět,
který pořádá Člověk v tísni ve
dnech 20. až 24. března. A proč?
Hlavně proto, že vnímat náš svět
jako JEDEN SVĚT není vůbec tak
samozřejmé, jak se může zdát.
Milan Kutina, vedoucí kavárny Fokus kafe

Kam vyrazit na ústecku
AKCE PRO DĚTI
18/3 900–1700 Herní sobota
V. Hradební 45, Vědecká půjčovna
29/3 1500 Herní odpoledne
W. Churchilla 3, Dětské oddělení
2/4 1300 Moderátorská soutěž pro
děti/ W. Church. 3, sál 3. patro
PŘEDNÁŠKY, DIVADLO, BESEDY, FILM
Apollo music club
15/3 1700 Nemanželské děti, nalezenci
a sirotci v rodopisném
15/4		 Retrodiskotéka
bádaní / V. Hradební 45, sál 3. p.
20/5		 Retrodiskotéka
15/3 1700 Bible – kniha knih
10/6		 Retrodiskotéka
Hraničář
W. Churchilla 3, sál 3. patro
16/3 1700 Syrská kvestory – Jeden svět
15/3 1900 Go Freedom
Ústecké podzemí
W. Churchilla 3, sál 3. patro
16/3 1730 Živá zeleň #4
1/4 1300 Den otevřených sklepů
21/3 1900–2300 Modrobílý večer
workshop a přednáška
Ze sklepa do sklepa II.
v knihovně / Velká Hradební 45
30/4 1600 Tradiční pálení čarodějnic II. 20–24/3 Festival dokumentárních
23/3 1800 Hudební večer v knihovně
filmů Jeden svět 2017
24/6 1400 Den s Labskou královnou
W. Churchilla 3, Hudební
(20/3 slavnostní zahájení)
VÝSTAVY
24/3 2130 Mutanti hledaj východisko
Galerie Oko
Zakončení festivalu Jeden svět 2017 do 29/3 Podstávkový dům v údolí
15/3–8/4 Fotoskupina Oči
Ploučnice
26/3 1500 Živá zeleň – Velikonoce
V. Hr. 49, Všeobecná studovna
dětem / workshop
Dům kultury
00
do 4/4
Svět hor / V. Hr. 49, vstupní hala
28/3 18 Ladislav Zibura: Pěšky mezi
00
15/3 19 The Losers Cirque Company
buddhisty a komunisty
do 31/3 Madagaskar / W. Church. 3, OAL
22/3 1900 Vojtěch Dyk a B-Side Band
cestovatelská projekce
do 25/4 Velikonoce / W. Church. 3, vitríny
Tour 2017
30/3 1930 Sámská kre, První kino
20/3–20/4 Umění spolupráce
19/3 1900 Poslední recitál Marty
W. Church. 3, plot před budovou
Kubišové
Severočeské divadlo
1/4 2000 Sexy Ride Tour
Muzeum
15/3 1000 Jakub a jeho pán
19/4 1900 Poslední recitál Marty
16/3 1800 Enjoy Aerobic
Akce
Kubišové
17/3 1900 Jarní koncert
16/3 1700 Hájek / slavnostní zahájení výstavy
00
ústeckého výtvarníka Karla O. Hájka
25/3 14 Krajská postupová
Národní dům
přehlídka dětských skupin
18/3 1300 a 1500 Výstavou Nelítostný
16/3 2000 Crystal Monee Hall Band
scénického tance
pravěk s Jiřím Kropáčem
18/3		 Stoletá diskotéka
26/3 1700 Země úsměvů
22/3 1500 Kontaktní zóny
Haška a Dostála
28/3 1900 Caveman
22/3 1700 Reformní hnutí před
22/3 2000 Libor Šmoldas
vystoupením M. Luthera
2/4 1500 Putování ztracené kapky
00
23/3 20 Hudba Praha Band
aneb cesta tam a zase zpátky 23/3 1600 Muzeum čte dětem
hraje Divadlo Kapsa, Andělská Hora 25/3 1000–1200 a 1300–1600
28/3 2000 Ida Zalewska a Jakub Pluzek
Duo / pocta Billie Holiday
4/4 1900 Nabucco
Dinosauří dílnička
00
8/4 19 Swingová tančírna
7/4 1900 Baletní miniatury
25/3 1500 Výstavnou Odneseno –
10/4 2000 Paul Batto
domov ve věcech s T. Okurkou
8/4 1700 Světová hudební klasika
22/4 2000 Stoletá diskotéka Haška
29/3 1700 Ďáblova bible
9/4 1700 Baletní miniatury
a Dostála
výstavy
11/4 1900 Baletní miniatury
25/4 2000 James Harries
do 29/3 Ďáblova bible
Severočeská vědecká knihovna
26/4 2000 Okudžava v míru
do 11/6 Setkání v prostoru
20 let od smrti velkého barda
VZDĚLÁVACÍ AKCE
17/3–14/5 Hájek
00
1/5 2000 Katie Bradley
20/3 14 Senioři píší Wikipedii II.
do 16/4 Cizí dům? Architektura českých
Velká Hradební 45, sál 3. patro
13/5 2000 Stoletá diskotéka Haška
Němců 1848–1891
a Dostála
CESTOVATELSKÉ BESEDY
do 23/4 Odneseno – domov ve věcech
00
17/3 17 Den svatého Patrika
do 18/6 Nelítostný pravěk
Skanzen Zubrnice
v knihovně / W. Ch. 3, sál 3. p.
do 31/12 Klaus Horstmann – Czech
00
8–9/4		
Velikonoce ve skanzenu
21/3 17 Madagaskar / W. Ch. 3, sál 3. p.
Dialog s časem
00
13–14/5 Jarmark
22/3 17 Ultradlouhý trek přes USA
do 2/4
Archeologické nálezy
W. Churchilla 3, sál 3. patro
22/7		 Pouť sv. Máří Magdaleny
v severních Čechách
00
kresby Luďka Markse
27/3 17 Madeira očima dvou generací
Galerie Emila Filly, Armaturka
W. Churchilla 3, sál 3. patro
2/4		 exponát měsíce / Krajkový textil
do 6/4
Ko-shické metro
28/3 1700 Ekvádor / W. Church. 3, sál 3. p.
ve sbírkách uměleckého řemesla

Plesy v Domě kultury
17/3		
18/3		
24/3		
25/3		
31/3		

Rottenbornovi / závěrečný kurz
Ples sportovců
SPŠ Stavební
Bál na kolejích
4. Romský ples

Činoherní studio

1900 Hrůza v Brně
1900 My děti ze stanice ZOO
1700 Děti z Bullerbynu
1900 Boj černocha se psy
1900 ČS – Komorní scéna
Aréna Ostrava
Off - program:
18/3 1900 Reprezentační ples
Činoherního studia

21/3
24/3
26/3
28/3
30/3

MC2017098
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Co říkáte dopravci
ve vlastnictví kraje?

Město plánuje atrakce na Větruši

Tomáš Kareš
61 let, Ústí nad Labem
hudebník a pedagog

Myslím si,že by
mohly fungovat soukromé
firmy. Kraj by je však měl
slušně dotovat, neboť ani
doprava není výdělečná. Ale
můj názor je velmi laický.
Petr Šejnoha
27 let, operátor
Ústí nad Labem

Slyšel jsem o stávkách řidičů a malých platech
a městská hromadná doprava
zase stojí město dost peněz,
který by se měly investovat
jinam. Dobré by bylo dodělat koupaliště na Klíši.
Iva Hrstková
30 let, mateřská dov.
Ústí nad Labem

Pokud pro nás,
pro zákazníky by to mělo
přínos, například v podobě úspory (nebo alespoň
nezdražení). A pokud by
jezdily čistější autobusy,
změnu bych uvítala.
Andrea Wertheim
25 let, servírka
Ústí nad Labem

Autobusem vůbec
nejezdím, takže mi to je
úplně jedno. Ať si dělají,
co chtějí.

Více návštěvníků na Větruši
by v příštích letech chtělo
dostat Ústí nad Labem. Do
opravy vyhlídky a jejího okolí
dalo v minulých letech desítky
milionů korun. Další pak stála
lanovka. Na Větruši lidé chodí,
ale radní se domnívají, že její
potenciál je mnohem vyšší.
Atrakce zde samozřejmě
jsou. Hezký výhled, příjemná
restaurace, zrcadlové a proutěné bludiště nebo sportovní
areál. Ovšem město přiznává,
že nelákají tolik, jak by si místo zasloužilo. „Chtěli bychom
proti prostor ještě zatraktiv-

nit, pořádat zde více věcí,“ uvedl náměstek primátorky Jiří
Madar. Co přesně by zde ještě
mohlo vyrůst, zatím není jasné. Podle Jiřího Madara je vše
zatím ve stadiu úvah.
Město například chtělo, aby
se OC Forun a provozovatel Větruše částečně podíleli na provozu lanovky, protože radnice ji
musí dotovat. Dopravní podnik
s majiteli vedl jednání, ale ta
zatím nijak nedopadla. Podle
radních by v případě, kdy by na
Větruši chodilo více lidí a pořádaly se zde akce, byla jejich
vstřícnost mnohem větší. lu

www.facebook.com/zitusti.cz
Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka Datum vydání: 15. 3. 2017
Příští vydání: 5. 4. 2017 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 3. 2017 V nákladu 49.000 výtisků
je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p. Volné výtisky jsou
k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem Periodikum je registrováno Ministerstvem
kultury České republiky pod číslem MKČRE21614 Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept s. r. o.,
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem Četnost vydání: 10 vydání
v kalendářním roce Tiskne: Europrint a. s. Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, e-mail:
redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem Obchod a marketing: Mgr. Miroslav
Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem
Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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Dobrý nápad
i díra na peníze
Lidé používající
zelené autobusy
měli na začátku
března štěstí,
protože řidiči
kvůli svým platům nestávkovali. Ale radovat se není
proč, stávka může přijít
kdykoli jindy. Problémů
s dopravou je několik.
První, že vůbec vláda nařídila řidičům přidat. V tomto státě je stanovená minimální mzda, a pokud nějaký
zaměstnavatel někomu
dává tuto mzdu a více, státu do jejich vztahu zkrátka a dobře nic není. Tím
nechci tvrdit, že řidiči by
neměli být dobře zaplacení. Jejich práce není lehká,
mají velkou zodpovědnost.
Ale plat se jim nemá zvyšovat vládním nařízením,
to ho příště můžeme zvýšit
kuchařům, pak zedníkům
a uklízečkám. Potřební jsou
všichni, více chce každý.
Druhý je problém dlouholetých smluv, kdy často
soukromé společnosti s nárůstem platů jaksi nepočítají, jen aby vyhrály. Proto by
samozřejmě bylo řešením
mít dopravce krajského. I to
má své ale. Všichni vědí, jak
problematicky často hospodaří mnohé příspěvkové
organizace. Také by se mohlo stát, že krajský dopravní
podnik bude jen bezednou
dírou na peníze.
za redakci Vít Lukáš
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www.kia.com

Středem pozornosti.
Kdekoliv se objevíte.

Kia Rio: kombinovaná spotřeba 4,4–6,1 l/100 km. Emise CO2 107–140 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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realcentrum cars s.r.o.

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.cz
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Hasiči dostanou
novou techniku

Město hledá nového ředitele zoo

Teplicko – Jednotky dobrovolných
hasičů letos od kraje dostanou
techniku za 11 milionů korun.
Kraj obdržel celkem 50 žádostí
na poskytnutí účelové dotace
pro rok 2017 v rámci uvedeného
programu. „Jsem rád, že jsme
v rámci tohoto programu mohli
uspokojit všechny žadatele
a prakticky celý objem dotace
byl vyčerpán. Hasiči, spolky
a další složky IZS si zaslouží,
aby mohli pracovat s moderní
technikou,“ uvedl hodnocení žádostí hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. zu

Krásné Březno – Ústečtí radní
musí najít nového ředitele zoologické zahrady. V posledních
čtyřech letech se v horkém
křesle vystřídala již čtyři jména a to příspěvkové organizaci
města rozhodně nesvědčí.
Posledním z nich je Lubomír
Moudrý, který rezignoval na
konci února.
Oficiálně to zdůvodnil osobními důvody. Ovšem v médiích
mluví o dozorčí radě. „Bohužel
od ledna je tam dost silná eskalace rozdílných názorů s dozorčí radou. Je to hlavně o tom,
že se mi dozorčí rada snažila zasahovat do mé činnosti v okamžiku, kdy třeba ještě

Po zimě se
město uklidí
Ústí nad Labem – Mimořádný úklid
po roztátí sněhu objednalo
město Ústí nad Labem. Na
mnoha místech totiž oteplení
odhalilo nepořádek ukrytý pod
sněhem, s jehož úklidem běžně
nasmlouvané služby nepočítají. „Chceme mít čisté a krásné
město, proto jsme se rozhodli, že na kvalitní jarní úklid
vyčleníme z úspor prostředky,“
vysvětlil náměstek primátorky
Jiří Madar. lu

Dopravní podnik
zavedl nové automaty
Ústí nad Labem – Cestující ústecké MHD se na třech místech
mohou setkat s novými automaty na jízdenky. Ty přijímají
padesátikorunové mince
a lze v nich platit za jízdenky
bezkontaktní platební kartou.
V automatu si lze navolit různé

Násilníky policisté
již dopadli
Ústí nad Labem – Ústeckým kriminalistům se podařil objasnit
případ prosincové loupeže. Policejní komisař zahájil trestní
stíhání dvou mužů ve věku 25
a 24 let pro trestný čin loupeže.
Obvinění v polovině prosince
loňského roku ve večerních
hodinách v blízkosti restaurace na Severní Terase s nožem
napadli poškozeného a chtěli
peníze a telefon. Vyhrožovali
i jeho přítelkyni. Peníze potřebovali na automaty. Hrozí jim
až deset let vězení. lu
IN Z E R C E

STAŇ SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU!
TIP IVY KUBELKOVÉ
Německá společnost nabízí
volná místa na obchodní
pozice v Praze a okolí. Možnost
získání firemního auta
WV Passat a dalších benefitů.
Požadavky: řidičský průkaz sk. B, auto,
příjemné a komunikativní vystupování, chuť
pracovat v pozitivním kolektivu.

Volejte na 273 130 298!
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Vhodné pro každého, ať už jste student,
zaměstnanec, důchodce či matka na mateřské.

10.02.2017 11:03:41

řada věcí nebyla vyřešených.
Už v tu chvíli předjímali, jak by
se měly řešit, a podobně,“ komentoval své rozhodnutí.
Členové dozorčí rady to odmítli, sešli se i s vedením města. Rada je neúplná, chybí v ní
dva členové. Nyní ji tvoří jen

druhy jízdného, včetně zlevněného, vybrat si jízdní zónu
a možnost zaplatit hotově nebo
bezkontaktní platební kartou.
Automat zobrazuje informace
také v angličtině a němčině.
„S novými automaty se můžeme setkat U Hraničáře,
v zastávce Dukelských hrdinů (Všebořice) a u Masarykovy nemocnice. Staré automaty
na výdej jízdenek plánujeme postupně zrekonstruovat
v několika etapách. Nyní jsme
umístili 3 nové jízdenkové automaty. V budoucnu připravujeme i prodej časových kupónů
na vybraných exponovaných
místech (například Hraničář),
které půjde pořídit právě prostřednictvím jízdenkových automatů,“ řekl ředitel dopravního podniku Libor Turek. lu

Část dotace za halu
město zatím nevrátí
Klíše – Město Ústí nad Labem by
mělo vrátit čtvrt milionu korun
z evropské dotace za údajné
pochybení při rekonstrukci
plavecké haly na Klíši. I když
jde o malou částku, protože
dotace byla 142 milionů korun,
město vracet nic nebude.
„Čekáme na platební výměr.
Kdybychom takto nepostupovali, zavřeli bychom si cestu
na možná odvolání,“ uvedla
primátorka Věra Nechybová.
Podle ní audit objevil údajné
pochybení při realizaci výběrového řízení, kdy vítězná nabídka nesplňovala podmínky stanovené zadavatelem.

Hala na Klíši musela být
8. března uzavřená, protože se v ní porouchalo hlavní
čerpadlo. To ale součástí rekonstrukce nebylo, protože je
zhruba 15 let staré. lu

tři bývalí ředitelé zoo Václav
Poživil, Tomáš Kraus a Bořek
Voráč. Podle primátorky Věry
Nechybové by bylo vhodné,
aby se situací zabývali i zastupitelé, kteří mohou upravit pravomoce rady, doplnit
ji nebo i zrušit. „Pokud bude
potřeba, ráda bych to probrala se zástupci klubů,“ uvedla
primátorka.
Město na post ředitele vypisuje výběrové řízení, i když
část opozice chce, aby se do
funkce vrátil Jiří Bálek, kterého v minulosti současní radní
odvolali. Podle vedení města
se může do konkurzu přihlásit
jako každý jiný zájemce. lu

Informace se lépe
zobrazí na mobilu

Ústí nad Labem – Město spustilo
mobilní aplikaci inCity – město
na dlani. Lidem, kteří používají
mobilní telefony a tablety pro
přístup na internet, umožňuje
snáze získat informace, které
jsou dostupné na webových
stránkách města. Jejich novou
podobu Ústí spustilo loni.
„I přes snahu, aby byl nový
web města pokud možno
responzivní, nemůže konkurovat na míru šitým mobilním
aplikacím,“ vysvětlila mluvčí
města Romana Macová. V aplikaci je možné nalézt informace o magistrátu, městských
službách, dopravě, kultuře
a volném čase, cestovním ruchu nebo důležité kontakty. lu

Pouličních lamp
bude více
Ústí nad Labem – Rada města schválila rozpočtové opatření odboru
dopravy a majetku na rozšíření
osvětlení. Díky úsporám v kapitole určené na správu veřejného
osvětlení, protože svítidla jsou
úspornější a potřebují méně
elektřiny, je možné peníze
odboru dopravy a majetku
převést na další rozšíření systému veřejného osvětlení. Rada
města tak schválila rozpočtové
opatření odboru dopravy a majetku ve výši jeden milion korun
na rozšíření osvětlení například
v Církvicích ke hřbitovu, připravováno bude i v ulici Rabasova
– panelová cesta, Na Drahách
a zajištěna bude funkčnost
v ulici Vítězná. zu
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Na půlmaratonu
se natočí film
Ústí nad Labem – Sedmý ročník Ústeckého půlmaratonu organizátoři naplánovali na 16. září.
Na start hlavního závodu se
postaví 3700 běžců, o sto více
než loni. Rodinný běh je pak
určený pro tři tisíce závodníků.
Trasa závodu bude stejná jako
loni. „Zhruba třetina registrací
je již vyprodaná,“ uvedl koordinátor závodu Tomáš Mirovský.
Kdo z elitních běžců nastoupí
na start, zatím pořadatelé nevědí. „Vždycky jsme deklarovali, že nejlepší světové vytrvalce
chceme přilákat i na naše
regionální půlmaratony. Od
loňského září už nemůže nikdo
pochybovat, že tomu tak doopravdy je, a já jsem rád, že se
Ústí zařadilo po bok takových
měst, jako je Řím, Milán nebo
Cardiff,“ říká Carlo Capalbo,
prezident organizačního výboru RunCzech. Ústecký půlmaraton bude v přímém přenosu
vysílat Česká televize.
Během zářijového závodu
se bude v Ústí natáčet film
Úsměvy smutných mužů v režii Dana Svátka. „Velkou část
filmu Úsměvy smutných mužů
podle stejnojmenné knihy Josefa Formánka jsme se rozhodli natáčet v Ústí nad Labem,
a to z mnoha důvodů. Ve městě, i v celém kraji, jsou úžasné lokace, které chceme pro

náš příběh využít. Součástí filmového příběhu je i Mattoni
1/2Maraton, kde chceme většinu záběrů natáčet přímo během závodu. Běh je totiž v našem filmu velké téma, a tak
se spolupráce s týmem RunCzech, stejně tak propojení
s Ústím, přímo nabízí, a jsme
za ně rádi,“ uvedl Svátek. Na
startu závodu by se pak měl
objevit rovněž spisovatel a nadšený běžec Josef Formánek
a někteří herci.
Na start rodinného běhu
se určitě postaví primátorka
Věra Nechybová s vnučkou,
stejně jako loni. „Skutečně se
upřímně těším na další ročník
ústeckého půlmaratonu. Troufám si říct, že jde o nejoblíbenější sportovní akci ve městě,“
řekla. lu

Střekov už má starostku
Střekov – Zastupitelé na Střekově se po roce jednání dohodli
a zvolili funkční vedení radnice.
V čele radnice stanula Eva Outlá
z PRO!Ústí a jejím zástupcem se
stal sociální demokrat Stanislav Dunaj. V pětičlenné radě
zasednou ještě bezpartijní Petr
Bandas a Jiří Železný, posledním
členem je Petr Barančík ze stejného hnutí jako starostka.
Rok nefunkční radnice se
na Střekově podepsal, obvod
například nedělal žádné velké
investice, na které by dostával
peníze od města. „Jsem ráda,
že se situace konečně stabilizovala,“ komentovala situaci
primátorka Věra Nechybová,
která je zároveň střekovskou
zastupitelkou.

Koalice se na Střekově rozpadla loni v únoru, kdy odstoupila rada, ve funkci zůstal
jen starosta Miroslav Štráchal
a nový místostarosta Viktor
Malinkovič. Stráchala za dva
měsíce zastupitelé odvolali.
V listopadu skončil i místostarosta Malinkovič, zastupitelé
tehdy Evu Outlou pověřili vedením radnice. lu

Ústí je Městem pro byznys

Ústí nad Labem – Ústí nad Labem se pro letošní rok stalo byznysově
nejpřívětivějším městem severočeského regionu, a získalo tak
titul Město pro byznys Ústeckého kraje. Srovnávací výzkum
hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí
v ČR. Analytici agentury Datank dělí své hodnocení do dvou
hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné
správy. „Právě ve druhé jmenované oblasti, kterou mohou
radnice přímo ovlivnit, Ústí nad Labem excelovalo,“ uvedl mluvčí
projektu Jakub Splavec. Výzkum Město pro byznys hodnotí
všechna města a obce s rozšířenou působností. lu
IN Z E R C E

Lékaři provedli unikátní operaci
Ústí nad Labem – Lékaři z Masarykovy nemocnice provedli jako první
v České republice artroskopicky asistovanou osteosyntézu zlomeniny hlavičky vřetenní kosti. Pacient utrpěl při pádu dislokovanou zlomeninu hlavičky vřetenní kosti, která by se standardně
řešila technikou krvavé repozice a vnitřní osteosyntézy.
Samotný výkon proběhl bez komplikací, pacient byl propuštěn
třetí den po operaci do domácího ošetřování. „Po sejmutí doplňkové sádrové fixace a zahájení rehabilitace dosáhl za šest týdnů
takřka plného rozsahu hybnosti v loketním kloubu i předloktí,
což lze považovat za mimořádný úspěch a důkaz, že miniinvazivní
technika skutečně snižuje riziko pooperační ztuhlosti a poruchy
prokrvení kostních úlomků,“ řekl vedoucí týmu Lubomír Kopp. lu

Předlice – Ústí nad Labem může koupit celou ulici Na Nivách, kde
stojí zdevastované domy. Město by je s využitím dotace zbouralo
a prostor využilo. Rozhodnou musí v dubnu zastupitelé.
Původní nabídka byla za 3 miliony korun. „Zastupitelstvo ale
dalo limit 400 tisíc. Právní zástupci majitele s tím souhlasí,“ řekl
náměstek primátorky Pavel Dufek.
Tabulkový odhad demolice objektů je 106 milionů korun. Město chce získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj a doufá,
že ve výběrovém řízení by cena znatelně klesla. V budoucnu by
zde mohly být například vilodomy s asi 80 byty, ulice se stromořadím, hřiště a park. lu
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Město může koupit
zničenou ulici Na Nivách
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Poslanec Holeček
odešel z ODS

ZOO potřebuje pavilon pro orangutany

Ústí nad Labem – Poslanec Radim
Holeček z Ústí nad Labem
vystoupil z Občanské demokratické strany, na jejíž kandidátce
byl zvolený. Krok ve středu potvrdil i na svém facebookovém
profilu. Poslaneckého mandátu
se nevzdá. Holeček se pro svůj
krok rozhodl i kvůli situaci
v ústecké ODS. U své mateřské
organizace nezískal nominaci
do podzimních voleb. lu

Krásné Březno – Budoucnost jedněch z nejatraktivnějších zvířat
ústecké zoo je v ohrožení. Orangutani bornejští zde žijí v příliš
stísněných podmínkách. Před
několika týdny zde uhynulo
i mládě, které zdejší pár měl.
Je vysoce pravděpodobné, že
samice Ňuninka opět brzy zabřezne a do roka se jí narodí
další mládě. Oddělení chovného páru po porodu a separace samice s mládětem na další
dobu je nemožná, neboť by se
tím radikálně zhoršil komfort všech jedinců. Zoo získala
v loňském roce finanční prostředky na obnovu projektové přípravy k pavilonu v horní
části zoo, která započala již

Radní nedali souhlas
se sociálním bydlením
Něštěmice – Město Ústí nad
Labem nedalo souhlas dvěma
žadatelům o dotace na sociální
bydlení. Radní ho nechtějí
dávat do doby, než bude hotový
zákon o sociálním bydlení.
Chtějí také analýzu pro celý
okres. Dva žadatelé chtěli
souhlas se zřízením sociálních
bytů v městském obvodě Neštěmice. Na to mohou požádat
o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
na sociální bydlení. K získání
podpory ministerstva je pro
žadatele podpůrným dokumentem stanovisko obce. lu

Poslední mládě orangutanů něšťastnou
náhodou uhynulo. foto: zoo ul

v minulosti. „Výstavbou Asijského domu by se vyřešily
i mnohé problémy dalších chovaných druhů (sloni, giboni…),
ale je otázka, zda se skutečně
začne stavět a kdy. V případě,

že k tomuto rozhodnutí v blízké době nedojde, je zoo rozhodnuta vstoupit do jednání
s koordinátorem Evropských
chovných programů o eventuálním přesunu orangutanů do
jiného chovatelského zařízení,
které má pro jejich chov vhodné podmínky,“ řekla mluvčí
zoo Věra Vrabcová.
Zda za smrt mláděte orangutanů mohou právě stísněné
podmínky, ale nelze říci. Mládě
podle pitvy zahynulo na akutní krvácení v mozku v důsledku úderu do hlavy, ale jak se to
stalo, nikdo neviděl. Nejednalo se o agresivitu, ale spíše nešťastnou náhodu. Mládě mohlo
i někde spadnout. lu

S vrtulníky létá stále DSA
Ústecký kraj – Společnost DSA
bude nadále zajišťovat leteckou záchranku na území
Ústeckého kraje z heliportu
v Ústí nad Labem. Ministerstvo zdravotnictví s ní uzavře
dodatek ke smlouvě, který to
umožní. „Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
obdržel odpověď na dopis od

ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka k aktuální situaci
v zajištění letecké záchranné služby v kraji. Podle slov
ministra bude do konce února
uzavřen dodatek smlouvy se
společností DSA na další prodloužení její činnosti,“ uvedla
mluvčí kraje Lucie Dosedělová.
Ministerstvo zdravotnictví

nyní dokončuje práce na zadávacích podmínkách veřejné
zakázky na provoz letecké
záchranné služby v Ústeckém
kraji. Starou soutěž muselo
kvůli nejasnostem zrušit. lu

Skleněné obklady propůjčí interiéru nový barevný kabát

Odolný materiál šetrný
k životnímu prostředí
Již dobře známá skla Lacobel a Matelac
lze použít na stěny, posuvné dveře
a nábytek, který si zachová svůj
originální vzhled po celé dlouhé roky.
Průmyslová technologie používaná pro
aplikaci laku na zadní stranu skla jej
činí daleko odolnějším vůči poškrábání
a dává mu jednotný a trvalý vzhled.
Navíc jsou obě skla, Lacobel i Matelac,
šetrná k životnímu prostředí, protože
neobsahují žádné těžké kovy nebo
škodlivé chemikálie. V roce 2016 byla
6

Sk l a o d A G C
LACOBEL & MATELAC

lakované sklo v lesku i matu

Lacobel
Sklo pokryté na jedné straně
vysoce kvalitním lakem. Průmyslová
technologie výroby zajišťuje jednotný
vzhled a vysokou barevnou stálost.
Matelac
Lakované sklo z jedné strany matované
kyselinou. Jemný matný povrch
minimalizuje otisky, vytváří kontrast
k lesklým plochám a celkově zjemňuje
a zklidňuje interiér.
Zrcadla Mirox
Klasické zrcadlo nebo v barevné
škále modrých, zelených, bronzových
a šedých tónů. Unikátní produkt
Black Mirox se může stát výrazným
designovým prvkem vašeho interiéru.

www.yourglass.com

skla společnosti AGC Glass Europe znovu
certifikována a získala ocenění Cradle to
Cradle CertifiedTM Bronze, který dokládá
snahu výrobce poskytovat výrobky pro
udržitelný rozvoj a chovat se ekologicky.

Vyvážená škála v LESKU a MATU
V květnu loňského roku se tedy společnost AGC rozhodla uvést na trh zcela
novou barevnou škálu těchto skel.
Zmíněná dvojí škála s názvem Lacobel
a Matelac 2020 obsahuje 20 módních
odstínů v každém z obou provedení.
Barvy byly pečlivě vybrány ve spolupráci
s předními odborníky v oblasti designu

a jsou předurčeny k tomu, aby udávaly
směr minimálně do roku 2020. Obsahují
jemné a pudrové tóny i jedinečné
třpytivé barvy pro dosažení luxusního
vzhledu. Dovolují střídání matných
a lesklých efektů někdy tón v tónu
(14 stejných odstínů), jindy ve vzájemném
kontrastu. Škála matných skel Matelac
se sametovým povrchem byla rozšířena
o 8 barev a sleduje trend matných
a saténových povrchů.
Škála Lacobel & Matelac 2020 byla
navržena výhradně pro interiérové
aplikace a propůjčí jak nábytku, tak
i obkladu stěn sofistikovaný nádech. pr

Více bezpečí a odolnosti
Skla určená pro lepení na stěny
či do posuvných dveří vestavěných
skříní doporučujeme ve verzi SAFE+.
Průhledná fólie, která se aplikuje na
zadní stranu skla, zaprvé chrání lak
před poškozením a za druhé funguje
jako ochrana uživatelů (při rozbití
zůstává sklo přilepené na fólii).
K o n ta k t
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
sklenene.interiery@eu.agc.com.

MC2017088

Sklo je ideální materiál pro všechny
interiéry, které chtějí na první pohled
komunikovat, že jdou s dobou, nebo
že ji dokonce předběhly. Sklo hraje
v současném interiéru naprosto
nezastupitelnou roli, a ať už je cílem
minimalistická čistota, nebo výrazný
barevný akcent, není materiálu, který by
se elegantněji zhostil této role. Možností,
jak ozvláštnit interiérové stěny, je dnes
bezpočet. Barevný nátěr je tou nejčastější
variantou, velikou oblibu mají i tapety
a různé cementové stěrky. Hledáme-li
ale materiál, který dokáže naplnit touhu
současnosti po jednolitosti, hladkosti
a moderním vyznění, těžko najdeme
lepší, než je sklo. Možnost velkých ploch
s minimem spár, snadná údržba, dokonale
hladký povrch a nespočet dalších výhod
přináší skleněné obklady.
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Kraj chce vlastní dopravní podnik
Zelené autobusy, kterými lidé
jezdí mezi městy a vesnicemi
na území Ústeckého kraje, by
již za několik let nemusely
patřit soukromým dopravcům,
ale krajské samosprávě. To je
jeden ze způsobů, jakým kraj
reaguje na situaci kolem platů
řidičů a výhrůžek stávkou. Ta
se měla konat 8. března, ale
řidiči ji nakonec neudělali.
Podle náměstka hejtmana
Jaroslava Komínka je proto vytvoření vlastního autobusového dopravce, který by dopravu v regionu zajišťoval, jednou
z variant, jíž se vedení kraje
zabývá. „Mámě příspěvkové
organizace, které také mají
velký rozpočet a dokáží hospodařit,“ uvedl.
Jestli k tomu kraj přistoupí,
zatím není jasné, v současné
době se plán rodí. Hlavně by
vše museli schválit zastupitelé. Podle Komínka by se takový
bod mohl dostat na jednání zastupitelstva ještě v první polovině tohoto roku.
Dva roky
Krajské autobusy by ale nezačaly jezdit hned. Kraj odhaduje, že by potřeboval dva roky
IN Z E R C E

na to, aby vše zajistil. Navíc
má platné smlouvy s autobusovými dopravci, které jsou na
deset let. Ti jsou ale nyní pod
tlakem právě kvůli zvýšení
platů. Kraj jim slíbil nějaké peníze přidat, ale platné smlouvy
a zákony částku omezují. Je
proto ochotný se s dopravci
dohodnout a smlouvy předčasně ukončit. Ale za dva roky.

Nejedná se o malou sumu.
Podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové náklady dopravců na
roční provoz jsou ve výši zhruba 520 milionů korun, část
těchto nákladů pokryjí tržby
z jízdného, zbylou ztrátu, tedy
380 milionů korun ročně hradí
Ústecký kraj ze svého rozpočtu.
Po započtení nutného zvýšení
mezd řidičů se náklady dostanou asi k 580 milionům korun.

„Jde ovšem o odhadované náklady, není to tedy částka, kterou máme uvedenou v rozpočtu ve výdajích. Ve chvíli, kdy
bude připraven model založení
krajského dopravce, bude teprve možné mluvit o konkrétních
nákladech,“ upozornila.
Technika a řidiči
V současné době na území kraje
jezdí asi 254 zelených autobusů,
k jejichž obsluze je zapotřebí
pět set řidičů. Kraj by musel
vlastní autobusy sehnat a stejně
tak i jejich řidiče. „Pokud by
krajský dopravce vznikl, byli
bychom rádi, kdyby k nám řidiči
přešli. Ale nebylo by to automatické, měli bychom zájem jen
o kvalitní zaměstnance,“ uvedl
náměstek Komínek.
Rozdělení do oblastí, jaké
dnes existují, by i v případě
jednotného krajského dopravce zůstalo stejné, podobně jako
jízdní řády. Systém je totiž dnes
nastavený tak, aby fungoval
a spoje na sebe pokud možno
navazovaly, protože existuje
integrovaná doprava. Také by
se tak předešlo komplikacím,
pokud by některý dopravce
smlouvu ukončit nechtěl. lu

Další výzva na
výměnu kotlů
Majitelé rodinných domů na
severu Čech se mohou hlásit
do dalšího kola kotlíkové
dotace. V aktuální výzvě bude
možné žádat o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla
s ručním přikládáním v rodinných domech za kotle umožňující spalovat pouze biomasu
nebo na instalaci tepelného
čerpadla. Příjem žádostí začne
3. dubna a krajský úřad je
bude přijímat až do 30. června
2017. Pro tento program je připraveno minimálně 18,8 milionu korun. lu

Nezaměstnanost
se příliš nezměnila
Na Ústecku během února
mírně stoupl počet lidí, kteří
nemají práci. Podle dat Úřadu
práce bylo na konci února bez
zaměstnání v bývalém okrese
Ústí nad Labem 7119 lidí, což
je zhruba o 12 více než před
měsícem. Nezaměstnanost tak
zůstala na stejné hodnotě 8,6
procenta. To Ústí nad Labem
řadí na 7. místo v České republice. Úřad práce eviduje jen 734
volných pracovních míst. lu

Sleva
100 000 Kč

AKCE
MĚSÍCE

až

40 000 Kč
na ruku

při nákupu auta
na splátky

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

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

„Akce měsíce“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva. Akci „Až 40 000 Kč na ruku“ mohou využít všichni zákazníci, kteří zakoupí vůz s cenou
nad 60 000 Kč, rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce není možné kombinovat s jinými současně
běžícími akcemi a slevami a není možné je nárokovat zpětně.

Volejte zdarma
denně 8–21 hod.

800 110 800

www.aaaauto.cz
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Největší výběr v ČR.
Až 8000 kvalitních vozů
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Ústí mi přirostlo k srdci, ale
Herce Kryštofa
Rímského znají Češi
hlavně ze seriálů
v televizi. Ale v Ústí
nad Labem již 12 let
působí v Činoherním
studiu. Sice tu nikdy
nebydlel, ale na
metropoli na severu
Čech nedá dopustit.
vít lukáš

Na čem nyní děláte?
Měli jsme v neděli premiéru
Lidojedů. Měla být již v pátek,
ale byla kvůli nemoci kolegy
přeložená. Je to už několikátá
věc od Jardy Rudiše a Petra
Pýchy, kterou děláme. Jde
o černou komedii o bezcitné
morálce této doby, kdy člověk
za peníze udělá cokoli. Zde za
peníze shání člověka, který by
se nechal uvařit a pozřít. Protože mají cateringovou firmu.
Je se na co těšit?
Určitě. Protože je to stále
sranda, sranda a najednou
ztuhnete, protože zjistíte, že
je to vážné. Že lidé za peníze
udělají cokoli, tak vtipné není.
Jak jste se vlastně dostal
do Ústí?
To už je nějakých 12 let. Právě
režisérka Lidojedů Natalie
Deáková tu tehdy byla uměleckou šéfkou. Já šel tehdy po
škole do Brna, byl jsem tam
sezonu a kus v Hadivadle, ale
utekl jsem, protože se tehdy
rozpadalo. Navíc to bylo 200
kilometrů a já se nechtěl
stěhovat do Brna. Natálka
je moje spolužačka z DAMU
a oslovila mne, zda bych neměl
zájem o Ústí. Už jsem tu zůstal,
protože mi to tu přirostlo
k srdci. I když do Ústí bych se
asi nikdy nestěhoval, kdyby to
nebylo bezpodmínečně nutné.
Prožil jste si tedy všechny peripetie Činoheráku…
Prožil. Začátek byl úžasný, to tu
byl Achab ředitel a byli jsme
příspěvkovka města. Tehdy
jsme hráli, co jsme chtěli,
většina lidí zde byla čerstvě po
škole. Učili jsme se, vytvořili
si publikum, které je s námi až
doteď. Pak bylo období OPS,
kdy radnice šlapala divadlu na
8
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paty, a nakonec to vyvrcholilo
tou šíleností v roce 2014. Tehdy
jsem si myslel, že je konec a že
se vrátím do Prahy. Čtyři měsíce jsem dokonce dělal něco jiného – pomáhal jedné politické
straně. Ale z toho jsem utekl,
to nedávám. To bych si raději
pořídil nějakou hospodu či krámek, než dělat do politiky.
A co spolek, který se založil?
To bylo velmi zajímavé období.
To začal ten pravý, jak říkám punk rock. Začali jsme
dělat věci, které nás doslova
strhly. Bylo to chudé období na
peníze, ale na druhou stranu
v těch stísněných podmínkách
vznikaly ty nejlepší věci. Bylo
to nejlepší období, které mi
připomínalo nadšení, když
jsme dělali divadlo na studiích.
A k tomu ten náboj, že máte
nepřítele v zádech, v podobě té
radnice. Přitom bylo jednoznačné, že chybu udělali oni.
Snažili se vyvodit personální
důsledky, protože někteří lidé
jim znepohodlněli, jelikož jim
říkali názor na jejich špinavou politiku, která je tady na
severu ještě špinavější než

jinde. Pár lidí tu bylo, kteří
byli i schopní obětovat ty čtyři
nepohodlné lidi, ale většina
z nás to považovala za nepřekročitelné. Kdybych souhlasil,
připadal bych si, jako kdybych
podepsal antichartu nebo
spolupráci s STB.
A co současnost?
Když se na radnici obměnila
garnitura těch šílenců, existovaly dvě varianty. Buď se vše
zavře, nebo byla nabídka, že se
staneme opět příspěvkovkou.
Nové vedení města bylo v této
otázce mnohem pragmatičtější
než sociální demokraté, kteří
tu byli před tím. Řekli si, že
nenechají tu ostudu řvát. Přišel
Jiří Trnka jako ředitel, ten
s nimi vše uklohnil a dělá to
dodnes. Situace je dobrá, jsou
zde peníze a divadlo se uživí.
Ale jsem trochu nedůvěřivý,
po těch zkušenostech s politikama. Rozhodně neusnuli
a někteří do toho budou šťourat dál. A budou se snažit najít
chybu. Já mám hodně práce
i v Praze, takže kdyby byl tlak
na můj odchod, bude mě to mrzet, ale nepoložilo by mne to.

Co vám z těch 12 let dalo
nejvíce?
Toho je strašná spousta. Udělal jsem zde nějakých 60 věcí,
možná více. Super bylo počáteční období. Z toho prvního to
byl Alois Nebel a komedie Jak
jsem se učila řídit. S Filipem
Nuckollsem Klub rváčů. To
bylo neuvěřitelný, když jsme si
vyráběli scény a učili choreografie těch bitek. Pracovali
M O J E NE J

barva: zelená
jídlo: něco z moře
a hodně ostré
hudba: Od jazzu
přes kytarové big
beaty, depešáci
a v létě metal
číslo: 13
politik: V. Havel
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nepřestěhuji se sem
ho hrát, ale svět kolem toho
a ta podpora. Chalupa a ryby.
I když na ty se dnes dostanu
již méně, protože díky chalupě
se nedostává čas. Mám tam
zahradu, pěstuji zeleninu. To
mne opravdu baví. Začali jsme
také cestovat, jednou za rok se
mi podaří se dostat s rodinou
někam hodně daleko. Před
rokem jsem si pořídil velkou
motorku a jezdím na mašině.

Mluvil jste o tom, že jste se
sem nikdy nepřestěhoval.
Proč ne a jak vlastně vnímáte Ústí?
Protože žena je rodilá Pražačka a já tam žiji již od
základní školy. Manželka má
práci, kterou by bylo hloupé opustit a která by tu ani
dělat nešla. Ústí má pro mne
takovou zvláštní potemnělou
atmosféru. Ale když vyjedete
trolejbusem na kopec, zjistíte,
že jste v jiném světě a geniální přírodě. Město má jakýsi
kořen, který je z historie, asi
z té německé, který se ani za
40 let bolševika nepodařilo
zbořit. A navíc tu stále existuje
underground, který jsem podědil po rodičích. V Praze dávno
zmizel, jsou to dědové, kteří
se někde někdy sejdou. Ale
tady je stále živý. Stejně jako
punková kultura.
Pocházíte z herecké rodiny,
ale kdy u vás dozrálo to
rozhodnutí, že také budete
herec?
Ono to prostě vyplynulo.
Studoval jsem gymnázium
a pak jsem měl hodně bouřlivé
období. Když jsem nevěděl,
co se sebou, tak jsem to začal
krotit. Napadlo mne, že bych
mohl zkusit dělat přijímačky.
Na škole jsem zjistil, že jsem
se dostal mezi lidi, které jsem
hledal, protože do té doby jsem

foto: Klára Žitňanská

se motal jen s partičkama divočáků. Ve 23 letech jsem měl
najednou osmnáctileté spolužáky a vnitřně jsme se snížil
na jejich věk a začal v sobě
budovat nějaké hodnoty. Pro
mne to divadlo byla terapie.
To už nic nevymaže.
Ústečáci vás znají z Činoheráku, ale česká veřejnost
hlavně z televize. Jak jste se
dostal do seriálů jako Ulice
a dalších?
Zkusíte jít jako herec na kamerové zkoušky a někde se to
povede. Je to nárazové, někdy
to jde, někdy netočím. V téhle
době to zrovna jde.

foto: Tomáš Lumpe

Co máte raději, divadlo, nebo
natáčení? V čem je to jiné?
Velmi špatně se to posuzuje.
Ulice není až takový kumšt.
V tom tempu, v jakém probíhá
natáčení, se musíte hlavně
otrkat. Je to takové manufakturní. Jiné jsou filmy, tam se
koncentrujete na nějakou věc,
ale je čas na to to případně
zopakovat. V divadle je to dílo
okamžiku. Tam to odehrajete
a už to nejde vrátit, pokud
to uděláte špatně. To mne
na tom baví. Máte kontakt
s divákem a je u toho takový
adrenalin. Po pravdě nechápu
herce, kteří dělají jen jednu
nebo druhou věc. Podle mne
je divadlo duševní hygiena
a každý člověk, který točí, by
si měl jednou za rok udělat
inscenaci. Aby se vyčistil a zůstal nohama na zemi. Protože
pak začnete zanedbávat svůj
talent. Pro mne je divadlo výsostná věc a neumím si to bez
něho představit. Dá se i říci, že
jsem závislý na potlesku.
Vaše práce je náročná psychicky. Jak odpočíváte?
V hospodě (smích). Ne, to jen
někdy. Mám dvě děti a snažím
se s nimi být co nejvíce. Můj
starší syn je velmi dobrý ragbista, hraje již od pěti let. To je
můj velký koníček. Nemyslím

A co plány do budoucna?
Nerad bych vše prozrazoval.
Mám takový projekt s jednou
skupinou v Praze, do které patří i Honza Jankovský
a Filip Nuckolls. Původně
jsme se hlásili v Branickém
divadle, které chtěla Praha 4
znovuzprovoznit. Měli jsme
hezký projekt, ale zjistili jsme,
že bychom to neuživili. Měli
jsme i investora, ale i tam byl
velký klientelismus. Takže
se nám vlastně ulevilo, když
jsme nebyli vybráni. Ale chuť
spolupracovat zůstala. A nyní
vykopáváme projekt, který
bude mít v květnu premiéru.
Více prozradit nemohu. Je to
takové dítě, kde bych se chtěl
trochu osamostatnit. Tím
v žádném případě neříkám,
že bych plánoval odejít z Ústí.
I kvůli rodině a dojíždění bych
ale chtěl to penzum práce tady
trochu zredukovat, vlastně už
nyní tomu tak je. Už mi zkrátka není 30, kdy jsem děti viděl
o Vánocích a prázdninách.
P RO F IL

foto: Klára Žitňanská

jsme na tom 4 měsíce, už se
hraje deset let a je neustále
vyprodáno. Zajímavá byla
i dokudramata, kdy jsem hrál
velitele koncentračního tábora
Osvětim. Z revolučního období
Dva páni z Verony a Jindřichové. Ten outdoorový Shakespeare je nádherný. Užasná
pro mne byla i role v Soukromé vichřici.

Kryštof Rímský
Jedenačtyřicetiletý herec Činoherního
studia Ústí nad Labem, ve kterém má
angažmá již 12 let. Absolvent katedry
alternativního herectví pražské DAMU.
Kromě divadelních rolí je známý
i z televizních obrazovek a filmů.
Hrál například v seriálech Ulice nebo
Kriminálka Anděl, na filmovém plátně
ho diváci mohli vidět ve filmu Tobruk.
9

VOLN Ý Č AS

P OZV Á N K Y

V Ústí zazpívá
Vojta Dyk
Vojta Dyk a B-Side Band
se předvedou v ústeckém
Domě kultury. Akce se
uskuteční 22. března od
19:00 hodin. Vstupné je od
590 do 1190 korun. Lístky
si můžete koupit v recepci
Domu kultury. Více informací získáte na telefonním
čísle 475 221 025. zu

více na www.zitusti.cz

Hudba Praha Band v Nároďáku
Národní dům rozproudí Hudba
Praha Band. Na koncert si
můžete zajít 23. března od
20:00 hodin. Vstupné je 120
korun. Původní receptura se
starým obsahem... Pokračování
původní Hudby Praha po rozpadu v roce 2015. Pět kmenových
členů, originální zvuk. Charakteristický souzvuk kytar bratří
Zatloukalů, zakládajících členů

Áda Siegl Band
oslaví 35 let
Legendární ústecký původně studentský orchestr Áda Siegl Band letos
oslaví jubileum 35 let od
svého založení. Pro všechny příznivce připravil na
8. dubna od 19:30 hodin
Swingovou tančírnu. Kromě
swingu tradiční retro styl
této akce podpoří i old
bigbeat Bonifanti, žákovský
orchestr a jiná překvapení.
Akci si užijete v ústeckém
Národním domě a vstupné
je 100 korun. zu

skupin Jasná Páka a Hudba
Praha, a rytmika, bubeník Ludvík „Eman“ Kandl s basovým
kytaristou Jirkou Jelínkem, jsou
zárukou původního soundu
kapely. Zpěvák Zdeněk Hnyk,
jehož hlas můžete znát z vysílání pražského Radia 1, vokalistky Jarmila „Jamajka“ Koblicová,
která byla rovněž dlouholetou
oporou Hudby Praha, a Lucie
Jandová spolu se saxofonistou
Jakubem Doudou sestavu skvěle doplňují. Skupina hraje léty
prověřené hity jako Paralet,
Ryba Badys, Špinavý záda, Pal
vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma
táta, Můry, Lunapark, Zákon
o zachování energie. zu

Na Plese sportovců se vyřádíte s Veronou
Tradiční Ples sportovců se blíží. Už 18. března si jej můžete užít
v ústeckém Domě kultury. Začátek je naplánován na 20:00 hodin. Hlavní hvězdou večera bude skupina Verona. Taneční páry
jistě rozproudí i kapela Roxel Music K.L.M. V otevřené restauraci
si pak můžete poslechnout i skupinu Fonotest a v klubu Káčko se
vyřádit na diskotéce. Nebude chybět tombola ani půlnoční show
s překvapením. Těšit se můžete i na exhibiční vystoupení SC
Blades a Fit Family Club. Celým večerem vás provede Libor Zajíček. Ceny vstupenek jsou od 350 do 400 korun. Bližší informace
získáte na telefonních číslech 602 450 366 a 721 747 400 nebo na
emailech: mpku@seznam.cz a luci.eckertova@seznam.cz. zu

V Ústí vystoupí
The Losers Cirque
Do krajského města znovu zavítají pražští akrobaté. Skupina
The Losers Cirque Company
se s novocirkusovým vystoupením v Domě Kultury objeví
již podruhé. Akce se uskuteční
15. března od 19:00 hodin.
První vystoupení s názvem
Walls and Handbags mohli
diváci navštívit v rámci 19.
ročníku divadelního festivalu
Kult. První setkání s Losers
bylo divácky velmi úspěšné
a představení navštívilo přes
500 diváků, kinosál v Kulturním Domě byl téměř vyprodán.
The Losers Cirque Company
vznikli spojením akrobatického dua DaeMen, kteří se stali
vítězi prvního ročníku televizní
soutěže Česko Slovensko má
talent, a dalších performerů
z řad tanečníků. zu

IN Z E R C E

HRADNÍ

STRÁŽ

PLAT OD 37 100 KČ  MIN. VÝUČNÍ LIST  VÝŠKA 178–188 CM
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Telecí se povedlo
Zajít si do Domečku v paláci
Zdar mě napadá na poslední
chvíli, když přemýšlím, kde se
v centru Ústí vlastně najíst.
Je již hodinu a půl po poledni,
a tak si nejsem jistý, co vše
bude na poledním menu. Když
vystoupám po schodech do
restaurace, zarazí mě prázdno. Jsem tu jediný host a to
většinou nevěstí nic dobrého.
Ale utěšuji se tím, že lidé
již odešli, protože
museli do práce.
Protože číšnice nemá
koho obsluhovat, je u mne
v podstatě obratem. Na tip
se neptám, mají ho
uvedený přímo na poledním menu. Telecí řízek s bavorským salátem je sice zdaleka nejdražší, ale zní opravdu
dobře. Navíc celerový krém
jako polévka. Ke všemu si objednávám pepsi.
Polévku dostávám obratem.
Jediné, co bych jí vytkl, je polévková miska, kterou prostě nemám rád. Když jste ve
spodní třetině, musíte ji velmi
naklápět, protože si jinak lžící nenaberete. Polévka trochu
pálí, ale to je přirozené a kombinace je dobrá.
Když dojím, musím pár minut čekat, než mi řízek osmaží.
Mají tu wifi, ale je zaheslovaná
a o heslo si již říci nestíhám.
Ale mohu sledovat velkým
proskleným oknem cvrkot na
chodníku. Na druhou stranu
pohled na mnoho let rozestavěnou díru na Mírovém náměstí příliš radostný není.

Využijte zelí na koláč

Hlavní chod mi přináší překvapení. Čekal jsme telecí řízek podobný vídeňskému, tedy
rozklepaný přes celý talíř. Dostávám ale silný, mezi trojobalem je poctivý centimetr masa.
Je křehké. Bavorský salát je
dobrý, s červenou šalotkou.
Možná bych dal méně majonézy, ale to je jen malinkatá
drobnost. Nakonec sním vše.
Ani kontrola toalet zde
žádné překvapení
nepřinese. Restaurace se
tváří jako ta,
která chce mít
vyšší standard,
a to platí. Nakonec se to projeví i na ceně. Účet
dostávám na 205 korun,
což je za obědové menu v Ústí
nad Labem přeci jenom vyšší
částka. Ovšem toho, že jsem
ji zaplatil, nelituji. Pohled na
hodinky napovídá, že jsme vše
stihl za 25 minut. Tedy žádné
zdržování, ale byl jsem tady
také jediný.
Zajít si na oběd do Domečku je rozhodně dobrý nápad.
Poskytuje příjemné prostředí.
Je možná o něco dražší než některé jiné restaurace, ale není
to o mnoho. Prostředí je tu navíc opravdu příjemné. lu

Ústecký pivní jarmark
letos vypukne 13. května
Již 7. ročníkem Ústeckého pivního jarmarku malých
a rodinných pivovarů ožije tradičně Kostelní náměstí v květnu. Letošní rok akce proběhne v sobotu 13.
května. Akce slibuje širokou nabídku piv z 25 pivovarů,
hudební a kulturní program i řadu doprovodných aktivit. Kdo letos vyhraje Máz Ústeckého deníku? Informace
o akci, o programu i o zúčastněných pivovarech a jejich
nabídce přineseme v dubnovém čísle. pr

Protože zelenina je letos na jaře velmi drahá a ještě bude, dokud
se neurodí nová, jsou možnosti jejího využití omezené. Jednou
z těch, který stále zůstává cenově dostupná, je zelí.
Nemusí se z něho dělat jen klasický zelný salát
nebo příloha k vepřovému s knedlíkem, ale
vhodné je i na koláč zvaný zelňák, který vás
může příjemně překvapit.
•
•
•
•
•
•
•
•

1 menší hlávka zelí
1 cibule
20 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
2 vejce
1 dcl mléka
1 dcl oleje (řepkový, slunečnicový)
měkký salám, klobása, slanina
nebo škvarky
• 1 lžička mleté papriky
• sůl, pepř

Zelí, cibuli a zvolenou uzeninu
nakrájejte na drobno. Přidejte
všechny suroviny a koření,
promíchejte a dle chuti osolte.

Pokud
zelí pouští
vodu, dejte
méně mléka,
v opačném
případě zase
o trochu více. Plech vyložte
pečicím papírem a směs na
něj rovnoměrně rozprostřete.
Dejte do trouby na 180 stupňů
a pečte zhruba 40 minut, dokud nebude směs dostatečně
propečená, ale nesmí hnědnout. Vychladlý koláč nakrájejte na kostky. Vynikající je
s pivem. zu

Už v dubnu startuje soutěž
o regionální potravinu kraje
V Ústeckém kraji i v letošním
roce proběhne soutěž o značku
Regionální potravina Ústeckého kraje a v Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče.
Propagace regionálních
potravin bude probíhat
na dvou zásadních
akcích, na výstavišti
Zahrada Čech v Litoměřicích a na mezinárodní výstavě Země
živitelka v Českých
Budějovicích. V rámci
nich Ústecký kraj bude
prezentovat vítězné

regionální potraviny z předešlých let, Celá soutěž bude
probíhat od dubna až do září.
Své produkty do ní mohou
přihlašovat výrobci a pěstitelé
z celého regionu. zu

Velikonoční pivo v jarních barvách
Již tradičně v Pivovar Hotelu Na
Rychtě roztočí v období Velikonoc
pivní speciál. Letos budete moci
ochutnat Velikonoční speciál –
Zelená kopřivová 13°. Pivo bude
na čepu od Zeleného čtvrtka – 13.
dubna, což je také důvod, prč ho
sládek nechal zbarvit do zelena.
V pivu je také přidaný kopřivový
extract, který tomuto speciálu
dodává jedinečnou příchuť. Společně s pivem se Na Rychtě bude
podávat i Velikonoční menu doplněné jarními specialitami. Tento
ryze jarní Gastro týden proběhne
od 13. do 23. dubna.
Podávat se bude například “
Jemný karotkový krém se strouhaným zázvorem“ nebo „Roláda z jarního kuřete s kopřivovou
nádivkou“. Těšit se můžete i na
„Steak z mladého býka s pikantním pyré z bílých fazolí“. pr
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K MDŽ dostaly ústecké ženy růže

V Bulharsku ocenili
ústeckého rozhodčího

Mezinárodní den žen oslavili ústečtí senioři
velkou akcí v ústeckém kulturním domě. Sál,
ve kterém se jen těžko hledalo volné místo,
ale patřil i mužům a dětem z ústeckého DDM,
které zde pro seniory vystupovaly. Ty pak
všem ženám v sále předaly růže. Oslavu MDŽ
uspořádala Rada seniorů. „Velký zájem lidí nás
velmi těší, je vidět, že takovéto akce pro seniory
v Ústé dlouhé roky chyběly,“ uvedla Květoslava
Čelišová. Setkání finančně podpořilo město.
„To, že je tady tolik lidí, je důkaz toho, že cesta,
kterou jsme nastoupili, zřídili radu seniorů, že
dáváme peníze a prostory, je ta správná,“ uvedl
náměstek primátora Jiří Madar. zu

Jako historicky první český
rozhodčí v karate převzal
zlatý odznak EKF za dvacet let
rozhodcovské práce na poli
evropského karate ústecký
rozhodčí Josef Rajchert (SKR
Sport Union). Odznak mu, při
slavnostní příležitosti konání
Mistrovství Evropy karate
kadetů a juniorů v bulharské
Sofii, předal nový předseda
Komise rozhodčích EKF z Rakouska, Alois Wiesbock. „Je to
pro mne velká čest, být takto
oceněn na mezinárodní úrovni
a před svými dvěma sty kolegy
z celé Evropy,“ řekl Rajchert,
který po dvacet let stál v čele
českých rozhodčích. I nadále
však bude působit ve Výkonném výboru Českého svazu
karate jako výkonný, kontrolní
a poradní orgán tohoto odvětví. SKR Sport Union

Erasmus klub ve Finsku
Závěrečný výjezd v rámci projektu Erasmus+ se pro ZŠ Stříbrnická konal ve finském městě Kokkola, kde tři naši žáci
a čtyři učitelé společně s týmy
ze Španělska, Polska, Finska
a Francie strávili týden plný
poznávání a zážitků. V pondělí se všechny týmy sešly
v Helsinkách, kde po úvodní
prohlídce města naše skupina
navštívila finský parlament,
kde měla možnost diskutovat
o lidských právech ve Finsku
s členkou parlamentní strany

Zelení, Johannou Karimäkiovou. Úterý začalo prezentací
e-booku zabývajícího se milníky lidských práv ve Finsku.
Poté si žáci mohli prohlédnout
školu a navštívili i běžnou
výuku. Po obědě byl před školu

přistaven autobus, kterým se
celá skupina společně s průvodkyní vydala na prohlídku
Kokkoly a jejího okolí. Pátek
byl ve znamení loučení. Dopoledne skupina navštívila
muzeum přírody, kde se žáci
dozvěděli, jakým způsobem
různé druhy zvířat přežívají
zimu ve Finsku. Po odpolední svačině se žáci i učitelé
rozloučili se svými hostiteli
a v sobotu ráno se jednotlivé
týmy vydaly na zpáteční cestu
do svých zemí. ZŠ Stříbrnická

smogů a inverzí. Základem
ozdravného procesu je pohyb
a pobyt v čistém krásném lesním
prostředí, pravidelná, vyvážená
strava a škála dýchacích technik,
včetně flétničky prof. Žilky.
Školní docházku zajišťujeme

přímo v našem zařízení. Organizujeme výlety do ZOO, Kuksu,
Braunova betlému a Křížovou
cestu, na Zvičinu a spousty dalších zajímavých míst.
Vzhledem ke zhoršenému
životnímu prostředí a nárůstu

IN Z E R C E

civilizačních chorob by pediatři
a pojišťovny měli upřednostnit
a propočítat, jako na počátku
minulého století, že prevence je
mnohem účinnější a levnější než
následné léčení.
www. ozdravovnakralovstvi.cz

Rodiče! Trápí Vaše dítě: dýchací potíže, astma,
nadváha, astenie, alergie, neurotické potíže, je
oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí?
Nabízíme ozdravné pobyty a redukční pobyty
plně hrazené ZP, dětem od 3 do 15 let.
 Délka pobytu je 21 dní až 6 týdnů.
 V případě zájmu 5 a více dětí z jednoho
regionu (mimo prázdninové turnusy)
zajistíme dopravu z celé ČR zdarma.
Ozdravný program podpořený v případě potřeby
psychologickou a psychoterapeutickou péči.
Respitní pobyt, pobyty pro rodiny a MŠ a ZŠ
Rezervace – tel: 499 397 542

www. ozdravovnakralovstvi.cz

MC2017085

Vážení čtenáři, chceme vám
představit Dětskou ozdravovnu
Království, která se nachází uprostřed nádherných smíšených lesů
nedaleko malebného města Dvůr
Králové nad Labem ve východních Čechách, v těsné blízkosti
unikátní přehrady Les Království.
Historie naší ozdravovny sahá
do roku 1928, odkdy jako první
v Čechách pomáhá oslabeným
dětem. Dále se zaměřujeme na
redukční programy a programy
pro děti oslabené špatným životním prostředím. Děti z velkých
měst zveme hlavně v období
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Svoz vaků s odpady ze zeleně

Nová Ves: točna MHD
Kojetice: točna MHD

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice,
Strážky, Všebořice
v týdnu od 3. 4. 2017 Olšinky: Vítězná, u potravin
Svádov: Vítězná, u Štrympla
Hostovice, Předlice, město–centrum,
Skřivánek, Vaňov
v týdnu od 10. 4. 2017 Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 16. 5. 2017
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice

v týdnu od 18. 4. 2017 Stříbrníky: Jizerská
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
Severní Terasa:

v týdnu od 24. 4. 2017 Gagarinova na parkovišti
Severní Terasa, Dobětice v týdnu od 2. 5. 2017 Stříbrníky – Dobětice
Datum svozu: 18. 4. 2017
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

v týdnu od 9. 5. 2017 Stříbrníky: Na Louži

17,20–17,40 Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova,
Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova,
17,45–18,05 Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou,
18,15–18,35 Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova

18,40–19,00 ČTVRTEK 23. 3.: město mezi ul. Důlce, Hoření,
Londýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební),
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova,
16,40–17,00 Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření),
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská,
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční),
17,10–17,30 Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše,
Revoluční (od Mírového Náměstí k Masarykova)
17,25–17,45

Svoz nebezpečného odpadu

Dobětice: Rabasova
17,50–18,10
Šrámková18,15–18,35

Klíše – Bukov – Všebořice – Božtěšice –
Skorotice – Habrovice – Skřivánek
Datum svozu: 4. 4. 2017

Mojžíř – Neštěmice – Krásné Březno
Datum svozu: 16. 5. 2017

Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku15,00–15,20
Klíše: U Koupaliště
15,00–15,20
Alešova15,30–15,50 Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30–15,50
Bukov: Bratří Čapků
16,00–16,20 Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00–16,20
Všebořice: Lipová

16,25–16,45

Božtěšice: Hasičárna SDH

16,55–17,15

Skorotice: Dukelských Hrdinů

17,20–17,40

Svoz objemného odpadu
II. etapa, Klíše, Předlice

STŘEDA 15. 3.: Klíše
17,50–18,10 Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí,
Na Vlnovce, U Městských domů
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou
18,20–18,40 ČTVRTEK 16. 3.: Předlice
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá
město centrum – Vaňov –
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta,
Hostovice – Skřivánek
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku,
Datum svozu: 18. 4. 2017
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova,
Město centrum: Růžový palouček
15,00–15,20 Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa
Dlouhá15,30–15,50 Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách,
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední,
Vaňov: Pražská
16,00–16,20 Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí,
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí,
Hostovice: Hospodářská,
u restaurace16,30–16,50 U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
III. etapa, město–centrum, Hostovice, Vaňov
Skřivánek: Hornická,
parkoviště u věžáků
17,00–17,20 PONDĚLÍ 20. 3.: město
ul. Stará a do ní ústící ulice Emy Destinové,
Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín –
Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu,
Nová Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov
Na Výsluní, Stará
Datum svozu: 2. 5. 2017
Habrovice: restaurace U Švejka

Střekov: Žukovova, u pošty
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové
Církvice: náves
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD
Střekov: Novosedlické náměstí

15,00–15,20 ÚTERÝ 21. 3.: město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, Presslova,
15,30–15,50 Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách,
16,00–16,20 V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
16,25–16,45
STŘEDA 22. 3.: Skřivánek
16,55–17,15 Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),

PONDĚLÍ 27. 3.: město–centrum – Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště,
Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce,
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova
směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka,
Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí,
U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova,
Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická,
Žižkova a celé Hostovice: Arbesova, Hospodářská,
Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi,
Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem,
Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách,
Ve Štěpnici
ÚTERÝ 28. 3.: město od železničního mostu
směrem na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova,
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské schůdky, Olympijských vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem,
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní,
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni
I. etapa, Střekov
STŘEDA 29. 3.: Střekov, od Národního oboje
směrem na Děčín
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova,
Mánesova, Národního odboje, Rybářská,
Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému
mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici,
Farská Louka
ČTVRTEK 30. 3.: sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová
PONDĚLÍ 3. 4.: Střekov, nad tratí od ul.
Žukovova směrem na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická,
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova,
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
ÚTERÝ 4. 4.: Střekov, od ul. Kojetická směrem
na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence,
Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí,
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa,
V Třešňové aleji

STŘEDA 5. 4.: Střekov, pod tratí od Národního
odboje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova,
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
ČTVRTEK 6. 4.: Střekov, nad tratí od ul.
Žukovova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova,
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova,
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo
náměstí, V Zeleni
PONDĚLÍ 10. 4.: Střekov, nad ul. Karla IV.
směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
II. etapa, Osada, Brná
ÚTERÝ 11. 4.: Střekov, Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická,
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce,
Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová,
Tizianova, U Řeky, V Ohybu
STŘEDA 12. 4.: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová,
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková,
Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací,
Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou
a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská,
Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi
Slunečnou a Jitřní)
ČTVRTEK 13. 4.: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova,
Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce,
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská
(mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá,
U Kapličky, U Potoka, U Točny, U Viaduktu,
V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)
III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov,
Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
ÚTERÝ 18. 4.: Sebuzín
STŘEDA 19. 4.: Církvice
ČTVRTEK 20. 4.: Svádov levá strana
28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice,
U Stodol, Vítězná
PONDĚLÍ 24. 4.: Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku,
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka,
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
ÚTERÝ 25. 4.: Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská
(od ČOV), Vítězná ( Olšinky)
STŘEDA 26. 4.: Kojetice, Nová Ves

V DDM mají tvořivou a keramickou dílnu
V Domě dětí a mládeže pracuje
Tvořivá a keramická dílna již
více jak 25 let. Za tuto dobu
se z počátečního malého
zájmového kroužku rozrostla
do velkého oddělení, kde se
nyní schází při keramické
a výtvarné tvorbě více jak 400
dětí i dospělých. Účastníkům
jednotlivých kurzů a kroužků
je věnována individuální péče,
zvláště děti jsou děleny do
menších pracovních skupin
dle jejich schopností. Vznikají
tak krásná dílka, která dělají
radost jim i jejich rodičům.
Lektoři jednotlivých kurzů
jsou zkušení pedagogové i odborníci – výtvarníci a keramici.
Zájmové kroužky a kurzy keramiky pro děti, mládež i dospělé jsou zaměřeny na volnou
tvorbu – modelování, točení na
hrnčířském kruhu a příležitostně i na odlévání ze sádrových
14

forem. Účastníci se postupně seznámí s celým postupem
práce s keramickou hmotou
od vlastního zpracování hlíny,
modelování, dekorování engobou, glazurou, barvami do syrové glazury, oxidy kovů, až po
vlastní výpal. V dopoledních
hodinách navštěvují keramickou dílnu kolektivy dětí z mateřských i základních škol. Těch
projde v průběhu školního roku
keramickou dílnou téměř 1500.
Keramická dílna je vybavena třemi elektrickými pecemi,
sedmi elektrickými hrnčířskými kruhy, základními pomůckami a potřebami pro modelování. Pracuje se zde především
z červenicové hlíny, v menší míře také ze šamotových
a porcelánových hmot. Několikrát ročně pak probíhá výpal
v experimentální peci na dřevo
či v pilinách. Každoročně se

konají dvě velké výstavy – vánoční v prosinci a závěrečná
o letních prázdninách. Ta se
pravidelně koná v hradní minigalerii hradu Střekov.
Účastníkům jednotlivých
kurzů a kroužků je věnována individuální péče, zvláště
děti jsou děleny do menších
pracovních skupin dle jejich
schopností. Práce s keramickou
hlínou je formou aktivního odpočinku. Má kladné terapeutické účinky, patrný je zvláště
příznivý vliv na psychiku a odreagování se. U dětí podporuje
rozvoj jemné motoriky, nenásilnou formou se učí trpělivosti, klidu a soustředěnosti na
práci, rozvíjí se jejich fantazie
a kreativita. Kroužky a kurzy
keramiky jsou tak vhodné pro
všechny věkové kategorie a pro
účastníky bez ohledu na jejich
výtvarné nadání. Modelování je

vhodné i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Kromě práce v keramické
dílně spadá do tohoto oddělení
i výtvarný ateliér. pr
Ak c e D D M
18. 3. / KÖNIGSTEIN
Přihláška na cerny@ddmul.cz
cena: 150 Kč + 10 Eur
25. 3. / PO STOPÁCH KAPITÁNA
ŽVANILKINA / Přihláška na
cerny@ddmul.cz, cena: 50 Kč
6. 4. 17:00–19:30
VELIKONOČNÍ DEKORACE
8. 4. 15:00–17:00
VELIKONOČNÍ DÍLNA
pro děti od 3 do 10 let, cena: 50 Kč
8.–9. 4. 3xR
RECYKLACE – RENOVACE – REDUKCE
13. 4. 15:00–17:00 / HLEDÁNÍ
VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA na
Stadionu mládeže Bukov, cena: 50 Kč

březen 2017
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Zápis do škol je elektronický

C e n t r u m p r o z v íř a t a v n o u z i př i Z o o Ú s t í n . L .
V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101
Heduš
Fena, kříženka černé barvy
s malým bílým flíčkem na
hrudi, výška 40 cm, stáří asi
7 let. Pohodová fenka, která se snese
s ostatními psy, ráda chodí na procházky.
Art
Pes, kříženec černý
s pálenými znaky, výška
60cm, stáří 1–2 roky. Klidné
povahy, nepere se s ostatními psy, rád
chodí na vycházky.

Lady
Fena, plemeno maďarský
ohař, barva rezavá, výška
60 cm, stáří 4 roky. Je
klidné a vyrovnané povahy, zvyklá v bytě.
Má ráda hodně pohybu.
Roník
Pes, kříženec černý, delší srst,
výška 45 cm, stáří 2 roky.
Roník je milý a přátelský pejsek, který má
rád děti a snese se i s jinými psy.
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let

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

jarní
slevy

33%

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.
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rodičům pomohou. Další možnost pomoci rodičům je na magistrátě na odboru městských
organizací a školství ve 2. patře (vpravo), dveře č. 215.
K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování
přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor,
který zajistí anonymitu dítěte.
Na webových stránkách zápisu
http://zapiszs.usti-nad-labem.
cz budou informace o počtech
volných míst na ZŠ. Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně, z důvodu odevzdání
žádosti v papírové podobě.
Samotný zápis do základní
školy bude probíhat dne 11. 4.
od 13:00 do 18:00. Rodiče potřebují s sebou řádně vyplněnou
žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší
od TP zákonných zástupců). zu

slavíme

V letošním roce bude nově
probíhat zápis do základních
škol elektronicky. Pro školní
rok 2017/18 je již platná obecně závazná vyhláška, která
stanovuje spádové obvody pro
jednotlivé školy. Dítě s trvalým
pobytem ve spádovém obvodu
má garantováno umístění
v dané základní škole. Spádovost ovšem nebrání rodičům
přihlásit své dítě do jiné
základní školy. Zde bude dítě
přijato, ale až po přijetí dětí ze
spádového obvodu.
Vydávání přihlášek elektronickým systémem bude probíhat v měsíci březnu. Přihlášku
je možno vyplnit elektronicky
na internetové adrese: http://
zapiszs.usti-nad-labem.cz. Systém provede rodiče vyplněním
přihlášky, kterou si v závěru
vytisknou sami doma. V případě, že rodiče nemají možnost
si vytisknout přihlášku, budou
ve školách organizačně přidělení pracovníci, kteří těmto

Jeden Svět nabídne 10 filmů
vodný program. Dva týdny
Ani letos nebude krajské
budou také probíhat projekce
město ochuzeno o tradiční
pro základní a střední školy.
festival dokumentárních filmů
Kompletní program naleznete
Jeden svět 2017. Již 19. ročník
pod odkazem: https://www.
je naplánován ve dnech 20. až
jedensvet.cz/2017/usti-nad24. března. Filmový maraton si
-labem. Slavnostní zahájení
užijete v Hraničáři. Tématem
festivalu proběhne v pondělí
a sloganem je letos „Umě20. března od 19:30
ní spolupráce“.
hodin, kdy bude uveOrganizátoři pro
den snímek Normální
Ústečany připraautistický film, který
vili 10 současných
nedávno vyhrál Ceny
dokumentárních
české filmové kritiky
filmů, debaty se
Festival dokumentárních filmů
a Českého lva za nejzajímavými hosty
o lidských právech
lepší dokument. zu
a bohatý dopro6–15/3/2017
Praha a 32 dalších měst v ČR

Biologický odpad lze třídit
www.jedensvet.cz

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu v Ústí nad Labem je
v plném proudu. V roce 2016 probíhal pilotní projekt na Severní
Terase a setkal s pozitivním ohlasem. Od 1. března došlo k rozšíření stávajících nádob na biologicky rozložitelný odpad o velikosti
240 litrů hnědé barvy na Severní Terase. O dalších 143 nádob pak
v městských obvodech Město, Neštěmice a Střekov. Svoz tohoto odpadu bude probíhat do června 2017 s četností 1x 14 dní. Poté bude
četnost výsypu, v případě potřeby, zvýšena nebo zachována. zu

Letní kino čeká před sezonou údržba
Před zahájením sezony čeká ústecké letní
kino větší rekonstrukce. V areálu se od
jara až do podzimu chystá řada akcí a letní kino tak musí být připravené na nápor
návštěvníků a poskytnout servis pořadatelům a vystupujícím.
Jednou z viditelných změn bude další
kácení 15 velkých stromů v parku. „Musíme je pokácet z bezpečnostních důvodů
na doporučení dendrologa, protože jsou
narušené. Místo nich necháme vysázet
jiné vhodnější dřeviny,“ uvedl ředitel Kulturního střediska města Ústí nad Labem
Ivan Dostál.
Méně viditelnou, ale potřebnou změnou bude velká rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů po areálu. Dělat se
bude především kvůli stánkařům. Ti totiž ve svých stáncích používají stále více
elektrických přístrojů, potřebují být i připojeni kvůli systému EET a stávající rozvody již na tyto požadavky nedostačují.

Kulturní středisko chce řešit i problém
s izolací pod pódiem.
Návštěvníci určitě přivítají rekonstrukci rozbitých laviček. Ty, které nejsou
pod zastřešením, totiž trpí povětrnostními vlivy a jsou ve špatném stavu. „Dřevo
nahradíme plastem, který by měl těmto
vlivům odolat,“ řekl Ivan Dostál. Kromě

počasí se na stavu laviček a dalšího vybavení podepisují i vandalové. Ty často neodradí ani fakt, že jsou zde kamery městské policie. „Rád bych požádal každého,
kdo uvidí nějakého vandala, aby zavolal
strážníky. Některé škody jsou velmi vysoké,“ dodal Dostál.
O areál Letního kina mají pořadatelé
akcí zájem i v letošním roce. Seznam ještě není hotový, stále se s mnohými jedná.
Jisté ale je, že zde budou tradiční akce
jako Majáles, Labské léto, Pivovarské
slavnosti a další.
Podle Ivana Dostála se musí pořadatelé vypořádat s omezením, že každá akce
musí skončit ve 22:00, aby nerušila noční
klid. Podle něho toto omezení znamená, že
se do areálu ani nemůže vrátit promítání,
případně zde pořádat večerní přenos nějakého sportovního utkání. Do 22:00 by se
v létě nestačil film dohrát do konce, protože by nebyla dostatečně dlouho tma. pr
15

M

ezinárodní síť klinik
Mediestetik patří mezi
nejstarší evropská
zdravotnická zařízení zaměřená
na estetickou medicínu. Téměř
dvacet let představuje značka
Mediestetik exkluzivitu,
prémiovou kvalitu a vysokou
odbornost spolu s inovativními
metodami a nejmodernějším
technologickým vybavením. Že
je tento koncept žádaný,
potvrzují tisíce spokojených
pacientů napříč kontinentem.

Světový přístroj
Ultraformer III poprvé
v České republice

Klinika Mediestetik přináší nejen
do Teplic, ale i do ČR jako první
unikátní přístroj Ultraformer III

pro bezoperační lifting obličeje.
Technologie HIFU dodává
cílenou ultrazvukovou energii,
což je velmi efektivní a
umožňuje přímý lifting určitých
oblastí těla. Ultrazvuk prochází
kůží a teplem způsobuje, že
kolagenová vlákna se stahují a
tím vypínají pokožku. Pokožka
je pevnější, pružnější a vypadá
o poznání mladší a zdravější. Po
ošetření není potřeba žádná
rekonvalescence. Kromě ošetření povrchových i hlubokých
struktur pokožky zároveň, je
díky přístroji Ultraformer III
možné zaměřit se také na
každou oblast zvlášť (čili ošetřit
jen povrchové struktury pleti či
jen ty hluboké), a tedy vyřešit
skutečně jen ten problém, který
pacienta trápí.

Neinvazivní liposukce

I přes veškerou snahu se vám
stále nedaří ztratit ani kilo.
Zkuste to s malou pomocí
kryolipolýzy. Proces kryolipolýzy
vynalezli vědci z proslulé
Harvardské univerzity. Jde o
ambulantní metodu, která
pomáhá tvarovat problémové
partie, pomocí cíleného mražení
tukových buněk, které vede ke
snížení tělesného tuku bez
poškození jiných tkání. Dokáže
ošetřit vnitřní i vnější stehna,
boky, břicho či paže, případně i
další oblasti, kde je problematické odstranění tukových
úložek. Její největší předností je
rychlost a nenáročnost –
ošetření jedné oblasti trvá
pouze hodinu, je bezbolestné a
není po něm potřeba žádná
rekonvalescence – bezprostředně poté se tak pacient může
vrátit do práce či na schůzky a
do běžného života. Efektivita
ošetření je dle studií až 97 %.
Odstranění tukových depozit v
problémových oblastech má tak
nově snadné a bezbolestné
řešení!

Skupina
klinik
Mediestetik
®

Krupská 12, Teplice
Tel.: +420 471 000 071
info@mediest.cz - www.mediest.cz

Trvalá laserová
epilace, odhoďte
žiletky, vosk
i cukrovou pastu

L

aserová epilace pomocí
alexandritového laseru
Candela GentleLase® je
ošetření velmi rychlé, díky
speciálnímu systému chlazení
pokožky bezprostředně před
laserovým impulsem a po
něm je ošetření také takřka
bezbolestné a jeho výsledky
jsou skutečně trvalé. Paprsek
laseru proniká k vlasovým
cibulkám a vyvolává jejich
tepelnou destrukci, další
chloupky proto zkrátka nemají
odkud růst. K dokonalému
výsledku povětšinou postačí
kůra 4-5 ošetření.

Kolik ošetření stojí?

Klinika Mediestetik nabízí
právě v těchto dnech speciální
zaváděcí 50% slevu na
všechny laserové epilace.
Ceny na klinice jsou tak více
než výhodné:
ź horní ret 300 Kč
ź brada 375 Kč
ź intimní oblast 500 Kč

SLEVA
50%
Více na www.mediest.cz
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Unikátní technologie
na nové klinice v Teplicích

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Střežíme vaše zdraví
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Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 31. 3. 2017 ji můžete změnit?
A pojištěncem VoZP budete od 1. 7. 2017

✔ Chcete stejně kvalitní péči

ve špičkových zdravotnických
zařízeních, jakou mají vojáci
Armády České republiky?

Vojenská zdravotní pojišťovna
✔ Chcete mít jistotu, že se
je tu pro všechny a nabízí Vám až: Vám a Vašim blízkým v případě
• 1 800 Kč pro těhotné ženy a maminky
kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi
• 400 Kč na dentální hygienu
• 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky
Podrobnosti o programech prevence
a podmínky pro čerpání příspěvků
najdete na www.vozp.cz/prevence

w w w. v o zp. cz

potřeby dostane nejmodernější
léčby onkologických onemocnění
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své děti

bohatou nabídku příspěvků
na plavání, cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu či
na různá preventivní vyšetření,
to vše po celý rok a bez nutnosti
střádat body nebo kredity?

PAK NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NÁM!
MC2017083

• 2 400 Kč na rovnátka

