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najdete nás i na

Petr Bartůněk

Mým cílem
je olympiáda
v Tokiu
STRANY 8–9

Zprávy

Spuštění trmického
lihovaru se zaseklo
STRANA 4

Volný čas

V muzeu uvidíte
korunovační klenoty
STRANA 10

KULTURA

více na www.zitusti.cz

Tip Vladimíra Cettla
Víte, čím žijeme v ústeckém muzeu? My
jsme teď úplně pohlceni středověkem! Od
7. dubna můžete u nás
navštívit tři nové výstavy. Největší a pro nás
nejdůležitější expozicí
tohoto roku je „Středověké Ústí“. Touto velkoryse pojatou
výstavou se vám pokusíme navodit
mnohé pocity a dojmy středověkého města, obklopeného hradbami,
mnohokrát dobitého a vypáleného.
Mimo jiné jeden ze sálů jsme vyčlenili pouze dětským hrám. Dále k nám
připutuje výstava „České korunovační klenoty na dosah“, ukazující
nejen mistrovskou repliku tohoto
nejvýznamnějšího českého pokladu,
ale poskytne i pohled na život za
dob Karla IV. A poslední z trojice
nových výstav „Dominikáni v Ústí
nad Labem – 400 let historie“ vypráví
příběh vzniku ústeckého dominikánského kostela sv. Vojtěcha s přilehlým klášterem. V úterý 18. dubna od
17 hodin si můžete komentovanou
prohlídkou projít výstavu „Středověké Ústí“ s její kurátorkou, archeoložkou Eliškou Wiesnerovou. V sobotu
29. dubna od 16 hodin proběhne
v ústeckém muzeu beseda s dominikány, komentovaná prohlídka kostela sv. Vojtěcha a malé překvapení
na závěr čeká v přilehlém klášteře.
A přidám přednáškový bonus na konec, odjinud, a přesto náš – ve středu
12. dubna od 20 hodin v oblíbeném
Café Max přednáší náš muzejní
historik Martin Krsek o neskrývavé
monumentální nacistické architektuře na Ústecku. Vladimír Cettl, grafik
ústeckého muzea a fotograf starých vraků

21/4 1700 Vernisáž výstavy: H. Štěpánek
Činoherní studio pro školy:
7/4 1000 Carlo Collodi: Pinocchio
12/4 1000 František Marek:
Do bláta a zase zpět

Apollo music club

k u lt u r o u

15/4		
20/5		
10/6		

Retrodiskotéka
Retrodiskotéka
Retrodiskotéka

Ústecké podzemí

1300–1900 Den otevřených sklepů.
Ze sklepa do sklepa II.
30/4 1600–2100 Tradiční pálení
čarodějnic II.
24/6 1400–1800 Den s Labskou královnou
1/4

Hraničář
9/4

10/4
11/4
12/4

Galerie Oko

do 8/4		
Fotoskupina Oči
12/4–30/4 2000 kilometrů přes Vietnam
až do Kmabodži / vernisáž 11/4

Dům kultury

12/4
17/4
18/4

19/4
19/4 1900 Poslední recitál Marty Kubišové 20/4

Národní dům

8/4 1900 Swingová tančírna
10/4 2000 Paul Batto
22/4 2000 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
25/4 2000 James Harries
26/4 2000 Okudžava v míru –
20 let od smrti velkého barda
1/5 2000 Katie Bradley
00
13/5 20 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála

Skanzen Zubrnice
8–9/4		
13–14/5
22/7		

Velikonoce ve skanzenu
Jarmark
Pouť sv. Máří Magdaleny

Galerie Emila Filly, Armaturka
do 6/4		
Ko-shické metro
26/4–25/5 Ročníková výstava

Činoherní studio

1700 Carlo Collodi: Pinocchio
1900 Karel František Tománek:
Pan Bílý, Zrzka a ti druzí
10/4 1900 L. Fuks a J. Achab Haidler:
Pan Theodor Mundstock
12/4 1700 František Marek:
Do bláta a zase zpět
13/4 1000 František Marek:
Do bláta a zase zpět / derniéra
18/4 1900 Wolfram Höll: A pak
ČS – Obejvák
22/4 1900 Max Frisch: Homo Faber
premiéra
23/4 1900 Max Frisch: Homo Faber
00
27/4 19 Vladimír Fanta: Klec
Divadelní spolek Kašpar
29/4 1900 Martin McDonagh:
Lebka z Connemary
Off-program:
30
8/4 18 Vernisáž výstavy:
Ivan Acher – Samci s mláďaty
20/4 1900 Ještě chvíli, prosím!
filmová projekce / Obejvák

8/4
9/4

24/4
24/4
25/4
26/4
28/4
3/5

1500 Putování tučňáků:
Volání oceánu
1930 V labyrintu ticha
00
10 Putování tučňáků:
Volání oceánu
1600 Deutsch-Tsechischer
Stammtisch
1900 Hatefree Stage
30
19 Životy těch druhých
1930 Nejšťastnější den v životě
Olliho Mäkiho
1730 Živá zeleň 5
1930 Anatopia (DE)
Slam Poetry exhibice
930 Pásmo animovaných filmů
Hermíny Týrlové
1930 Náš vůdce
2000 Cold cold Nights,
Mamon Meurt a Čáry života
1900 Vladimír 518: Kmeny 90
1000 Pásmo animovaných filmů
Hermíny Týrlové
1930 Vosto5 – Proton

Severočeské divadlo

7/4
8/4
9/4
11/4
12/4
13/4
18/4
20/4
20/4
23/4
24/4

1900
1700
1700
1900
1900
1900
1900
900
1015
1700
1900

25/4 1900
26/4 1900
30/4 1700

Baletní miniatury
Světová hudební klasika
Baletní miniatury
Baletní miniatury
Noc na Karlštejně
Cikánské kořeny/í
La Travina
Pohádka o třech námořnících
Pohádka o třech námořnících
Giuditta
Ondřej Havelka
a Melody Makers
Začínáme končit
Divadlo Kalich Praha
Krasavice interkontinentální
Prodaná nevěsta

Severočeská vědecká knihovna

VZDĚLÁVACÍ AKCE
11/4 a 13/4 1100 Seminář trénování paměti
V. Hradební 45, sál 3. p.
CESTOVATELSKÉ BESEDY
11/4 1700 Sydney a národní parky státu
New South Wales
W. Churchilla 3, sál 3. patro
12/4 1700 Město sedmi bran, Izrael
s geologem Richardem Honsem
W. Churchilla 3, sál 3. patro
20/4 1600 Himaláje – místo míru
a moudrosti
W. Churchilla 3, Hudební salónek
24/4 1700 Návrat do Súdánu
W. Churchilla 3, sál 3. patro

AKCE PRO DĚTI / W. Churchilla 3
7/4 1630 Čte táta netáta
12/4 1630 Co se děje na silnici
19/4 1500 Herní odpoledne
27/4 1700 Angličtina pro děti
PŘEDNÁŠKY, BESEDY
8/4 1000–1700 Jarní kreativní dílna
W. Churchilla 3, Lidová půjčovna
19/4 1700 Rakouští vojáci v období
napoleonských koaličních
válek / Velká Hradební 45 / sál 3. p.
20/4 1700 Orchideje Českého středohoří
W. Churchilla 3, Hudební salónek
25/4 1800 Listování: Smrt Zajdy Muroa
28/4 900–1800 Čarodejnická knihovna
v Lidové půjčovně
W. Churchilla 3, Lidová půjčovna
VÝSTAVY
do 25/4
Velikonoce / W. Churchilla 3, vitríny
do 20/4
Umění spolupráce
W. Churchilla 3, plot před budovou
do 23/5
Po kouskách, výstava ZUŠ
Neštěmice / V. Hr. 49, vstupní hala
26/4–6/6 Dětské skrývačky / W. Ch. 3, vitríny
do 30/4
Madagaskar / W. Ch. 3

Muzeum

Akce
8/4 900–1200 a 1300–1600 Velikonoční dílna
10/4 1900 Koncert mexického
dětského sboru
11/4 1600 Výstavou „Nelítostný pravěk“
s Jiřím Kropáčem
18/4 1700 Výstavou Středověké Ústí
s Eliškou Weisnerovou
19/4 1600 Muzeum čte dětem
00
23/4 13 a 1500 Výstavou „Nelítostný
pravěk“ s Jiřím Kropáčem
25/4 1700 BPDP 2017
26/4 1700 Martin Luther a jeho
následovníci i oponenti
v zrcadle dobového tisku
29/4 1600 Dominikáni včera a dnes,
v Ústí i jinde
1800 prohlídka kostela sv. Vojtěcha
s nešporami a ukázkami
dominikánských nápěvů
1900 agapé v dominikánském
klášteře / vstup volný
Výstavy
do 11/6
Setkání v prostoru
do 14/5
Hájek
do 16/4
Cizí dům? Architektura českých
Němců 1848–1891
do 23/4
Odneseno – domov ve věcech
do 18/6
Nelítostný pravěk
do 31/12 Klaus HorstmannCzech – Dialog s časem
7/4–28/5 České korunovační klenoty
na dosah
7/4–30/6 Dominikáni v Ústí nad Labem –
400 let historie
7/4–31/12 Středověké Ústí
26/4–11/6 BPDP 2017
do 30/4
Barevné inspirace
do 30/4
Exponát měsíce –
Model tlačného remorkéru

Rehabilitace doma zkracuje dobu rekonvalescence
Ústecká agentura domácí péče
ACME neustále obnovuje paletu svých činností. Vedle domácí
zdravotní péče, hospicové péče
a neveřejné dopravy nabízí nejnověji také rehabilitační péči
v domácím prostředí.
Ve vyspělých zemích je domácí rehabilitační péče považována za nedílnou součást
zdravotního systému. Podle
jednatelky agentury ACME
Štěpánky Tomsové je tato služba vhodná pro pacienty všech
věkových kategorií, kteří vyžadují krátkodobou pomoc
v době rekonvalescence po
akutních operačních výkonech
nebo úrazech.
Do portfolia činností
vaší agentury patří nově
i rehabilitace v domácím
2

prostředí. Jak přesně tato
služba probíhá?
Za klientem domů dochází
kvalifikovaný fyzioterapeut.
Cvičení probíhá podle stanoveného plánu, který se řídí podle
doporučení ošetřujícího lékaře.
Veškerá péče je zcela individuální, s ohledem na konkrétní
požadavky každého klienta.
V čem je „domácí rehabilitace“ výhodnější?
Hlavním přínosem rehabilitace v domácím prostředí je
zpomalení ztráty funkčních
schopností klienta, udržení
jeho soběstačnosti a prevence
imobilizačního syndromu,
který vzniká při dlouhodobém
omezení pohybu. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého
je pečováno v jeho domácím

prostředí, se doba zotavení
výrazně zkracuje a chronicky
nemocní se lépe vyrovnávají
se svým handicapem a lépe
přijímají svoji životní situaci.
Postaráte se o pacienta,
i když potřebuje odvézt
k lékaři?
Rozhodně. Přepravu nemocných z domova k lékaři jsme
zavedli právě na základě požadavků našich klientů.

Jak to probíhá a kdo si vás
může objednat?
Našimi speciálními vozy
přepravujeme nemocné všech
věkových skupin a nejrůznějších typů onemocnění. Náš
řidič pacienta vyzvedne doma,
odveze k lékaři a doprovodí
ho do čekárny. Po vyšetření ho
zase odveze zpět domů. Cestou
také může vyzvednout léky
v lékárně. Dopravu k lékaři si
pacient musí zaplatit. Podle
toho, kde na Ústecku bydlí,
se cena pohybuje od 60 do
80 korun. pr
k o n ta k t
ACME – Domácí péče, s. r. o.
telefon: 475216331, 475216582
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz
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Kdo by se měl
starat o stadion?

Stadion mají dostat fotbalisté

Jiří Dušek
24 let, obchodník
Ústí nad Labem
Když to vezmu z logického hlediska,
tak kdo jiný by se měl starat o stadion
než ti, co ho využívají nejvíc? Takže
i když se o to nezajímám, tak si myslím, že o stadion, na kterém trénují
a hrají fotbalisté z Ústí, by se měl
i starat klub.
Jana Wertheim
25 let, zaměstnaná
Ústí nad Labem
Myslím si, že FK Ústí by to mělo dělat
samo za sebe, myslím, že je to lepší,
dělají to sami pro sebe, ale zároveň
s finanční podporou města.
Tomáš Kubišta
28 let, operátor
Ústí nad Labem
Rozhodně to není špatný nápad,
nenapadá mě nikdo lepší než ti, co
jsou zde doma. Město ušetří peníze
i starosti a na druhé straně si budou
kopačky svůj svatostánek udržovat
a spravovat podle svého. Za mě palec
nahoru.
David Gottfried
30 let, obchodník
Ústí nad Labem
Podle mě by se měl o stadion starat
majitel, tudíž město.

Ústecký Městský stadion zažil
v březnu velký svátek, protože
na něm poprvé v historii hrála
fotbalová reprezentace. Se
sportovištěm má město, kterému patří, nyní nové plány.
Rádo by ho svěřilo do správy
FK Ústí nad Labem. Nyní se
o něj starají Městské služby.
„Je logické, aby se o stadion
staral ten, kdo ho nejvíce využívá,“ uvedl náměstek primátora Jiří Madar. Pro Ústí by taková varianta měla další výhodu.
Tou by byla úspora za DPH za
rekonstrukci stadionu, kterou

by nemuselo odvádět. Město by
kontrolu nad stadionem navíc
vůbec neztratilo, protože je jediným vlastníkem klubu.
Podle ředitele FK Ústí Petra
Heidenreicha by správa stadionu vyřešila i řadu organizačních záležitostí, se kterými se potýkají. „Jednali jsme
i s dalšími uživateli, třeba atlety a dalšími, jak by byl provoz
stadionu zajištěný,“ dodal Heidenreich.
Stadion prošel v roce 2014
rekonstrukcí za 168 milionů
korun. lu

www.facebook.com/zitusti.cz
Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka Datum vydání: 5. 4. 2017 Příští
vydání: 3. 5. 2017 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 25. 4. 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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Stříbro se
může ušpinit
Ústecký kraj
v letošním roce
zařadil pod značku
Rodinné stříbro Ústeckého kraje hned
27 akcí a projektů. Když se
podíváte na jejich seznam,
jistě budete souhlasit, že pokrývají celý region a mnoho
žánrů. Jde opravdu o akce,
na které chodí tisíce lidí.
Dělají našemu regionu dobré
jméno a známku si zaslouží.
Tím bychom mohli skončit a poplácat se po ramenou s tím, jak jsme tady na
severu dobří. Ovšem jako
každý z nás chodím po městech a obcích regionu a dívám se kolem sebe. Je tu
opravdu hezky, tedy pokud
nepočítám třeba těžbou
zničenou krajinu, ale to je
daň a i ta se nakonec dá
napravit. Ale také nemohu
přehlédnout, že na mnoha
místech je nepořádek. Lépe
řečeno bordel.
A nebudu si stýskat nad
tím, že některé radnice uklízí a jiné hůře, mezery bychom nejspíše našli všude.
Lepší by bylo zdůraznit, že
ten bordel nikdo nevyčaroval. A ve většině případů ho
sem ani nikdo nedovezl. Je
dílem lidí, kteří zde žijí. Ti
již bohužel dobré jméno severu Čech nedělají. Budeme to naše ušpiněné stříbro
ještě hodně leštit, aby se
blýskalo, jak má.
za redakci Vít Lukáš

INZERCE

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.

MC2017100

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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Městská vinice
se rozšíří

Celníci objevili ilegální automaty

Ústí nad Labem – Zhruba o třetinu
by se měla rozrůst městská
vinice v sousedství Větruše. Tu
Ústí nad Labem založilo v září
loňského roku. V současnosti
zde roste 44 hlav révy vinné –
odrůdy Cerason, která byla vybrána po konzultaci s Cechem
českých vinařů a byla vysázena odbornou firmou. V druhé
etapě výsadby, která proběhne
7. dubna, bude vysázen druh
Malverina, opět na návrh
Cechu českých vinařů. Každá
rostlina má svého patrona,
který na její vysazení věnoval
jeden tisíc korun. zu

Ústí nad Labem – Celníci při kontrole heren v Ústí
nad Labem objevili jedenáct ilegálních výherních automatů. Čtyři z nich byly v provozovně

na Mírovém náměstí, kde je celníci objevili
v herním prostoru mezi 14 herními automaty.
Ve čtvrti Krásné Březno celníci odhalili v jednom baru provoz hazardní hry, ke které nebylo
uděleno povolení. Bylo zde sedm automatů.
Všechny ilegální přístroje v hodnotě asi milion
korun celníci zadrželi.
Podle mluvčího Jiřího Nejedlého se provozovatel krásnobřezenského baru snažil ilegální
činnost maskovat. „Na přístroje vylepil oznámení Automat na prodej – tento automat není výherní,“ vysvětlil použitý trik.
Oba případy budou dále řešeny ve správním řízení. Provozovatelům hrozí pokuta až 50 milionů
korun a propadnutí zadržených přístrojů. lu

Bezpečnost u ústeckých škol
budou hlídat kamery

Vyhláška má
zpřísnit pití alkoholu

Ústí nad Labem – Přístupy ke všem ústeckým základním školám a školkám mají být v budoucnu hlídané kamerami.
V současnosti je takto pod dozorem kamer jen několik
zařízení. „Bezpečnost dětí v našich školských zařízeních
je pro nás důležitá, proto se pokusíme ihned zareagovat
na zjištěný nedostatek, který jsme zdědili. Školám zajistíme kvalitní monitorování přístupu do objektů,“ řekl
náměstek primátorky Jiří Madar. Na důležitosti instalace mobilních kamer k základním školám se jednohlasně
shodli i členové komise prevence kriminality. „Jednoznačně pro tyto účely finanční prostředky v rozpočtu
vyčleníme,“ sdělila primátorka města Věra Nechybová.
Podobně chce město v budoucnu hlídat i školky. lu

Ústí nad Labem – Přísnější vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejnosti bude
nejspíše mít Ústí nad Labem. Vychází
ze současně platné úpravy, ale rozšířila
by vymezených ploch, na kterých je požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství zakázáno. „Rozšíření
lokalit bylo provedeno na základě požadavků jednotlivých městských obvodů
a dále na základě doporučení Městské
policie Ústí nad Labem dle jejich monitorování během roku 2016,“ vysvětlila
mluvčí města Romana Macová. lu

INZERCE

ZARELAXOVAT
DO MĚSTSKÝCH
LÁZNÍ
V ÚSTÍ NAD LABEM
PŘIJĎTE SI NA JAŘE

nabízíme:

BAZÉN, SAUNU
i KONDIČNÍ CENTRUM
O T E V Í R A C Í D O B A B A Z É N U:
Pondělí až pátek od 12:00 do 16:00 hodin
Sobota a neděle od 10:00 do 20:00 hodin

P R O V O Z N Í D O B A S A U N y:
Pondělí 11:00–20:00 hodin pro ženy
Úterý
10:00–20:00 hodin pro muže
Středa 10:00–20:00 hodin pro ženy
Čtvrtek 10:00–20:00 hodin pro muže
Pátek
10:00–20:00 hodin pro muže
Sobota 10:00–20:00 hodin pro ženy
neděle 10:00–20:00 hodin společná
KONDIČNÍ CENTRUM:
Pondělí
12:00–17:00 hodin
Úterý až pátek 12:00–16:00 hodin
Sobota a neděle 10:00–19:00 hodin
K dispozici jsou též pravidelné kurzy plavání pro děti,
cvičení a plavání pro nastávající maminky i seniory.
ADRESA:
Panská 1700/23, 400 11 Ústí nad Labem
Více informací na stránkách
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Opozici se nelíbí dopsání firem

Vedení města reagovalo prohlášením, že se snaží nastavovat protikorupční pravidla
a transparentnost:
1. zakázky z odborů magistrátu jsou vždy umístěny na profil zadavatele
2. zřízeno bylo oddělení veřejných zakázek
3. politici nejsou členy výběrových komisí
4. jediným hodnotícím kritériem je téměř vždy cena
tlaku na snížení ceny a ztížení možných
Je v plánu zajistit, aby u příspěvkových
dohod mezi firmami. Zároveň se analyzuje
organizací, které neměly profil
možnost rozšíření činnosti oddělení
zadavatele, byly doplňovány další firmy
veřejných zakázek i pro příspěvkové
nad povinný rámec, a to z důvodu dodání
organizace.
většího počtu nabídek, a tím i většího

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

INZERCE

Při studiu
jsem si vydělal
i 32 000 Kč
mesíčně

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ
SYSTÉM V ČR!

Koupím automobil
do r. v. 1993

Jak dál postupovat?

české i zahraniční výroby,
v jakémkoliv stavu, s doklady i bez,
případně pouze náhradní díly

MC2017121

Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

přivezli takzvanou transportní
plachtu. Až s její pomocí společnými silami dostaly dotyčnou zpět do postele. lu

Ústí nad Labem – Rada města nechá na zastupitelích, zda dají dotaci 1,5 milionu korun Hraničáři. Ten ji chce využít na spotřebu
energie, propagaci, kulturní produkci, služby a další věci. Spolek
ještě musí žádost do jednání upřesnit. Podpora veřejného sálu
byla řešena v rámci dotačních programů, podpora byla schválena
na vlastní kulturní akce v celkové výši 258 tisíc korun a současně
získal sál 120 tisíc na náklady spojené s celoroční činností. lu

Co vám nabízíme?

602 170 916
oz@provident.cz

Ústí nad Labem – Do prestižního seznamu akcí Rodinné stříbro Ústeckého kraje se v letošním roce dostalo 27 společenských, kulturních
a sportovních akcí v regionu. Ústecka se týká třeba půlmaraton,
Mezinárodní taneční festival či klavírní soutěž. Podle hejtmana
Oldřicha Bubeníčka vybrali do seznamu ty nejdůležitější akce s celostátním i mezinárodním dosahem, které navštěvuje mnoho lidí.
Kraj doufá, že tím do regionu přiláká více návštěvníků. lu

O Hraničáři rozhodnou zastupitelé

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Volejte:
Pište!

Stříbrný je i taneční festival

Bukov – Těžko uvěřitelný zásah
za sebou mají ústečtí strážníci
a hasiči. Zavolala jim žena
z ulice V Podhájí. Spadla doma
z postele a kvůli své váze nemohla vstát. Hlídka zjistila, že
žena, ročník 1947, váží kolem
200 kilogramů. Proto si na pomoc přivolala další dva kolegy.
Ale ani tak nebyli uniformovaní
muži schopni ženu uzvednout.
Museli zavolat hasiče, kteří

VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM

Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
od 16 hodin na našich pobočkách!

růstový hormon, má
hlubokou mentální
retardaci, těžkou oční
vadu, má kašovitou
stravu a nutriční
drinky. Aby mohla
chodit bez držení,
potřebuje chodítko,
které stojí 47 tisíc korun. Startovné pro běžce bude
dobrovolné. Registrovat se
na běh je možné do 21. dubna
do půlnoci online nebo v den
závodu do 9:30. Rodinný běh
startuje v 10:00, hlavní závod
o půl hodiny později. zu

Ženě pomohli až hasiči

INZERCE

Přijďte!

Brná – Nemocné sedmileté Aničce se pokusí
pomoci lidé, kteří 22.
dubna z Cyklokempu
Loděnice v Brné vyrazí
na 3. Charitativní běh
Plamínku naděje. Po
cyklostezce na Labi
budou vytyčené tři trasy. Podle pořadatelů se Anička
narodila jako každé zdravé
dítě, ale po pár měsících jí začaly zdravotní problémy. Až v 1
roce zjistili lékaři silné postižení. Anička ve svých sedmi letech nechodí, nemluví, dostává

775 623 723
722 491 746

Chceš si
přivydělat i ty?
Zavolej na tel.:
730 517 837

SC-370279/02

M ě s t s k é z a k áz k y

„Oslovování firem je v kompetenci ředitele organizace, nikoli náměstka,“ upozornila zastupitelka Yveta Tomková.
„Materiál je snůškou domněnek, nepřesností a lží a nepodává žádnou, natož bezprecedentní informaci pro obyvatele
města,“ uvedl náměstek Madar. Upozornil, že zakázku
nevyhrála ani jedna s firem,
kterou na dokument připsal,
ale jiná společnost, která se
nakonec přihlásila sama a nabídla nejnižší cenu. „Je to naopak absolutní transparentnost a maximální snížení ceny
podle rozpočtu. Rozšiřování seznamů firem k oslovení do soutěží vede k větší konkurenci
a snížení nákladů na zakázky,“
prohlásil. lu

MC2017120

Ústí nad Labem – Opoziční hnutí
Vaše Ústí obvinilo náměstka
primátorky Jiřího Madara
(UFO) z porušení směrnice
města o zakázkách, protože
při poptávání firem na opravu
podlahy kulturního domu na
seznam připsal další tři společnosti. Obvinění náměstek odmítl, naopak tvrdí, že tak chtěl
rozšířit počet firem v soutěži
a snížit cenu. Ani jedna z jím
navrhovaných firem v soutěži
neuspěla.
Podle dokumentů, které
Vaše Ústí získalo, chtělo Kulturní středisko města oslovit
tři firmy. Na papír náměstek
Madar připsal tři další firmy,
a osloveno jich tak bylo šest.
Podle hnutí to dělat neměl.

Běh pomůže nemocné Aničce
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více na www.zitusti.cz

Město vydrželo být
uklizené jen pár hodin

Ústí nad Labem – Během posledního březnového víkendu proběhl v centru města mimořádný
jarní úklid. Velké části města
se změnily k nepoznání, ale
jen na krátkou dobu. Někde
museli hned další den úklidové
čety zasahovat znovu, protože
tu opět byl nepořádek.
V sobotu úklid probíhal
v ulicích Hrnčířská, U Nádraží, Jircháře, Dlouhá, v prostoru dětského hřiště za „Barborkou“. Hradiště, Klášterní,
Vojtěšská, U Kostela, Fabiána
Pulíře, Mírové náměstí a Bílinská. V neděli pak úklid pokračoval v ulicích Revoluční, Nová

Jeptiškánská, prostor u OD
Labe, Lidické náměstí, Pařížská, Velká hradební, Malá hradební a Přístaviště.
Podle mluvčí města Romany Macové ale ulice Hrnčířská
vydržela uklizená zhruba 2 hodiny, „V neděli zde musel být
základní úklid alespoň strojně
proveden znovu. V ulici Bílinská se první odpadky na komunikaci objevily dokonce ještě dříve než po dvou hodinách.
V ulici U Nádraží a Jircháře
v neděli nebylo poznat, že v sobotu zde proběhl úklid. A takto
by bylo možno pokračovat ulici za ulicí,“ uvedla. lu

V trolejbusech jsou kamery
kvůli bezpečnosti cestujících
Ústí nad Labem – Od dubna spustil
ústecký dopravní podnik ve
vybraných a označených vozidlech MHD kamerový systém
se záznamem. „Pro všechny
cestující se jedná o zásadní
krok k zajištění jejich bezpečnosti při přepravě městskou
hromadnou dopravou. Věříme,
že vzhledem k možnosti
pořizovat záznam z kamer ve
vozidlech MHD, přispějeme
k zlepšení komfortu cestující
veřejnosti a k eliminaci jevů,
které ruší klidnou a bezpečnou
přepravu cestujících,“ řekl
ředitel dopravního podniku
Libor Turek. Podle něho
kamerový systém bude rovněž
účinnou zbraní Policie ČR při
odhalování trestných činů,

pohřešovaných a podobně.
„Moderní kamerové systémy
jsou v dopravních prostředcích
používány po celém světě a zavádějí se v posledních letech
i v jiných dopravních podnicích v České republice,“ dodal.
Důvodem je ochrana nejen
samotných cestujících, a jejich
věcí, ale i majetku dopravců.
Dopravní podnik získal povolení k provozování kamerového
systému se záznamem od Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Přístup k uloženým obrazovým
záznamům má pouze Policie
ČR. Cestující jsou o monitoringu interiérů vybraných trolejbusů a autobusů informováni
nálepkami, umístěnými mimo
jiné i u nástupních dveří. zu

V parku jsou nové lavičky

Zastupitel se má omluvit

Ústí nad Labem – Ústecký soud nařídil zastupiteli Martinu Hausenblasovi, že se má omluvit podnikateli Josefu Matějkovi
a zaplatit mu 100 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, zastupitel se bude odvolávat. Matějka ho žaloval kvůli rozhovoru, ve kterém Hausenblas tvrdil, že údajně využívá mafiánské
praktiky a vytuneloval společnost Prefa. Vše bylo důsledkem
rozpadu koalice hnutí ANO a PRO!Ústí na ústecké radnici. lu

Severní Terasa – S neobvyklými lavičkami se mohou setkat návštěvníci Centrálního
parku na Severní Terase. Jde o originální dřevěné vyřezávané lavice, na kterých jsou
i různé motivy. Návštěvníci je najdou na dětském hřišti. Lavičky se staly součástí
lanového centra Tarzánek, které zde městský obvod zprovoznil v loňském roce. lu

N Á Z OR Y

Když se v Bruselu starají o naši bezpečnost, jde z toho strach
Policisté a právníci
zpočátku nechápali,
proč by měli občané
(podle návrhu ministra
vnitra Chovance) dostat
právo zastřelit teroristu, zakotvené v ústavě.
Tak to bylo v médiích
prezentováno, což neznělo
rozumně, protože již dnes
má občan právo použít zbraň
k obraně. Ve skutečnosti jde
o to, aby bylo právo vlastnit
zbraň přímo zapsáno v ústavě
jako ústavní právo občana.
Jde o opatření proti nejapným
nápadům přechytralé bandy
úředníků EU v Bruselu.
Protože bruselská snaha sešroubovat držení zbraní dalšími omezeními a administ6

rativními mřížemi je
až nepříčetná. Přijaté
nařízení je natolik absurdní, že by se povolení vztahovalo i na
obyčejné vzduchovky.
Přitom na smrtonosné zbraně, jako jsou
například kuše, se žádná regulace nevztahuje.
Mít zbrojní průkaz na vzduchovky, startovací pistole
nebo třeba předovky a muzeální zbraně používané např.
při rekonstrukcích bitev při
veřejných oslavných taškařicích v dobových uniformách,
to by už nebyla zbytečnost,
ale debilní nařízení vytvořené
pacienty, kteří by měli využít
dobrodiní psychiatrické léčeb-

ny. Mít zbrojní průkaz na tyto
zbraně – nezbraně? Vždyť se
jedná až o tisíce zbraní?!
V komentáři k návrhu tohoto hloupého nařízení se např.
píše, že civilní použití poloautomatických zbraní by mělo
být zakázáno: „mohou být některé poloautomatické střelné
zbraně velmi nebezpečné, mají-li vysokou kapacitu co do počtu dávek.“ Řada lidí, s nimiž
jsem o tom hovořil, upozorňovala na televizní reportáž o nájezdu nákladního auta do lidí
v Izraeli. Jeden z ohrožených
měl u sebe zbraň, a proto rychle vyprázdnil do kabiny řidiče
celý zásobník pistole. Nebýt
toho, počet mrtvých a zraněných by byl daleko větší.

Nejtrapnější je, že ti, kdo
chtějí se zbraní spáchat kriminální nebo teroristický čin,
si obstarají vždy zbraň na černém trhu. Neregistrovanou,
nebudou se s ní vytahovat
a upozorňovat na sebe. I když
pravda. Takovou vzduchovkou by se dal spáchat opravdu
vážný teroristický čin! Proto
by měly být odebrány a zlikvidovány! Možná, že ty bruselské, nevyvinuté mozky na to
zanedlouho přijdou. Proto šíleně byrokratická a omezující
směrnice je z hlediska prevence bezpečnosti naprosto k ničemu. Na otázku, zda bych takovou kravinu mohl podpořit,
snad ani odpovídat nemusím.
Jaroslav Doubrava, senátor
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Trmický lihovar se zasekl
Znovuspuštění provozu lihovaru v Trmicích je stále v nedohlednu. Společnost Liberta
Energy ho původně plánovala
již v letošním roce, ale nic
není jisté.
Koncem února krajský úřad
zastavil řízení o vydání podstatné změny integrovaného
povolení pro provoz trmického lihovaru. Bez něho ale není
možné zde výrobu zahájit. Podle rozhodnutí na úřední desce
úřadu se tak stalo na žádost
Liberta Energy, která svoji původní žádost stáhla.

Za vším mohou stát i problémy s dodávkou technologie.
Podle Hospodářských novin Liberta Energy stojí za insolvencí na společnost Prokop Invest.
Ta měla do Trmic dodat technologie, například obilný mlýn

a silo. Liberta Energy údajně
kvůli zpožděním na konci loňského léta od smlouvy odstoupila a požaduje vrácení více
než sto milionů korun.
Lihovar v Trmicích provázejí problémy již od jeho dostavění v roce 2007. Když spustil
zkušební provoz, lidé si stěžovali na nesnesitelný zápach.
V roce 2010 zde zkušební provoz skončil a firma šla do konkurzu. Podnik koupila Liberta
Energy, která chce technologii
kompletně předělat tak, aby
své okolí neobtěžovala. lu

Stávka řidičů autobusů zkomplikuje dopravu
Stávka řidičů linkových autobusů kvůli nízkým
mzdám se uskuteční 6. dubna. Odbory ji plánují
jako celorepublikový protest během celého
dne. Přestože není ještě jasný rozsah stávky, je
pravděpodobné, že se omezení dopravy dotkne
i Ústeckého kraje. Řidiči plánovali v regionu
stávkovat již v březnu, ale protest zrušili s tím,
že se připojí k celorepublikové akci.
Ústecký kraj s dopravci jedná a chce jim dát
na mzdy peníze. „I přes nedotažené rozhodnutí vlády a přes smlouvy, které dopravci s kra-

jem uzavřeli po veřejné soutěži, ve které nám
nabídli cenu, za kterou chtějí pro nás jezdit,
jsme našli řešení, jak stávající smlouvy upravit a k dopravcům peníze na zaplacení platů jejich zaměstnanců dostat. Ovšem pokud i přesto
chtějí odboráři stávkovat ve chvíli, kdy se blížíme k podepsání dodatků, a omezit cestování
značné částí občanů Ústeckého kraje, pro které
kraj tuto dopravu objednal a řádně platí, mohlo
by to znamenat i konec jednání,“ řekl i náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. lu

Ústí chce vybudovat parkovistě
Město požádalo České dráhy
o předložení nabídky na prodej
pozemků na bývalém autobazaru pod Větruší. Část zdejších
prostor již Ústí vlastní a chce
je zcelit. V těch by pak zřídilo
záchytné parkoviště.
„Jedná se o pozemky bývalého autobazaru v Přístavní ulici. Odhadovaný počet
parkovacích míst je 60 až 80
s plánovaným výběrem par-

kovného ve výši cca 20 korun
na den. To je roční výnos 440
tisíc korun,“ uvedla mluvčí
města Romana Macová.
Tato investice by se tedy za
dva roky městu vrátila zpět. Po
vyjednávání s ČD radní i majetková komise odsouhlasili odkup nemovitostí za cenu
820 tisíc. Definitivní rozhodnutí učiní zastupitelstvo. Rada
města zadala ověřit i zde mož-

celé České republiky. V současnosti KZ hledá 60 lékařů a 120
sester. Snaží se je motivovat
různými příspěvky, úspěšný je
i stipendijní program. „Nyní
jsme například získali 33 budoucích sester,“ pochlubila se
Krajská zdravotní.
Jednou z motivačních složek
jsou mzdy, ty tvoří více než polovinu nákladů Krajské zdravotní.
Na jejich zvýšení loni společnost dala 281 milionů korun.

Silnice, po kterých do konce
loňského roku vedly objízdné
trasy kvůli nedostavěné dálnici D8, čeká v příštím období
rekonstrukce. Při jednání
ministra dopravy Daniela Ťoka
v Ústeckém kraji Ředitelství
silnic a dálnic potvrdilo, že má
v plánu rekonstrukce silnic první třídy. Týká se to hlavně směru z Lovosic na Teplice a Ústí
nad Labem. Ostatní komunikace by měl opravit kraj na
základě finančních prostředků
poskytnutých ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. lu

Vodovod projde
rekonstrukcí
Severočeská vodárenská začala
s rekonstrukcí 765 metrů rozvodů vody v ústecké čtvrti Vaňov
a teplických ulicích Dětská,
Myslivečkova a Na Stráni. Je na
ně napojeno asi 160 obyvatel.
V uvedené lokalitě jsou vodovodní a odbočné řady tvořené
úseky z různých materiálů
a profilů. Vesměs byly uvedeny do provozu roku 1929. Práce
tu skončí letos v srpnu. lu

Hledá se nový
ředitel zoo

nosti vybudování autobusového nádraží jako třetí zvažovanou možnost. lu

Nemocnice řeší nedostatek lékařů a sester
Krajská zdravotní, pod kterou
spadá pět páteřních nemocnic
Ústeckého kraje, loni hospodařila se ziskem 6,6 milionu korun. To i přes to, že
znatelně zvedla mzdy svým
zaměstnancům. I tak se stejně
jako další nemocnice v České
republice potýká s nedostatkem lékařů a sester.
Podle ředitele KZ Petra Fialy je hospodaření společnosti v černých číslech již třetím
rokem. „Daří se nám šetřit
například při výběrových řízeních, kdy klademe důraz na
cenu,“ uvedl. V plusu je všech
pět nemocnic, nejlepší výsledek má největší Masarykova
nemocnice.
Nejakutnějším problémem
Krajské zdravotní je nedostatek
lékařů a sester, což je problém

Cesty kolem D8
čekají opravy

Průměrný hrubý výdělek lékaře
KZ tak dosáhl 90 404 korun měsíčně, u sester je to 33 833 korun. KZ má 6700 zaměstnanců.
Společnost má řadu investičních plánů. V Ústí nad Labem
jde o rekonstrukci dětského
pavilonu D, projektová cena je
77 milionů korun. Ústecká onkologie V Podhájí také získá
novou zateplenou fasádu s novými okny, rekonstrukcí projde
onkologický stacionář, parkoviště a v areálu bude zřízena
nemocniční lékárna. V rámci
rozšíření statutu Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče na Centrum komplexní kardiovaskulární péče
vznikla potřeba rozšíření centrálních operačních sálů s náklady 600 milionů na samotnou stavbu i vybavení. zu

Ústečtí radní vypsali výběrové řízení na post ředitele
zoologické zahrady. Zájemci
se mohou hlásit do 5. května.
Nový ředitel by se měl funkce
ujmout na začátku letních
prázdnin. Místo je neobsazené
poté, co před měsícem rezignoval Lubomír Moudrý, údajně
z osobních důvodů a také kvůli
fungování dozorčí rady zoo.
Tou se nejspíše budou 5. dubna zabývat zastupitelé. lu

Kraj a UJEP více
spolupracují
Novou smlouvu o vzájemné
spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou J. E. Purkyně
podepsali hejtman Oldřich
Bubeníček a rektor Martin
Balej. Ústecký kraj a UJEP si
kladou společně za cíl vytvářet
podmínky pro rozvoj univerzity
jako významné středoevropské
vzdělávací instituce, společně
rozvíjet znalostní, vědecký,
kulturní a sportovní potenciál
Ústeckého kraje, a vytvářet
tak z našeho regionu atraktivní místo pro studium, práci
a život. Univerzita se společně
s krajem zapojí i do projektu
Chytré město. zu
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Bartůněk: Mým cílem je
Do Ústí nad Labem se
v loňském roce vrátil
zdejší odchovanec
a v současnosti nejlepší český prsař.
Se zdejší Akademií
plaveckých sportů sbírají hodnotná ocenění.
A před sebou má
jediný cíl, kterému vše
obětuje. Konečně se
dostat na olympiádu.
vít lukáš

Vloni jste se vrátil do Ústí
nad Labem – proč?
Vrátil jsem se z řady nejrozmanitějších důvodů. Je to směs
ryze soukromých i nanejvýš
profesních důvodů, a tak se obávám, že je nemohu srozumitelně
vtěsnat do jediné odpovědi.
Ústí vás lákalo kvůli trenérovi, alespoň jste to říkal médiím. Zlepšily se vaše výkony,
forma?
To je právě jeden z kapitálních
důvodů návratu – trenér. Petr
Thiel je trenér, se kterým mě
spolupráce opravdu baví. Ono
slovo „spolupráce“ se v plavání
často skloňuje, ale ve většině
jde pouze jen o stav podřízený
– nadřízený. Myslím, že pokud
chce člověk pomýšlet ve sportu výš, nemůže se cítit jako
podřízený, ale jako partner. Po
technické stránce cítím obrovský posun, ostatně si myslím,
že právě proto jsem se vrátil
v zimě na své časy.
Co říkáte na bazén v Ústí, ve
srovnání s předchozím, který
jste také zažil?
Bazén je skvělý, bez debat je
to po technologické stránce
nejmodernější řešení plavecké
haly, které má navíc vysokou
trvanlivost, a to i s minimální
údržbou. Myslím ale, že řízení
haly má své velké rezervy. Sám
jsem za svou kariéru poznal
chod více jak 130 bazénů
(chodem myslím návštěvu
delší 5 dní), a některé kroky,
styl řízení a hlavně postoje
vedení jsou podle mě naprosto
zpátečnické až amatérské.
Hala má v současné době
obrovský potenciál, a ten není
využívaný. Chybí naprosto
8

základní věci: kondiční dráha
pro veřejnost, komunikace
s veřejností ohledně obsazení
drah, elementární čistota a komerční snaha. To jsou podle
mě věci, které bazén zpopularizují daleko víc než tobogán.

Co vás v následujících
měsících čeká?
V následujících měsících mě
čeká dost závodů v zahraničí.
Nejblíže je Eindhoven. Ale
letošní letní sezónu mě čeká
celá řádka evropských měst.

Před nedávnem jste překonal
svůj rekord. Jsou ještě nějaké
rezervy?
Překonání rekordů mi trvalo
opravdu dlouhých 7 let. Asi
bych lhal, že jsem za tu dobu
nezapochyboval, ale vždy jsem
věřil, že na to stále mám. Ale
jedním dechem chci říct, že má
vnitřní meta rozhodně není na
hranici českých rekordů, ta je
o poznání dál.

Mrzí vás, že jste nebyl na
OH v Riu?
Nechci působit jako frustrovaný, ale opravdu mrzí. Každý
sportovec, pokud se objeví na
světové scéně, získá do hlavy
jednu jednoduchou rovnici
OLYMPIÁDA = VŠE. I já jsem
této rovnici podlehl, a tak
udělám vše pro to, aby to po
3. vyšlo skvěle, a já do Tokia
odletěl. Mám dokonce i pocit,
že to lidem, kteří mě dlouho
podporují, dlužím.

Jak probíhala vaše zimníjarní příprava?
Jarní příprava právě v těchto
dnech probíhá v Pardubicích,
a to v rámci reprezentačního
soustředění. Jinak probíhá
podle trochu jiných zásad, než
je obvyklé. Koncept je jakýmsi
průsečíkem mých zkušeností
z minulých sezón a trenérových zásad společně s posledními studiemi. Obecně se dá
říct, že pracujeme na suchu
a ve vodě v poměru 60:40 ve
prospěch vody.

Kromě vlastního tréninku trénujete Elišku Lüftnerovou,
jak jste se k tomu dostal?
Asi by se hodilo odpovědět
tradiční odpovědí „...vlastně
úplnou náhodou“ (smích). Já
tak ale odpovědět nemůžu,
protože jako velcí přátelé jsme
se jednoduše s Eliškou dohodli, že by bylo dobré rozvíjet její
pohybový talent nějak organizovaně. Nakonec se z holky,
která se bála potopit hlavu pod

vodu, stala dvojnásobná mistryně ČR v kategorii masters na
50 a 100 metrů prsa.
A jaký má potenciál?
Eliška je vzácná bytost
s velkým (nejen) sportovním
potenciálem, je to osoba,
která když má podporu, umí
z nemožného udělat fakt. To je
MOJE NEJ

barva: černá
jídlo: gyros
(pravý řecký)
hudba: Poválečný
jazz a český
a americký folk
číslo: 5, 2, 11
politik: A. Lincoln,
J. F. Kennedy,
Charles de Gaulle,
V. Havel... považuji
se za liberálního
pravičáka
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olympiáda v Tokiu
P RO F I L

i případ její plavecké kariéry.
Co se týče výkonnosti, současně sestavujeme plán přípravy
na Mistrovství světa Masters.
Pokud se to podaří s Eliščiným
nabitým programem skloubit, měla by v srpnu odjet do
Budapešti na MS.
Vrátím se na začátek – jste
narozený v Teplicích, jak jste
se dostal do Ústí?
Dostal jsem se do Ústí na
střední školu, a potom jsem se
tu začal i sportovně realizovat,
když jsem přestoupil do Chemičky. Prakticky se ale dá říct,
že v Ústí žiju od 15 let, a do
Teplic jsem jezdil jen spát.
Kdy jste začal s plaváním
a kdo vás k tomu vedl?
Tady je odpověď jednoduchá.
Začal jsem v 8 letech jako člen
náboru klubu KL Sport Teplice,
a postupně přeměňoval svoji,
pro ostatní, nesnesitelnou hyperaktivitu v plavecký výkon.
Není to žádný překrásný příběh o odstrkovaném chlapci,
který se vlastní pilností dostal
až do reprezentace (smích)...
já tyto hollywoodské interpretace sportovních životopisů
nenávidím, řikám, jak to je.
Kdy padlo rozhodnutí, že
budete vrcholový plavec?
Ono rozhodnout se, že budete
vrcholový plavec, vlastně
nejde. Musíte jednoduše prokázat nějakou výkonnost, a pokud jí splňujete, dostanete se
do reprezentace, což už se dá
považovat za vrcholový sport.
Mně se podařilo vstoupit do
reprezentace asi ve 14 letech,
což už je pro mě skoro dávná
vzpomínka.
Jaký byl z vašeho pohledu váš
největší plavecký úspěch?
To je těžké hodnotit, ale
myslím že všechny 3 medaile,

Petr Bartůněk
Šestadvacetiletý český plavec a držetel
osmi českých rekordů, několikanásobný
mistr ČR. Narodil se v Teplicích, ale na
špičkového plavce se vypracoval v Ústí
nad Labem. Na dva a půl roku odešel
do Brna, ale poté se rozhodl se do
ústeckého oddílu vrátit.

Pryč od sportu – jak vlastně
odpočíváte, čím se bavíte?
To je dobrá otázka. Jsem poměrně požitkář, ale asi nejvíce
relaxuju vařením. Miluju ten
proces od nákupu surovin
až po snědení.

které mám z Mistrovství Evropy, se dají považovat za velký
úspěch. Sám sebe ale brát jako
úspěšného mi jde jen s velkým
sebezapřením (smích).
Jak se český plavec uživí
a jaký je vůbec zájem sponzorů o plavecký sport?
Uživí je to správné slovo. Jsem
placený z OLYMPU Centra sportu ministerstva vnitra, ale je
potřeba říct, že kdybych šel do
supermarketu za kasu, přilepšil
bych si. Co se týká sponzorů,
tak mám malinko odlišný
postoj než jiní sportovci. Pro mě
je sponzor partner, a vždy to ve
mně vyvolává obrovskou zodpovědnost. Nosit na prsou logo
někoho, kdo tu firmu budoval

desítky let, pro mě prostě není
jenom marketing, je to čest
pro obě strany – na to myslím
především. Rád bych našel nějakého lokálního sponzora, který by dokázal zabezpečit celý
olympijský cyklus. Náš oddíl má
gigantickou základnu v podobě
dětí, a já prostě nemám v sobě
dostatek arogance, abych
ukrajoval z oddílového rozpočtu
peníze na mou přípravu.
Zaměřujete se na prsa,
je nějaký styl, který naopak
nemáte rád?
Pokaždé když se v tréninku objeví slovo ZNAK, tak to považuji za druh trestu. Doufám, že
má odpověď byla dostatečně
výmluvná.

Co umíte uvařit nejlépe?
Dokonale umím jehněčí,
a polévky prý také ujdou. Že je
jídlo dobré, poznáte po dvou
věcech – při jídle se neozve
ani slovo a po jídle padne věta:
„Bude ti vadit, když vylížu
talíř?“ To poznáte, že se vám
to ten den povedlo.
Jste ze severu Čech – jaké
místo tu máte nejraději?
Znám jedno dokonalé místo
u Arnultovic, kam jezdím
několikrát týdně relaxovat, je
tam totiž něco vzácného. Klid.
Ještě určitě budete několik let
plavat, ale jaké máte plány
do delší budoucnosti?
Odpovím stručně: Olympijské
hry 2020 Tokio 100 metrů
prsa. Nic jiného nepovažuji za
důležitější.
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Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
Ani v dubnu nebudete ochuzení o Stoletou diskotéku
Haška a Dostála. Další šanci
se pořádně vyřádit budete
mít 22. dubna od 20:00
hodin v Národním domě.
Vstupné je 70 korun. zu

Velikonoce
ve skanzenu

Zajeďte si do Zubrnic na
tradiční akci s názvem
Velikonoce ve skanzenu.
Ve dnech 8. a 9. dubna vás
čeká ukázka tradičních
a uměleckých řemesel spojená s prodejem výrobků – hrnčíři, košíkáři, řezbáři, skláři,
tkalci, kožedělci, keramici,
bylinkáři, dráteníci, výrobci
šperků ze dřeva, mědi a skla,
kovotepci, krajkářky. zu

více na www.zitusti.cz

V muzeu uvidíte korunovační klenoty
V ústeckém muzeu si připomenou výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým králem.
Od 7. dubna do 28. května vás
tak česká zajímavý výstavní
projekt. Ten se zaměří nejen
na samotnou korunovaci
našeho nejvýznamnějšího
panovníka, ale především na
fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího
českého pokladu – na dosah
a bez mnohahodinových front.
Hlavní exponáty ve speciální
vitríně doplní zajímavosti
a perličky z jejich mnohasetleté historie opředené různými
legendami. Rozšířený koncept
výstavy se zaměří na jednu

z nejdůležitějších postav české
i evropské historie – krále
a císaře Karla IV. Kromě samotných mistrovských replik
klenotů představíme i mnoho
dalších tematických exponátů
připomínajících období středověku – např. kopie zbraní,
mincí, volné repliky oděvů
a obuvi nebo 3D modely. Expozici doplní interaktivní prvky
pro malé i velké návštěvníky
(např. meč štěstí). zu

Ondřej Havelka vystoupí v Ústí
Máte rádi swingovou éru džezu? Tak to nesmíte 24. dubna chybět
v Severočeském divadle. Od 19:00 hodin tu vystoupí skvělý
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers! Vstupné je od 420 do 490
korun. Havelka slibuje, že tentokrát bude všechno jinak. A proč
to bude jinak? Protože všechny kusy, jež v rámci jubilejní show
u příležitosti dvacátého výročí existence bandu naši milí swinguchtiví očekávali, se prostě nevešly! Zjištění radostné, situace
prekérní. A tak se členové kapeli rozhodli, že navážou na svůj
poslední koncertní program Nás to tady furt baví, který zaznamenal u ctěného publika velký ohlas, a premiérové kusy připravené
na tuto sezónu protknou písněmi, jež si fanoušci žádají. zu

V Činoheráku
bude premiéra
Pátou premiérou sezóny Činoherního studia bude dramatizace Karla Františka Tománka knihy Maxe Frische s názvem Homo
Faber. Těšit se na ni můžete 22.
dubna od 19:00 hodin. Jedná se
vůbec o první českou dramatizaci švýcarské novely. zu

Zajděte si do divadla
na Prodanku

Po pěti letech se na jeviště
Severočeského divadla vrací
česká klasika nejklasičtější –
Smetanova Prodaná nevěsta.
Užijete si jí 30. dubna od 17:00
hodin. Vstupné je od 100 do
400 korun. Ústecké divadlo nabídlo v září 2009 původní verzi
této opery, jak byla premiérována 30. května 1866. Tentokrát
přináší verzi finální, jak k ní
Smetana dospěl po mnohém
pilování v letech 1866–1869. zu

INZERCE

PØEHLED AKCÍ

POŘÁDÁ
VÝJIMEČNÝ
KONCERT

www.ddmul.cz

13. 4. 2017 HLEDÁNÍ VELIKONOÈNÍHO ZAJÍÈKA 15,00 - 17,00 h
Zábavné odpoledne na Stadionu mládeže Bukov - rondel s plnìním
velikonoèních úkolù. Na akci je nutné se pøihlásit. Cena: 50,- Kè

MARTA

KUBIŠOVÁ

19. 4. 2017 ÈESKO - SASKÝ DEN ZEMÌ 15,00 - 17,30 h
Oslava svátku naší planety. Spousta ekologicky a pøírodovìdnì
zamìøených stanoviš¥, ale i dovednostní a vìdomostní høíèky pro
nejmenší. Akce je zdarma a bude probíhat v DDM a okolí.

POSLEDNÍ
RECITÁL

20. 4. 2017 UKLIÏME SVÌT sraz v 16,00 h
Akce na pomoc pøírodì. Uklidíme spoleènì od odpadkù jeden z
pøírodních koutù našeho mìsta. Místo bude upøesnìno na
www.ddmul.cz.

MILAN HEIN
DOPROVÁZÍ
HUDEBNÍ SKUPINA

DŮM KULTURY ÚSTÍ NAD LABEM

29. 4. 2017 DUBNOVÁ JÍZDA 15,00 - 17,00 h
Sportovní a soutìžní odpoledne na Stadionu mládeže Bukov - rondel
pro všechny dopravní prostøedky. Urèeno dìtem od 2 do 7 let na
odrážedlech, tøíkolkách, kolech i kolobìžkách. Cena: 20,- Kè

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – RECEPCE DOMU KULTURY
TEL.: 475 221 025, 602 621 637

11. 5. 2017 KREATIVNÍ DÍLNA KREATIVKA 17,00 - 19,30 h
Letní brože a korálky z hedvábí, organzy, korálkù a plsti.
Cena dle použitého materiálu.

KARLA ŠTOLBY
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středa 19. dubna 2017 19:00 hodin

MC2017105

20. 4. 2017 BIG TRIP od 18,00 h - Divadelní sál DDM
Živé vyprávìní krásnolipákù Ládi Bezdìka a Káti Dvoøákové o
dvouleté cestì kolem svìta.. Vstupné: dospìlí 70,- Kè / dìti 40,- Kè.

HOST VEČERA

duben 2017
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Již čtvrtý rok otvírá Cyklokemp
Loděnice své brány veřejnosti.
Letošní sezónu oficiálně zahájí
sportovní akcí, a to 3. Charitativním během Plamínku
naděje v sobotu 22. dubna.
Areál samotného kempu se
nachází 10 minut chůze od termálního koupaliště Brná proti
proudu řeky Labe a díky poloze na Labské stezce je ideálním místem na ubytování pro
cyklisty, cykloturisty, turisty,
sportovce a vodáky. Všichni hosté i návštěvníci zde najdou široké sportovní zázemí
- antukové hřiště na volejbal
a nohejbal, půjčit si mohou
šlapadlo, loďku a nově i paddleboard. Nejmenší výletníci
se mohou vyřádit na velkém
dětském hřišti nebo v bazénku
s vodotryskem.
Všem hostům je k dispozici wi-fi připojení, restaurace
a dvě prostorné terasy s kapacitou až 180 lidí, teplé a studené občerstvení. Ubytování je
možné ve vlastních stanech,
karavanech nebo v 5 chatách
a bungalovech. Všichni uby-

tovaní mají k dispozici sprchy
s teplou vodou, základní servis
kol, možnost uzamykatelné
úschovy i usušení.
Slušné a příjemné zázemí,
nabídka služeb i zajímavé okolí dělá z areálu místo na krátkou aktivní dovolenou, víkendovou akci, místo pro pořádání
narozenin, svatebních hostin
a firemních večírků.
Celou sezónu se tu budete
moci těšit na řadu akcí. Hned
po zahajovacím běhu s Plamínkem se budou v Loděnici pálit
čarodějnice – 29. 4. s tradičním
opékáním buřtů, rejem masek
a upálením čarodějnice. V květnu – 14. 5. bude Jarní odemykání Labské cyklostezky. Akci

pořádá město Ústí nad Labem
a Destinační agentura České
středohoří, o.p.s., a připraven
bude celodenní bohatý program pro rodiny s dětmi i širší
veřejnost. V srpnu si můžete
v Cyklokempu Loděnice změřit
své síly během závodu Magor
race – 11.–12. 8. a v září rozběhne stezku 4. Rychtářská 12°km
– 9. 9. během pro celou rodinu.
Sezónu zakončí festival – Hudební zavírák na Labi – 23. 9.
Během letních měsíců budou
v Cyklokempu probíhat další
hudební a kulturní akce, o kterých se můžete informovat
na facebookových stránkách
www.facebook.com/CyklokempLodenice nebo na internetových stránkách www.cyklokemplodenice.cz. pr

Kopřivovou 13° roztočí
na Zelený čtvrtek
Letošní speciál připravený
právě pro období Velikonoc
bude mít chuť po kopřivách.
Zelená barva je barvou jara,
a protože Velikonoce jsou
jarní svátky, roztočí zelené
pivo Na Rychtě už na Zelený
čtvrtek. V pivu je přidaný kopřivový extrakt, 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. pr

MC2017112

Cyklokemp Loděnice otvírá své brány
3. Charitativním během Plamínku

G A S TRONO M I C K Á S ON D A

Krabičky z Jídelny na Rondelu se staly novoročním hitem

problém, kde a jak se správně
stravovat. Program vede k návyku na zdravý životní styl.
„Nemohl jsem tomu uvěřit,
ale díky krabičkám z jídelny
jsem za tři týdny zhubl patnáct kilogramů. Je pravda,
že jsem současně přestal pít
pivo, ale jinak jsem na svém
programu nic zásadního neměnil, žádné cvičení a běhání,“ říká Ústečan Lucian
Machek. Toho ke krabičkám
z Jídelny na Rondelu přivedli
kamarádi, když jim sdělil své
obavy z brzkého překročení
stokilogramové váhy. „Už je to
pár týdnů, co jsem krabičkové

stravování přerušil a netloustnu, což je fajn,“ dodal Lucian.
„Krabičkové menu odebíráme
od ledna, jídlo je dobré a pestré. Jsme velmi spokojeni,“
potvrzuje Kateřina Tůmová
z chabařovické firmy KERMEN
LOBRI. Cena denního menu
s dovozem sedm dní v týdnu
je 240 korun a rozvoz je vždy
den předem na další den.
Jídelna na Rondelu nabízí
i běžná hotová jídla v krabičkách, ale díky nové technologii s použitím dusíku vám
doma pro konzumaci vydrží dvanáct místo obvyklých
dvou dnů. Jídelnu si oblíbili

senioři pro denní nabídku jídla s polévkou za cenově příznivých 69 korun, za stejnou
cenu se stravují i děti do patnácti let. Při rozvozu více jak
pěti jídel na jednu adresu přijde hlavní jídlo s polévkou na
65 korun.
A co nového na Rondelu připravují? „Brzy zprovozníme
pult s teplým občerstvením
s nabídkou sekané, karbanátků, kuřat a dalších klasických bufetových jídel. Tradičně zajišťujeme objednávky
vepřových a kuřecích řízků,
rautů a veškerých hotových
jídel a z vlastní výroby rozvážíme odběratelům houskové
a bramborové knedlíky, zeleninové a ovocné saláty, obložené chleby, housky a bagety,
pomazánky a chlebíčky,“ uzavírá provozovatelka Jídelny na
Rondelu Lucie Kavová. pr
k o n ta k t
Jídelna na Rondelu
Masarykova 633/318
Ústí nad Labem
Tel.: 733 736 322
info@bffood.cz

MC2017115

Jídelna na Rondelu patří již
čtvrtým rokem k nejvyhledávanějším stravovacím
zařízením ve městě. Mezi
restauracemi a bufety s nabídkou hotových jídel vyniká
používáním kvalitních a čerstvých surovin od vybraných
dodavatelů. Na princip zdravé
výživy i při tradičních recepturách teď v jídelně navázali
krabičkovým programem,
který se stal posilvestrovským hitem.
V době, kdy řešíme otázku,
jak naplnit novoroční předsevzetí zhubnout a žít zdravěji
i při velkém pracovním vytížení a nedostatku času pro
dlouhou přípravu jídel přišli
na Rondelu s programem pravidelné zdravé výživy. Sedmidenní krabičkový systém stravování z Jídelny na Rondelu se
skládá z pěti jídel denně s polévkou v pěti dnech. Celodenní menu obsahuje dostatečný přísun živin, ale kalorická
hodnota je přísně omezena oproti předpokládanému výdeji energie. Vzhledem
k množství a pestrosti jídla
klienta netrápí hlad a neřeší
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Antonín Macek: Nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)

Kulturní středisko má velmi bohatý program
Během jara se bude Kulturní středisko města Ústí
nad Labem podílet na řadě
významných akcí. Pro Ústečany připravilo velmi zajímavá
představení, případně se další
akce konají v jeho prostorách.
Protože již skončila zima,
provoz zahájí letní kino. To
v současné době stále prochází údržbou. „Vše musí být
připravené do 29. dubna, kdy
zde bude první letošní akce
– Majáles,“ uvedl ředitel kulturního střediska Ivan Dostál. Návštěvníci se mají na

co těšit. Pořadatelé připravili vystoupení Mig21, Mňága a Žďorp, Wohnout, Bena
Cristovaa nebo Pavla Callty
a dalších.
Naopak pomalu se blíží
doba, kdy se zavře ústecký kulturní dům. Poslední akcí zde
19. dubna bude koncert legendární české zpěvačky Marty
Kubišové, která pořádá poslední turné své kariéry. Vystou12

pí na hlavním sále. „Stále jsou
k dispozici vstupenky a bude
to opravdu její poslední vystoupení. Kdo ho chce vidět,
může si je koupit v pokladně
kulturního domu,“ láká na výjimečný koncert Ivan Dostál.
Kulturní dům poté zavře
dveře, protože ho čeká velká
rekonstrukce rozvodů vody
a kanalizace, která je zde ještě
původní, a tedy ve velmi špat-

ném stavu. Otevře opět na začátku letošního podzimu, aby
stihl zimní a hlavně plesovou
sezonu.
Většina dubnových kulturních akcí se ale bude konat
v Národním domě, jeho jarní
nabídka je doslova našlapaná.
V pátek 7. dubna tu například
vystoupí česko-slovenská rocková kapela Folimanka blues.
O den později je zde naplánovaná legendární Swingová
tančírna v podání legendárního ústeckého orchestru Áda
Siebl Band. Do Ústí se sjedou všichni jeho členové, aby
oslavili 35. narozeniny svého
hudebního tělesa a setkali se
s věrnými fanoušky.
Další lahůdkou bude vystoupení Jana Kořínka s černošským bluesovým zpěvákem
Lorenzo Thompsonem. Své fanoušky si najde i The Primitives Group - česká psychedelic
rocková skupina.
Jinou skupinu návštěvníků
může potěšit i česko-polský
projekt Okudžava na míru. Je
věnovaný slavnému sovětskému básníkovi, prozaikovi
a šansoniérovi Bulatu Okudžavovi. Letos si připomínáme
dvacet let od jeho smrti. pr

KO M UN I T Y

duben 2017

Žáci ZŠ Stříbrnická byli na návštěvě ve Finsku
Závěrečný výjezd žáků ZŠ Stříbrnická v rámci
projektu Erasmus+ se 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. Na
úvod 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. Následně se skupina vydala na několikahodinovou cestu do Kokkoly, kde na žáky čekaly
jejich hostující rodiny. Vzhledem k tomu, že
se teploty celý týden pohybovaly okolo -15 °C,
pořadatelská země zařadila do programu výuku
jízdy na běžkách a na bruslích. Někteří žáci si
tyto sporty vyzkoušeli poprvé v životě. Po ohřátí
ve školní jídelně jsme šli bobovat do přilehlého
snowparku. Tuto aktivitu si užili úplně všichni

Krásnobřezenská
malá univerzita
V rámci naší Krásnobřezenské
malé univerzity se uskutečnila
přednáška na téma Azorské ostrovy, kterou si pro naše klienty
připravil ředitel archivu města
Ústí nad Labem, pan Vladimír Kaiser. Zajímavá akce se
uskutečnila 8. února a už teď se
všichni těší na další přednášky.
Domov pro seniory Krásné Březno

a nejvíce ti, kteří si sněhu ve svých zemích moc
neužijí. Žáci navštívili i muzeum přírody, kde se
dozvěděli, jakým způsobem různé druhy zvířat
přežívají zimu ve Finsku. Po odpolední páteční
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

Zoo odchovala
první velemyš

Ústecká zoo má o důvod k radosti víc – ve čtvrtek 2. března
se narodilo mládě velemyši obláčkové, zajímavého hlodavce,
který žije pouze na ostrově Luzon na Filipínách. „Nejedná se
o první mládě, které se u nás
formách funguje i na pedagogických fakulnarodilo, předchozí samice
tách v Praze, Brně, Olomouci, Plzni a Liberci.
Kate několikrát porodila, ale
Přednáška byla určena nejen studentům UJEP,
o mládě se nikdy nepostarala.
ale také široké veřejnosti. Vstup byl
Proto jsme v říjnu loňského
zdarma. Karel Nešpor vydal více než
roku přistoupili k výměně
30 knih o léčení návykových nemocí
a samice Kate II. je mnohem
a v současné době působí jako primář
zodpovědnější matkou. Přesto,
mužského oddělení závislostí Psychiže se jedná o její první mládě,
atrické léčebny Bohnice, které vede
stará se o ně a vše nasvědčuje
již od roku 1991. Mezi jeho další záliby tomu, že se odchov povede,“
patří jóga, relaxační
techniky, studium vysvětluje tisková mluvčí Věra
Fokus-2017-kampan-01-inzerce-Zit-v-Usti-kupon-96x133mm-TISK.pdf 1 27.03.2017 9:05:22
smíchu a psaní básní. UJEP Ústí nad Labem
Vrabcová. Zoo Ústí nad Labem

Na UJEP přednášel Karel Nešpor
Lékař Karel Nešpor, špičkový odborník na
závislosti, vystoupil se svou přednáškou na
Pedagogické fakultě UJEP. Zaměřil se na stres,
relaxaci a smích. Známý protagonista
léčení návykových nemocí, prospěšnosti jógy a relaxace vůbec se kromě
stresu a prospěšnosti smíchu věnoval
také návykovým látkám a hazardu.
Akci pořádala studentská iniciativa na
PF UJEP Otevřeno Ústí, která se zabývá
zlepšováním vzdělávání budoucích
učitelů. Iniciativa Otevřeno v různých
INZERCE

KUPON
na kompletní brýlovou zakázku

Měříme zrak
a aplikujeme kontaktní čočky!
Najdete nás na Mírovém náměs. 24, Ústí nad Labem,
hned u autobusové zastávky Mírové nám.
Otevřeno máme od pondělí do pátku 8-17 hodin
a v sobotu 9-12 hodin.
Tel.: 475 209 527, e-mail: fokusustinl@fokusoptik.cz

Těšíme se na vás!

www.fokusoptik.cz

SC-370496/02

MC2017111

Kupon platí od 5. 4. do 15. 5. 2017 pouze v pobočce FOKUS optik Ústí nad Labem, Mírové nám. 24.
Ostatní slevy nelze sčítat.
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I N F OR M A C E O sv o z u o dp a d u v ús t í n a d l a bem
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude
proveden v jednotlivých městských obvodech v dále
uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí
být přistaveny na místě přístupném svozové technice
(u vozovky).
Svoz nebezpečných složek komu. odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na
označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou
uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je
nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte ke
sběrným nádobám pouze den před termínem svozu.
Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
Důležité upozornění
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např.
sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky,
sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do
sběrných dvorů.
Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném
Březně a ve Všebořicích.
Svoz vaků s odpady ze zeleně
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice,
Strážky, Všebořice
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 3. 4. 2017.
Hostovice, Předlice, město–centrum, Skřivánek,
Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 10. 4. 2017.
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice,
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 18. 4. 2017.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 24. 4. 2017
Severní Terasa, Dobětice
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 2. 5. 2017
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 9. 5. 2017

Všebořice: Lipová 16.25 – 16.45
Božtěšice: Hasičárna SDH 16.55 – 17.15
Skorotice: Dukelských Hrdinů 17.20 – 17.40
Habrovice: restaurace U Švejka – 17.50 – 18.10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20–18.40
město centrum – Vaňov – Hostovice – Skřivánek
Datum svozu: 18. 4. 2017
Město centrum: Růžový palouček 15.00 – 15.20;
Dlouhá 15.30 – 15.50
Vaňov: Pražská 16.00 – 16.20
Hostovice: Hospodářská, u restaurace 16.30 – 16.50
Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků
17.00–17.20
Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín – Nová Ves –
Kojetice – Olšinky – Svádov
Datum svozu: 2. 5. 2017
Střekov: Žukovova, u pošty 15,00–15,20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15,30–15,50
Církvice: náves 16,00–16,20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16,25 – 16,45
Střekov: Novosedlické náměstí 16,55–17,15
Nová Ves: točna MHD 17,20–17,40
Kojetice: točna MHD 17,45–18,05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18,15–18,35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18,40 – 19,00
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 16. 5. 2017
Stříbrníky: Jizerská 16,40–17,00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17,10–17,30
Stříbrníky – Dobětice
Datum svozu: 18. 4. 2017
Stříbrníky: Na Louži 17,25–17,45
Dobětice: Rabasova 17,50–18,10
Šrámková 18,15 – 18,35
Mojžíř – Neštěmice – Krásné Březno
Datum svozu: 16. 5. 2017
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15,00–15,20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30–15,50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00 – 16,20
Svoz objemného odpadu

I. etapa, Střekov
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,
Svoz nebezpečného odpadu
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
Klíše – Bukov – Všebořice – Božtěšice – Skorotice Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská,
– Habrovice – Skřivánek
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
Datum svozu: 4. 4. 2017
STŘEDA 5. 4.: Střekov, pod tratí od Národního
Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20, Alešova 15.30– 15.50 odboje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova,
Bukov: Bratří Čapků 16.00 – 16.20

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
Kojetice, Nová Ves
I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
ČTVRTEK 27. 4.: Kočkov, ul. Kočovská a do ní
zaústěné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní,
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
ÚTERÝ 2. 5.: Severní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová,
Stavbařů
STŘEDA 3. 5.: Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková,
Voskovcova, Werichova, Zvonková

ČTVRTEK 4. 5.: Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ÚTERÝ 9. 5.: Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
STŘEDA 10. 5.: Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
ČTVRTEK 11. 5.: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
PONDĚLÍ 15. 5.: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou,
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na
Vrstevnici
ÚTERÝ 16. 5.: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
STŘEDA 17. 5.: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou,
Šrámková
ČTVRTEK 18. 5.: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
PONDĚLÍ 22. 5.: J. Plachty
ÚTERÝ 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary,
Vodařská, Žitná
STŘEDA 24. 5.: Na Skalce, Peškova, Picassova
ČTVRTEK 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
PONDĚLÍ 29. 5.:
Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině,
Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
ÚTERÝ 30. 5.:
Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova,
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská,
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná
II. etapa, Krásné Březno
STŘEDA 31. 5.: sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
ČTVRTEK 1. 6.: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na
Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
PONDĚLÍ 5. 6.: Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova,
Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na
Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky,
V Doubravě
ÚTERÝ 6. 6.: Krásné Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská,
Nový svět, Pekařská, Plavecká
STŘEDA 7. 6.: Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova,
Jungmannova
ČTVRTEK 8. 6.: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická
a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PONDĚLÍ 12. 6. 2: Krásné Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

V domě dětí se naučíte i stepovat
Nově vzniklé oddělení Škola stepu v Domě
dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem,
p. o., působí od září roku 2016. Nabízí
různé taneční kurzy pro děti, studenty
i dospělé. Kurzy probíhají každý všední den
v odpoledních hodinách. O víkendech pak
probíhají různá soustředění, workshopy pro
širokou veřejnost a také open class.
Stěžejním kurzem tohoto oddělení je
americký step zvaný „TAP DANCE“. Tento taneční styl vznikl v Severní Americe
v druhé polovině 18. století a my ho dnes
předáváme všem generacím jak v klasické jazzové verzi, tak v moderní úpravě pro
současnou hudbu. Tím se především zabývá taneční skupina „EXTREMITIES“.
Kurzy jsou rozděleny: přípravný ročník
(pro děti 6–8 let), začátečníci (9–12), mírně
pokročilí (10–15), začátečníci dospělí
(16–99) a dospělí pokročilí (16–99).
Dále nabízíme kurzy irského tance zvané „IRISH“. Jde o formu spojení irských
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tanců a stepu. Nejslavnějším žijícím představitelem toho stylu je Michael Flatley ve
stepařské show „Lord of the dance“. Tento
kurz otevíráme od září roku 2017 ve třech
skupinách: přípravný ročník (6–8 let), začátečníci (9–15) a dospělí (16–99).
Škola stepu se zabývá především americkou verzí klasických i moderních tanců,

a proto další kurzy připravujeme od září
2017. Prvním je „JAZZ DANCE“ – pocitový tanec známý také jako „modern jazz“
a „contemporary“. Moderní nadstavba sólového, párového či kolektivního vyjádření citů pohybem. Používá základní taneční
techniky, které se rozvíjejí dle charakteru
a pocitu hudby. Moderní podoba jazzu se
podobá scénickému tanci a také se používá v muzikálech. Otevíráme dvě třídy: začátečníci (9–15) a dospělí (16–99).
Druhým pak „BROADWAY“ – muzikálový tanec, kde si tanečníci vyzkouší různé
taneční styly od dvacátých let 20. století
až po současnost, jako je například charleston, tap, swing, twist, boogie, atd. Cílem kurzu je nacvičit slavné choreografie
přímo z americké Broadwaye, kde vznikl
muzikál a průprava pro budoucí působení v muzikálové company v divadlech.
Otevíráme jednu třídu pro tanečníky ve
věku 15–26 let. pr

duben 2017

SERVIS
INZERCE

slavíme
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jarní
slevy

let

VYDAVATELSTVÍ A AGENTURA
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU

33%

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 | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.

MC2017102

HLAVNÍHO REDAKTORA
nabízíme: zajímavou odměnu a individuální plán
požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání, praxi v oboru, řidičský průkaz

Zajeďte si do pevnosti Königstein

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách se sociálním zařízením.
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

.

.

www.JachtaMachovoJezero.cz www.CtyrlistekMachovoJezero.cz tel.: 604 809 688

CM2017118

CV posílejte na: info@mediaconcept.cz

Na problémy nejste sami…
Krizové a intervenční centrum Spirála poskytuje bezplatně
služby pro lidi v nouzi. kis
Nevíte, co s víkendem? Co se
vypravit kousek za hranice
a užít si krásné výhledy z Königsteinu. O pevnosti a životě
za jejími zdmi se dozvíte mnohé prostřednictvím zajímavých
expozic. Když na začátku prohlídky projdete Velitelskou branou, začnete tušit, že rozloha
a mohutnost pevnosti je daleko
větší, než jste si při pohledu
zvenčí dokázali vůbec představit. Zastavíte se u pokladny,

kde kromě vstupenky získáte
za poplatek mapu a českého
průvodce v digitální podobě.
Zajímavých zastavení je v pevnosti víc, než šest desítek. Více
na www.koenigstein.cz. zu
INFO
Otevírací doba:
duben–říjen: od 9 do 18 hod.
Vstupné:
Dospělí: 8 € / Rodinné: 21 €

Centrum krizové intervence
Pro osoby v krizi (nemoc, úmrtí, ztráta
bydlení, zaměstnání…). Osobní kontakt,
krizová lůžka, terénní krizový tým.
Linka pomoci
Nepřetržitá telefonická krizová pomoc
na tel.: 475 603 390
Intervenční centrum
Poradna pro ohrožené domácím násilím
Internetové poradenství
mail@spirala-ul.cz

Právo na Vaší straně
Bezplatná právní poradna, objednání
na tel. 475 603 390
Program Zdravá rodina
Pro rodiny které zažívají komplikovanou
komunikaci mezi rodiči a dětmi, rozvod,
rozchod...
Kontakt:
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
K Chatám 22, Ústí n. Labem – Skorotice
Tel.: 475 603 390, 475 511 811
Více na: www.spirala-ul.cz

P o z o r n a b l o k o v é čiš t ě n í k o m u n i k a cí !
Masarykova od „Rondelu“ po Šaldovu dne 3.4. 7:00–16:00
Masarykova od Šaldovy po Londýnskou dne 4.4.2017 od
7:00 do 16:00
Masarykova od Londýnské po „Rondel“ dne 5.4.2017 od
7:00 do 16:00
Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská dne 6.4.2017 od
7:00 do 16:00
Střížovická, Na Drahách ke křižovatce Na Spálence, Lesní
cesta, Gočárova, V Zátiší, V přírodě dne 10.4.2017 od 7:00
do 16:00
Na stráni, Na Výrovce, Na Spálence od Střížovické po
Štefánikovu, Wolkerova, V Osadě, Alešova, Slavíčkova,
Vilová dne 11.4.2017 od 7:00 do 16:00
Na Spálence od Střížovické, U Koupaliště, Cestička, Černá
cesta, Na Okraji, Na Drahách dne 12.4.2017 od 7:00 do
16:00
Šaldova, Balbínova, Brožíkova, Bozděchova, Bezručova,
Slavíčkova od Palachovy, Alešova od Palachovy dne
13.4.2017 od 7:00 do 16:00
U Krematoria, Na Zákrutu, Dykova, Švabinského, Do
Kopečku, Matěje Kopeckého dne 18.4.2017 od 7:00 do
16:00
Škrétova, Poděbradova, Rubensova, Českých Bratří,
Jeseninova, Poslední cesta dne 19.4.2017 od 7:00 do 16:00
Kojetická, Truhlářova, Parkoviště Nová p.č. 3241/89, spojka
ke Kamenné, Bří Mrštíků dne 20.4.2017 od 7:00 do 16:00
Kamenná v sídlišti, Nová v sídlišti dne 21.4. 7:00–16:00
Jizerská, část od Kočkovské po Šumavskou, Šumavská dne
24.4. 2017 od 7:00 do 16:00
Vojanova, V Oblouku, Neštěmická k č.p.3 dne 25.4.2017 od
7:00 do 16:00

Anežky České, Dvojdomí, Dr. Horákové, Přemyslovců dne
26.4.2017 od 7:00 do 16:00
Žežická dne 27.4.2017 od 7:00 do 16:00
Hynaisova, Štursova, Slavíkova, V Podhájí, Nezvalova dne
28.4. 2017 od 7:00 do 16:00
Na Popluží, Ostrčilova, H. Kvapilové, Sládkova, U Panského
Dvora, Mezidomí, Na Vlnovce dne 2.5.2017 od 7:00 do
16:00
České Mládeže, Resslova od České Mládeže do slepé,
Bezručova k Palachově včetně spojek, U Městských domů,
Pod Holoměří, V Zahrádkách dne 3.5.2017 od 7:00–16:00
Pasteurova, Resslova od Č. Mládeže k Palachově,
Thomayerova, U Nemocnice, Herbenova dne 4.5.2017 od
7:00 do 16:00

Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova, Zelená,
Hluboká – spodní část, Opletalova dne 18.5.2017 od 7:00
do 16:00
SNP, Ve Smyčce, Veleslavínova, Hoření dne 22.5.2017 od
7:00 do 16:00
Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova,
Mošnova, Hilbertova, Mošnova – zásobovací dne 23.5. 2017
od 7:00 do 16:00
V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, V Podhájí,
Vinařská – sídliště dne 24.5.2017 od 7:00 do 16:00
Picassova, Parkoviště p.č. 697/87, Na Výšině, Ryjická, Tři
Kříže, Akátová dne 25.5.2017 od 7:00 do 16:00
17. Listopadu, Plynárenská, Dukelských hrdinů (od
Masarykovy po Všebořickou) dne 26.5.2017 7:00–16:00

Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený vrch, Stará
dne 9.5.2017 od 7:00 do 16:00

Ježkova, Brandtova, Pod rozhlednou, Poláčkova dne
29.5.2017 od 7:00 do 16:00

Králova Výšina, Pod školou, Malátova, Lisztova, Ženíškova,
Holarova, Stříbrnické nivy dne 10.5.2017 od 7:00 do 16:00

Kmochova, Pincova dne 30.5.2017 od 7:00 do 16:00

Emy Destinové, Koněvova, Stará dne 11.5. 2017 od 7:00
do 16:00

Rabasova, Šrámkova dne 31.5.207 od 7:00 do 16:00
Obvodová, Čechova, Rozcestí dne 1.6.2017 od 7:00 do
16:00

Bří. Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, Kosmova
(všechny od Bří. Čapků k Všebořické) dne 12.5.2017 od
7:00 do 16:00

Tolstého, Sokolská, Barrandova, dne 5.6.2017 od 7:00
do 16:00

Jizerská (od Šumavské k Šrámkově), parkoviště Jana Zajíce
dne 15.5.2017 od 7:00 do 16:00

Purkyňova, Puškinova, Kolárova, Žukovova u č.p. 75,77,
Rozkošná, Máchova, Kořenského, Ke Hradu dne 6.6. 2017
od 7:00 do 16:00

U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská, Jánského,
Turistická, Národní, Sibiřská + parkoviště č.p. 372 dne
16.5.2017 od 7:00 do 16:00

Karoliny Světlé, U Pivovarské zahrady, Křižíkova, Janáčkova,
Na Vinici, V Doubravě, Hřbitovní, Na Náspu, Na Sklípku dne
7.6.2017 od 7:00 do 16:00

Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká (horní část) dne
17.5.2017 od 7:00 do 16:00

Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova dne 8.6.2017 od
7:00 do 16:00

Na Kohoutě, Dukelských hrdinů dne 9.6.2017
od 7:00–16:00
Kramoly, Žukovova, Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského
dne 12.6.2017 od 7:00 do 16:00
Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova,
U Stanice dne 13.6.2017 od 7:00 do 16:00
Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, Strážná, parkoviště
J. Plachty dne 14.6.2017 od 7:00 do 16:00
Růžová, Nový Svět, Svádovská, Matiční, Plavecká,
Postranní, Veslařská, parkoviště Neštěmická dne 15.6.2017
od 7:00 do 16:00
Svojsíkova, Gagarinova dne 19.6.2017 od 7:00 do 16:00
Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy, Jungmannova dne
20.6.2017 od 7:00 do 16:00
Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů, parkoviště
Meruňková dne 21.6.2017 od 7:00 do 16:00
Ovocná, Višňová, Švestková, Parkoviště Stavbařů,
Ořechová, Meruňková, Ladova dne 22.6.2017 od 7:00
do 16:00
Školní, Návětrná, Kpt. Nálepky, Vojnovičova, Kpt. Jaroše dne
23.6.2017 od 7:00 do 16:00
Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, Voskovcova,
Burianova, Marvanova, Muchova dne 26.6.2017 od 7:00
do 16:00
Oblá, Glennova, parkoviště Maková, Větrná dne 27.6.2017
od 7:00 do 16:00
Jana Zajíce, V Klidu dne 28.6.2017 od 7:00 do 16:00
Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova,
Rembrandtova dne 29.6.2017 od 7:00 do 16:00
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ČPA v paláci JORDAN oslaví letos již 10 let
Naši osobní poradci jsou připraveni Vám
nezávazně pomoci radou či doporučením
v naší kanceláři a odpovědět na Vaše otázky
ohledně osobních financí, pojištění, hypoték,
úvěrů, půjček, investic či obecné ochrany
majetku a odpovědnosti, ať jste běžný
spotřebitel nebo podnikatel.
Děkujeme našim stávajícím klientům za
důvěru a těšíme se na vaší návštěvu.
Zároveň děkujeme teamu ČPA za deset let
úspěšné spolupráce postavené na vzájemném
respektu a partnerství.
Ing. Rostislav Pech
Předseda představenstva ČPA a. s.

Česká pojišťovací agentura a.s.
Palác JORDAN, 3. p.
Dlouhá 3458/2A
tel.: 475 240 141, 148
www.cpa.as

MC2017116

Bc. Martin Prachař
Předseda dozorčí rady ČPA a. s.

88,8 FM

Dobré ráno
s Petrem Beranem
MC2017109

5:00 - 9:00 hodin
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