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JSEM VÁŠ 
HLAS!

KROUŽKUJTE 
NA KANDIDÁTCE KSČM. DĚKUJI ZA VÁŠ PREFERENČNÍ HLAS.

2

GABRIELA 
HUBÁČKOVÁ 

PŘIJĎTE K VOLBÁM 20.–21. 10. 2017
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ÚSTECKÉ PODZEMÍ
28/10 1700–1900  STEZKA ODVAHY IV.
3/12 1500–2000  ČERT V ÚSTECKÉM PODZEMÍ

DŮM KULTURY 
18/10 1930 XI. ROČNÍK DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY 

ÚSTECKÁ FORBÍNA 
Sklenění zvěřinec

26/10 1900 XI. ROČNÍK DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY 
ÚSTECKÁ FORBÍNA 
Báječná léta v parku Créve Coeur

7/11 2000 PARTIČKA
25/11 1030 MICHAL NA HRANÍ
12/12 1900 ČOCHTAN VYPRAVUJE
22/12 1900 SWINGOVÉ VÁNOCE 2017

NÁRODNÍ DŮM 
18/10 1900 FOLK TEAM A AGFLEK
20/10 2000 XII. MEZINÁRODNÍ JAZZ AND BLUES 

FESTIVAL
27/10 2000 MARIANNE SOLIVAN AND WALTER 

PHISBACHER TRIO 
31/10 2000 NEŘEŽ
2/11 2000 ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
8/11 1900 OZVĚNY PORTY 2017
10/11 2000 VINCE AGWADA TRIO 
16/11 2000 ZAC HARMON BAND
21/11 1900 NEZMAŘI A PĚVECKÝ SBOR 

AUDITE-SILETE BOHOSUDOV
23/11 2000 KAMELOT
25/11 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA 

A DOSTÁLA
28/11 2000 BEX MARSHALL BAND 
29/11 2000 ASSAF KEHATI TRIO
6/12 2000 FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ – 

VÁNOCE NA VALAŠSKU
16/12 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA 

A DOSTÁLA

SKANZEN ZUBRNICE
9–10/12 VÁNOCE VE SKANZENU

ČINOHERNÍ STUDIO
25/10 1900 CHRISTIANE F.: 

MY DĚTI ZE STANICE ZOO
27/10 1900 ČS – OBEJVÁK / FERDINAND 

SCHMALZ: MASO V PLECHOVCE
29/10 1700 ASTRID LINDGREN: 

DĚTI Z BULLERBYNU
30/10 1900 ČS – OBEJVÁK / FERDINAND 

SCHMALZ: MASO V PLECHOVCE
31/10 1900 MAX FRISCH: HOMO FABER
FESTIVAL KULT (V ČINOHERNÍM STUDIU)
18/10 1900 STUDIO HRDINŮ: SKUGGA BALDUR
20/10 1900 DIVADLO J. K. TYLA: 

HOWIE A ROOKIE LEE
21/10 1600 a 1800  NAIVNÍ DIVADLO: 

ČECHY LEŽÍ U MOŘE
21/10 1900 ZAKONČENÍ FESTIVALU KULT
26/10 2000 KULT AFTERPARTY: 

DNÉ + V/R NOBODY – KONCERT

HRANIČÁŘ
18/10 2000 ZANIKLÁ KRAJINA 

SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
19/10 1900 BRATŘI V TRIKU: FUNUS
22/10 1500 O MYŠCE A MEDVĚDOVI 

(plus výtvarná dílna)
23/10 1930 VICTORIA
24/10 1930 CHLAPY NEPLÁČOU
25/10 1900 DOMINIKA NA CESTĚ PŘES JIŽNÍ 

AMERIKU
27/10 2000 LUKAS LANDA, TMA, SPOMENIK
30/10 1930 VÍNCENT JEDE K MOŘI
31/10 1000 O TĚLE A DUŠI
21/11 1800 ALJAŠKA – DIVOČINA 

ZLATÉHO SEVERU

SEVEROČESKÉ DIVADLO

21/10 1900 KRÁSNÁ HELENA
24/10 1900 DAVID KOLLER – ACOUSTIC 

TOUR 2017
26/10 1800 SLAVNOSTNÍ KONCERT 

U PŘÍLEŽITOSTI VZNIKU ČSR
27/10 1900 CAFÉ AUSSIG
29/10 1700 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
15/11 1000 CAFÉ AUSSIG

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
PŘEDNÁŠKY, AKCE W. Churchilla 3
18/10 1700 ČESKÁ LITERATURA V PŘEKLADU 

1968–2016 
19/10 1700 PETR CHELČICKÝ
30/10 1700 LISTOVÁNÍ A ROBERT FULGHUM: 

CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL?
31/10 1700 SKOTSKO
31/10 900–1800  HALLOWEEN V LIDOVÉ 

PŮJČOVNĚ
VÝSTAVY 
do 1/12/2018  PROMĚNY KNIHOVNY V ČASE 

Velká Hradební 45 
do 31/10 ČESKÁ LITERATURA 

V PŘEKLADU 1968–2016 
W. Churchilla 3 / Lidová půjčovna

MUZEUM 
AKCE
18/10 1700 ZRCADLENÍ NĚMECKA 

vernisáž výstavy
19/10 1600 MUZEUM ČTE DĚTEM
19/10 1700 KRÁL IRONIE – VZPOMÍNKOVÝ 

VEČER NA KARLA (CHARLIE) 
SOUKUPA

21/10 1000–1600  DEN ARCHEOLOGIE
24/10 1630 PLAVBA S LABSKOU KRÁLOVNOU
25/10 1700 ZA METEOROLOGICKÝMI OBRAZCI 

ZDEŇKA KOŠKA
26/10 1000–1200  VÝTVARNÁ DÍLNA – 

AKVARELOVÉ PASTELKY 
podzimní prázdniny v muzeu

26/10 1700 KONCEPTY LUTERSKÉ IKONOGRAFIE
27/10 900–1200 a 1300–1600 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
31/10 1800 OPERA VĚČNĚ ŽIVÁ
1/11 1700 PETER R. FISCHER – 

OKAMŽIKY DČNK / vernisáž výstavy
1/11 1800 PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ S ROMANCÍ

VÝSTAVY
do 19/11 SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI 
od 19/10 do 30/11  ZRCADLENÍ NĚMECKA
do 31/12 KLAUS HORSTMANN- 

-CZECH-DIALOG S ČASEM
do 31/12 STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ
do 26/11 ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT 360°
do 16/11 HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY
do 30/9 ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ
do 1/10 ROMAN KOZÁK – 

MIHOTÁNÍ DUŠE V KLECI SVĚTA
do 1/10 EXPONÁT MĚSÍCE – KOLEKCE 

VZORKŮ DEKORAČNÍHO KAMENE

V říjnu je zoo levnější
V říjnu nastává v ústecké zoo přechodná sezóna, kdy se mění 
otevírací doba, vstupné a snižuje se počet komentovaných krme-
ní a předváděcích akcí se zvířaty. „V říjnu je naše zoo otevřena 
od 9.00 do 17.00 hodin, stále ještě oba vchody – spodní z Dráž-
ďanské ulice i horní od sídliště Dobětice. Pavilony, prodejna 
suvenýrů Sepilok i občerstvení jsou k dispozici stejnou dobu, ale 
zoo lze opustit turnikety u obou vchodů ještě hodinu po zavírací 
době, tedy do 18.00 hodin,“ přibližuje vedoucí návštěvnického 
servisu Andrea Balejová. Vstupné platí dospělí 110 korun, děti, 
studenti a důchodci polovinu. „Beze změny zůstává krmení 
orangutanů denně v 10:15 hodin a krmení piraň každou sobotu 
ve 12.00 hodin,“ dodala mluvčí zoo Věra Vrabcová.  zu

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

Tip Petra Kuneše
Mám vám doporučit kulturní 
akce v Ústí, ve městě, kde se 
podle mnohých nic neděje. 
Ale já nevím, co doporučit 
dřív. A na pár řádcích. V Ústí 
už pomalu končí divadelní 
festival KULT. O jeho kvali-
tách svědčí už jenom to, že 
bývá vyprodaný. To bývá to 
nejlepší doporučení. Ve Ve-
řejném sále Hraničář si taky 
akce podávají ruce. Jedna 
střídá druhou. Do konce října 
stihnete ještě skvělá kina - 
bosenský film Chlapi neplá-
čou nebo maďarskou romanci 

O těle a duši. 
A u nás 
v Činoheráku 
má premiéru další scénické 
čtení z cyklu Překročit hra-
nice, tentokrát to bude Maso 
v plechovce, hra plná humoru 
a bouraček. Poslední den 
října hrajeme Homo Faber, 
hru, v níž z Martina Finge-
ra nespustíte oči a řeknete 
si: Jak je možný, že se to dá 
takhle zahrát? Doporučo-
val bych dále a dále, ale už 
nemám místo. Hezký podzim! 

 Petr Kuneš, Činoherní studio
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Labe není 
odpadkový koš

 
Velkým plusem 
Ústí je okolní 
nádherná pří-
roda. Informa-
ce o tom, že by 

ve veřejném přístavišti Va-
ňov mělo vyrůst překladiště 
olejů, mě docela vyděsilo. 

Je pravda, že vaňovský 
velký mezinárodní přístav 
za Rakouska-Uherska kon-
kuroval i Terstu. Ty doby 
jsou už ale dávno pryč. 
A právě pohledy na kopce 
Českého středohoří tyčící se 
nad řekou Labe snad nikdy 
neomrzí. Život města byl 
vždycky spjat s řekou. Ne-
měli bychom ji ale začít více 
využívat k rekreačním úče-
lům? Stačí se zajet podívat 
do Bavorska, kde i u tak vel-
ké řeky, jako je Dunaj, stojí 
restaurace, hřiště či umělé 
pláže. Desítky let jsme se 
na Labe koukali jako na od-
padkový koš, je třeba změ-
nit kurz.

 Daniel Mareš, redaktor

I N Z E R C E

Strážný dub získal bronz
Ústí nad Labem – Třetím nejkrás-
nějším stromem roku 2017 se 
stal ústecký Strážný dub na 
Kabátě. Dub se pyšní 7694 
hlasy získanými v anketě 
Strom roku 2017.

„Děkuji všem, kteří se zapo-
jili do soutěže. Bylo vás opět 
hodně a těší mě, že jste se spo-
jili. Máme obrovskou radost 
ze třetího místa a na dub jsme 
pyšní stejně tak jako na loňské 
stříbrné břestovce,“ řekla pri-
mátorka města Věra Nechy-
bová.

Vítězem 16. ročníku anke-
ty se stal 230 let starý ořešák 
z Kvasic ze Zlínského kraje, 
který obdržel více než 10 tisíc 
hlasů. Druhé místo obsadi-
la lípa U Obrázku z Tvrdonic 
s 8,5 tisíci hlasy. Celkový po-
čet hlasů v anketě dosáhl více 
než 40 tisíc.

Vyhlášení výsledků proběh-
lo v rámci mezinárodního fil-
mového festivalu Ekofilm, kte-
rý se letos zaměřuje na téma 
ovzduší, jehož kvalitu stromy 
pozitivně ovlivňují. Výsledky 
ankety jsou dostupné na webu 
stromroku.cz.

Anketa Strom roku je cha-
ritativním projektem, a proto 
bylo hlasování zpoplatněné. 
Jednotlivé finálové stromy bylo 
možné podpořit zasláním dár-
covských SMS nebo koupí hla-
sovacích archů. Letošní výtě-
žek je více než 128 tisíc korun 
a rozdělí se mezi dvanáct fina-
listů podle toho, kolik se pro 
každý strom podařilo nasbí-
rat. Navrhovatelé pak finance 
použijí k péči o stromy, úpravě 
jejich okolí nebo výsadbě no-
vých stromů.  gz

Má vyrůst ve 
Vaňově překladiště 
minerálních olejů?

 
David Gottfried 
31 let, obchodník 
Ústí nad Labem
 

Myslím si, že podobné 
zařízení do tohoto území 
nepatří.

 
Luděk Havel 
32 let, muzikant 
Ústí nad Labem
 

To si nepřeji. Koho to 
napadlo? 

 
Lenka Chamrádová 
30 let, učitelka v MŠ 
Ústí nad Labem
 

Rozhodně nechci. Nevím, 
kdo něco takového mohl 
vůbec vymyslet. 

 
Jana Wertheim 
27 let, analytik trhu 
Ústí nad Labem
 

Rozhodně si myslím, že už 
tak máme v Ústí dostatek 
chemie a jiných věcí, které 
škodí přírodě. 

 
Kateřina Bambasová 
26 let, studentka 
Ústí nad Labem
 

Tak samozřejmě, že žádné 
překladiště ve Vaňově 
nechci. 

 
Veronika Kuchynková 
21 let, studentka 
Ústí nad Labem
 

S tím nesouhlasím, protože 
nevidím důvod, proč by 
zrovna v chráněné krajinné 
oblasti mělo být překladiště 
olejů.

A N K E T A
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Slovan má sponzora
Ústí nad Labem – Ústecký hokejový 
klub získal nového sponzora. 
V sídle společnosti Glencore 
byla počátkem října slavnost-
ně podepsána sponzorská 
smlouva. „Spolupráce naší spo-
lečnosti s hokejem v Ústí nad 
Labem je prospěšná pro obě 
strany. Hokej i tato společnost 
mají ve městě dlouhou tradici. 
Věřím, že se bude spolupráce 
v budoucnu prohlubovat,“ řekl 
Maurice Bensadon z Glencore. 
Podpora se netýká jen dospě-
lého týmu, ale i mládeže. „Ne-
chybělo moc a ústecký hokej 
zanikl. Museli jsme si získat 
zpět přízeň sponzorů. Mys-
lím si, že se nám to podařilo, 
sportovní výsledky během tří 
sezón byly výborné. Partneři se 
k nám začínají vracet,“ dodal 
Vladimír Evan z HC Slovan.  gz
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Překladiště olejů ve Vaňově lidé nechtějí
Vaňov – Překladiště minerálních 
olejů by mělo vyrůst ve veřej-
ném přístavišti Vaňov. S tímto 
záměrem společnosti Kongre-
sové centrum ILF Logistické 
centrum nesouhlasí jak zastu-
pitelstvo města, tak obyvatelé 
Vaňova. Podle různých variant 
by se v areálu u Labe mělo skla-
dovat od 4,2 do 8,4 milionu litrů 
minerálních olejů a nafty. V ob-
lasti žije kolem 2000 obyvatel, 
od nejbližších rodinných domů 
by zamýšlený sklad byl vzdálen 
jen zhruba 100 metrů.

Obyvatelé Vaňova už začali 
s podepisováním petice proti 
plánovanému skladu. V sou-
časné době už mají zhruba 
400 podpisů, uvedl ČRo Sever. 

Podle Jany Hájkové ze sdru-
žení Občané Vaňova chtě-
jí situaci řešit připomínkami 
do posouzení vlivu na život-
ní prostředí. Také chtějí po 
magistrátu změnu územního 
plánu tak, aby se stavba něče-
ho podobného dala v budouc-
nu úplně vyloučit.  „Pokus 
o schválení záměru se již ob-
jevil. Stále trváme na svém za-
mítavém stanovisku, podobné 
zařízení do tohoto území ne-
patří,“ zdůraznila primátorka 
Věra Nechybová.  gz

Kolem náměstí se 
připojíte na free wifi
Ústí nad Labem – Na ústeckém Li-
dickém náměstí a v Atriu ma-
gistrátu můžete využít zdarma 
připojení k internetu. Bezdrá-
tové připojení se zobrazí pod 
názvem Metropolnet-free-02. 

„Jsem rád, že se nám podaři-
lo wi-fi připojení v centru měs-
ta zajistit, a umožnit tak obča-
nům města i turistům využívat 
veřejný internet k pohodlnému 
přístupu k informacím o městě 
a místním dění,“ říká náměs-
tek primátorky Jiří Madar.  gz

Pozemek, kde by mělo překladiště 
stát, je součástí CHKO České 
středohoří, ochranného pásma 
nemovité kulturní památky hradu 
Střekova a nachází se v blízkosti 
národní přírodní památky Vrkoč.

I N F O

Kategorie foto: Jaroslav Prkno 
Kategorie olejomalba: Alena Zápotocká 
Kategorii ruční práce: Helena Svatková 
Zvláštní cena za literární přínos byla 
udělena Danušce Jírové 
za sbírku básní Stoleté básničky
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Je na světě nová kniha 
o historii ústeckého fotbalu
Ústí nad Labem – Ústecký fotbalový 
klub se chlubí novou knihou 
o historii a vývoji klubu od 
samotného vzniku až po sou-
časnost. Publikace Historie ús-
tecké kopané aneb Arma slaví 
90 let je od autorů Františka 
Pličky ml., Martina Beneše 
a Svatopluka Štefla. „Vý-
znamní hráči klubové historie 
a představitelé jednotlivých 
generací před zraky fanoušků 
převzali z rukou sportovního 
manažera Stanislava Pelce 
vlastní výtisk knihy. Knihu tak 
získal například bývalý fotbali-
sta Václav Rys, který je členem 
síně slávy ústeckého fotbalu, 
nebo Stanislav Ehnert, který 

byl v prosinci 2014 uveden 
jako první do nově vznikající 
síně slávy ústeckého fotbalu. 

Kniha se věnuje po jednotli-
vých obdobích bohaté histo-
rii klubu od jeho vzniku v roce 
1927, kromě toho obsahuje 
i mnoho unikátních dobových fo-
tografií a jmenný seznam všech 
hráčů, kteří v klubu působili.  gz

Sen Art by se mohl stát tradicí

Ústí nad Labem – Vítěz prvního 
ročníku Ústeckého sen Artu 
byl vyhlášen na oslavě Dne 
seniorů v domě kultury, kde se 
sešlo na 700 lidí. „Senioři nám 
poslali celou řadu krásných 
prací. Jsem moc ráda, že se 
nám podařilo  takovou soutěž  
poprvé uspořádat, a chceme 
ji  vyhlašovat i v následujících  
letech,“ uvedla radní a šéfka 
městské rady seniorů Květo-
slava Čelišová. Vítězové získali 
věcné ceny a díla všech soutě-
žících seniorů byla vystavena 
v přísálí domu kultury.

V kontextu oslav seniorské-
ho dne Čelišová uvedla, že stát 
se nechová k seniorům dob-
ře. „Ceny základních potravin 
rostly celý letošní rok a vlá-

da valorizovala důchody vloni 
o 40 Kč, letos o 308 Kč a příští 
rok o 475 Kč. To je neuvěřitel-
né,“ dodala. Jakékoli zdražení 
základních potravin a služeb je 
pro seniory obrovským problé-
mem. Už nyní většina z nich 
balancuje na hranici chudoby. 
Valorizace penzí pro příští rok 
je podle Rady seniorů podhod-
nocená s ohledem na skokový 
růst nominálních mezd.  gz

Část rentgenu 
zabila pacientku
Bukov – Při běžném vyšetření na 
rentgenu v ústecké nemoc-
nici zemřela 12. října 80letá 
pacientka. Spadla na ni část 
přístroje – rentgenový zářič. 
Potvrdil to mluvčí Krajské 
zdravotní, pod kterou nemoc-
nice spadá, Ivo Chrástecký.
K neočekávané události došlo 
při standardním vyšetření pa-
cientky. Žena utrpěla závažná 
poranění, kterým přes inten-
zivní péči lékařů v 10.19 hodin 
podlehla. Primář radiodiagnos-
tického oddělení okamžitě 
zastavil provoz skiagrafického 
pracoviště. Nemocnice z pro-
vozního hlediska podle ředitele 
zdravotní péče Josefa Josefa 
Liehneho nic nezanedbala. 
Rentgen je 2,5 roku starý 
a denně na něm lékaři vyšetří 
až 150 lidí. Měl všechny povin-
né kontroly, poslední v červnu. 
Pracovníci nemocnice ne-
prodleně informovali policii. 
Vyšetřování příčiny nehody 
potvrdila i policejní mluvčí 
Veronika Hyšplerová.  zu

Lithium vyostřilo 
předvolební boj
Cínovec – Lithium z ložiska Cíno-
vec by mělo být dále zpracová-
váno na českém území. Uvedl to 
ministr průmyslu a obchodu Jiří 
Havlíček při podpisu memoran-
da o porozumění se společností 
European Metals Holdings Ltd. 
na ústecké Větruši.

S těžbou lithia, které se vy-
užívá při výrobě baterií, by 
mohl australský investor začít 
v Krušných horách v roce 2022. 
Plánuje dobýt 37 milionů tun 
rudy. Lithium se používá na vý-
robu baterií a jeho cena na svě-
tových trzích stoupá. Podepsání 
memoranda vzbudilo rozruch 
na politické scéně. O lithiu jed-
nal Senát a sešla se i Sněmov-
na. Jeden z nejžádanějších kovů 
současnosti by se v Česku mohl 
začít těžit po roce 2020.  zu

Handicapovaní 
veslaři mají novou loď

Brná – Nový dvojskif určený pro 
imobilní sportovce mají k dis-
pozici handicapovaní veslaři 
z klubu Paprsek v Brné. Pořídili 
ho za příspěvek města. „Začína-
li jsme s veslováním nevido-
mých sportovců, později jsme 
naše aktivity rozšířili i o mož-
nosti veslování pro vozíčkáře. 
Nová loď je pro jejich potřeby 
plně přizpůsobena,“ vysvětlil 
předseda klubu Petr Janák.  gz

V pátek se 
otevře 85 okrsků  
Ústí nad Labem – Pětaosmde-
sát volebních okrsků se 
v Ústí otevře v pátek, kdy 
ve 14 hodin začínají volby 
do Poslanecké sněmovny. 
Voliči mohou v pátek volit 
až do 22 hodin; v sobotu 
od 8 do 14 hodin.

V Ústeckém kraji svoje 
kandidátky zaregistrovalo 
24 politických stran a hnu-
tí. O křeslo poslance má zá-
jem 565 kandidátů. Z toho 
je osm lidí 21letých, mezi 
nejmladšími jsou dva z Ústí 
nad Labem, a naopak nej-
starší kandidát má osmde-
sát let a je z Teplic.

Minulé sněmovní volby 
v Ústeckém kraji vyhrá-
lo hnutí ANO, následované 
ČSSD, KSČM, TOP 09, teh-
dejším Úsvitem přímé de-
mokracie a ODS.  gz
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U zrodu drogistické značky Schicht 
stálo jádrové mýdlo s jelenem. Vyrobil 
je severočeský velkovýrobce Johann 
Schicht z Rynoltic, který si v roce 1882 
otevřel na střekovském nábřeží v Ústí 
nad Labem první moderní mýdlovnu. 
V roce 1891 získal na produkt 
ochrannou známku Schichtovo jádrové 
mýdlo s jelenem, a úspěšně tak navázal 
na tradici svého otce, řezníka a mydláře 
Georga Schichta, který si zažádal 
o mydlářskou živnost již v roce 1848.

J E L E N  V   Ú S T Í

Za odpad se nebude platit. 
Neplatiči dluží 140 milionů 
Ústí nad Labem – Poplatek za svoz 
odpadu se ve městě od příštího 
roku platit nebude. Zrušení po-
platků umožňuje současná dob-
rá ekonomická situace města. 

Poplatek za odpad byl ve 
městě zrušen již v roce 2008, 
zároveň byla podstatně zvýše-
na daň z nemovitosti. Zastupi-
telstvo po roce 2010 
rozhodlo o znovuza-
vedení poplatku, 
daň už ale snížena 
nebyla. „Považuji to 
za nápravu nespra-
vedlnosti, chceme 
splnit to, co již bylo 
občanům v minu-
losti slíbeno,“ řekla 
primátorka Věra Ne-
chybová.

Poplatek za odpad měl do 
městského rozpočtu v letošním 
roce přinést 39 milionů korun. 
Část lidí ho ale nezaplatila 
a město vybralo jen 28,5 mili-
onu. Celkem od roku 2002 činí 
dluh neplatičů včetně sankcí 
140 milionů. Město bude dluž-
né částky nadále vymáhat.  zu

Bydlení na kolejích 
studenty neláká
Klíše – Za poslední roky klesl 
zhruba o pětinu počet studen-
tů, kteří se během studia na 
ústecké univerzitě ubytovali 
na vysokoškolských kolejích. 
Řada z nich totiž dává přednost 
dojíždění nebo bydlení na tzv. 
privátech, tedy v pronajatých 
bytech, kde se často o nájemné 
podělí více studentů.

 „Co se týká zájmu studentů 
o ubytování na kolejích, regis-
trujeme oproti loňskému roku 
mírný pokles. K počátku září 
jsme registrovali 703 student-
ských přihlášek k ubytování 
s tím, že největší pokles přihlá-
šek oproti loňskému roku je 
nyní v kategorii zahraničních 
studentů, kterých se nám v le-
tošním roce prozatím přihlási-
lo 90, přičemž v loňském roce 
jich za stejné období bylo o 26 
více,“ říká Tomáš Kraus, ředi-
tel ústeckých kolejí.  gz

Jelen se vrací do Ústí 

Ústí nad Labem – Tradiční značka 
Jelen se vrátila do Ústí. V cen-
tru města se otevřel první 
obchod s veřejnou prádelnou 
Jelen v České republice. „Jsem 
ráda, že se značka Jelen opět 
vrací do našeho města,“ řekla 
primátorka Věra Nechybová.  
V obchůdku při slavnostním 
otevření prodávala i moderá-
torka Bára Štěpánová. Jak se 
potit při sportu a ihned vyprat 
upocené prádlo, předvedli 
boxeři Fabiana a Sebastian 
Bytyqi. Jelení krámek navrh-
la Jana Kunfalvi a zhotovila 
truhlárna Le Bois. V plánu je 
i bezobalový prodej.  gz

Parkovné prostřednictvím SMS podražilo
Ústí nad Labem – Platba parkovného prostřednictvím SMS je od října 
v Ústí nad Labem dražší. Dosud se za každou hodinu platilo 
15 korun, nově je to dvacetikoruna.

Radní města rozhodli, že se zdraží i stání delší než jednu hodi-
nu. U SMS platby je také nově zaveden progresivní tarif – první 
hodina za 20 korun, každá další pak za padesát. Kdo bude chtít 
parkovat 24 hodin, zaplatí 200 korun.  gz

NENECHÁME
SE ZASTAVIT.

ZMĚNU
DOTÁHNEME.

Tým Babiš & Brabec
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TEĎ NEBO NIKDY

Vystudovala UJEP Fakultu životního prostředí. Její profesní 
zaměření je péče o životní prostředí. Pracovala jako odpadový 
hospodář, specialista na evropskou chemickou legislativu a odborný 
konzultant pro oblast životního prostředí a územního plánování. 
Rodačka z Rudolfova u Českých Budějovic po studiu žije v Ústí nad 
Labem.
Jejím cílem je, aby se namísto krátkodobých a nefunkčních 
opatření z let minulých konečně prosadila a realizovala dlouhodobá 
koncepce rozvoje našeho kraje. A to v oblastech revitalizace krajiny, 
vzdělávání, infrastruktury a pracovních příležitostí.

Eva Fialová
asistentka náměstka primátorky, Ústí n. Labem
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V Předlicích a Mojžíři 
dostanou přidáno

Ústí nad Labem – Podpořit učitele 
základních škol ve vylouče-
ných lokalitách se rozhodla 
rada města a schválila příspě-
vek na zvýšení jejich platů.

„Týká se to ZŠ Školní náměstí 
v Předlicích a ZŠ Hlavní v Moj-
žíři, jejichž ředitelé se na vedení 
města obrátili s žádostí o po-
moc. Zaměstnanci těchto škol 
převážně pracují s žáky, jejichž 
motivace ke vzdělávání je velmi 
nízká a jednání s nimi a jejich 
rodiči je velmi obtížné. V po-
slední době také vzrůstá riziko 
fyzického napadení zaměstnan-
ců,“ upřesňuje mluvčí ústecké-
ho magistrátu Romana Macová.

Částka je určena pro období 
od 1. 9. do 31. 12. 2017. Pro ZŠ 
Ústí nad Labem, Školní náměs-
tí, je určena částka 241 200 Kč 
a pro ZŠ Ústí nad Labem, Hlav-
ní, částka 402 000 Kč.  gz

Z P R Á V Y
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Sportovní kluby 
dostanou víc peněz
Ústí nad Labem – Ústečtí zastu-
pitelé rozhodli o navýšení 
prostředků na podporu sportu. 
Plánované navýšení bude 
zařazeno do návrhu rozpočtu 
města pro rok 2018. „Je to uce-
lený systém podpory sportu, 
všechny sportovní subjekty se 
tak mohou dopředu připravit 
a požádat o dotace na svou 
činnost,“ vysvětlil první ná-
městek primátorky Jiří Madar.

Mládežnické kluby hokeje, 
fotbalu, basketbalu, volejbalu 
a florbalu by měly získat každý 
o 200 tisíc korun více. „Dotace 
pro Hokej Ústí nad Labem by 
měla být navýšena o 1,5 milio-
nu korun z důvodu zásadního 
snížení finanční podpory vý-
znamného partnera, zachování 
činnosti klubu, kvalitní repre-
zentace a účasti v soutěži. Bas-
ketbalový klub a SK Volejbal 
by mohly získat navýšení kaž- 
dý o 1 milion, a to k zajištění 
stability klubů, kvality soutěže 
a možnosti rozvoje klubů. Flor-
bal pak navýšení o 500 tisíc na 
mimořádný sportovní úspěch – 
postup do 1. ligy, zajištění kva-
lity a stability klubu a udržení 
v nejvyšší soutěži,“ upřesňu-
je mluvčí magistrátu Romana 
Macová.  gz

Až patnáct tisíc přispěje Úřad práce na mzdy
Ústí nad Labem – Úřad práce v na-
šem kraji přispívá podnikům 
na mzdy rodičů nebo lidí 
pečujících o osobu blízkou. 
Příspěvek na mzdy až 15 tisíc 
korun měsíčně mají možnost 
dostat firmy v Ústeckém kraji, 
které zaměstnají rodiče nezle-
tilých dětí nebo lidi pečující 

o osobu blízkou. Ti totiž patří 
mezi nejohroženější skupiny 
na trhu práce.

Na peníze bude mít nárok 
firma, která zaměstná rodiče 
nebo pečujícího, kteří jsou bez 
práce více než rok. A částku 15 
tisíc korun bude úřad vyplácet 
po dobu jednoho roku. V přípa-

dě přijatého uchazeče, který je 
nezaměstnaný kratší dobu, je 
pak příspěvek 13 tisíc korun.   

Příspěvkem chce úřad prá-
ce podniky motivovat, aby tyto 
osoby zaměstnávaly třeba na 
částečný úvazek, na sdílené 
pracovní místo nebo jim umož-
nily pružnou pracovní dobu.  gz

Festup přinesl technologické novinky 
a trendy v podnikání na internetu
Ústí nad Labem – V IT je ideální práce pro ženy na ma-
teřské a firmy jimi mohou kompenzovat nedosta-
tek ajťáků na trhu práce. Technologicky zaměřené 
studentské firmy pomohou nastartovat region. To 
jsou klíčová poslání startupového festivalu Festup, 
který na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
uspořádalo Inovační centrum Ústeckého kraje. 

Den s Inovačním centrem Ústeckého kra-
je pokračoval druhým ročníkem startupového 
festivalu Festup, který byl tentokrát zaměřen 
na virtuální podnikání – tedy především na in-
ternetu a sociálních sítích. Přinesl tak témata 
virtuální reality, internetu a zábavy v automobi-
lech, herních aplikací, ale i aut bez řidiče. Jízdu 
takovým vozem, přesněji jeho funkce parková-
ní, si mohli návštěvníci také sami vyzkoušet. 

„Záměrně jsme přinesli trendová a technolo-
gická témata v podnikání. Chceme nadchnout 
mladé lidi pro podnikání, ale chceme také, aby 
se nadchli rovnou pro obory, které mají budouc-

nost. Když tihle talentovaní lidé založí v regio-
nu firmu ještě během studií, a navíc technolo-
gicky zaměřenou, je velká pravděpodobnost, že 
zde jednak zůstanou a jejich podnikání poroste. 
Budou moci zaměstnat více lidí, přispět ekono-
mice kraje. A tento region potřebuje novou krev 
a ‚šťávu‘,“ říká ředitel Inovačního centra Ústec-
kého kraje Tomáš Siviček. 

Dalším trendem, který přinesl startupový fes-
tival Festup, bylo podnikání žen a především 
žen v IT. Věnovala se mu odpolední debata, jíž 
se účastnily úspěšné ženy-podnikatelky. Zakla-
datelka a ředitelka Zásilkovna.cz Simona Kijon-
ková, ředitelka korporátní komunikace a CSR 
Vodafone Adriana Dergam, spoluzakladatelka 
MyStay Pavlína Zychová a zakladatelka a ředi-
telka hnutí Czechitas Dita Přikrylová. 

Den s Inovačním centrem Ústeckého kraje za-
končila pak tradičně divácky úspěšná Fuckup 
Night s pěti příběhy neúspěchu úspěšných lidí.  gz

Senioři si zaslouží důstojnou penzi, ne almužnu
Ústecká poslankyně Gabriela Hubáčko-
vá je expertkou KSČM pro oblast škol-
ství. Během končícího volebního období 
se jí ve sněmovně podařilo prosadit 
navýšení stipendií, snížit DPH na odbor-
né časopisy a publikace, zrušit zdanění 
výsluh policistům a podpořit zvýšení 
platů v sociální sféře.

Proč jste se vlastně rozhodla do politiky 
vstoupit?
Od mala mě maminka (bývalá poslankyně 
Květoslava Čelišová) brala s sebou na nej-
různější setkání, kde se na ni lidé obraceli 
o pomoc. Chtěla jsem být jako ona. 

Takže jsem se do politiky rozhodla 
vstoupit, protože jsem chtěla pomoci li-
dem, kteří tady žijí. Chtěla jsem mít mož-
nost ovlivňovat veřejné dění a něco pro 
náš kraj udělat. Narodila jsem se tady 
a nechtěla jsem dál nečině přihlížet, jak 
se na zdejší lidi kašle. Ústecký kraj je totiž 
pořád opomíjený. Máme tady vysokou ne-
zaměstnanost, drahou vodu, hodně hně-
douhelných elektráren, špatné ovzduší 
a zničené životní prostředí, které se v ko-
nečném důsledku podepisuje na zdraví. 
Snažím se dělat vše možné proto, aby se 
nám v Ústeckém kraji žilo lépe.

Jste stínovou ministryní školství KSČM. 
Jsou platy největším problémem ve 
školství? 
Jsou velkým problémem, ale nikoliv 

jediným. Navýšení platů učitelů probíhalo 
vždy stejně: čísla obrovská, ale realita 
úplně jiná. Buď jste zůstala na svém platu, 
nebo dostala minimum navíc. A platy ne-
jen pedagogických pracovníků jsou stále 
ještě hluboko pod průměrem evropských 
států. Učitelé by určitě měli mít vyšší 
platy. Pravomoci by měl mít samozřejmě 
ředitel, aby navyšoval peníze dobrým 
a úspěšným, a měl by mít k dispozici 
finance takové, aby ocenil jejich práci.

KSČM byla iniciátorem poslední schůze 
sněmovny k těžbě lithia v Krušných 
horách. 

KSČM jako jediná strana aktivně bojuje 
proti dalšímu tunelování naší země a má 
připraven zákon, podle kterého by tato 
zásadní surovina pro budoucnost musela 
být těžena a zpracovávána pouze pod-
niky v rukou veřejného sektoru. Jedině 
stát je totiž schopný získat z těžby lithia 
více peněz. Nerostné bohatství Česka je 
naším majetkem, který musíme bránit. 
Do Austrálie naše peníze nepatří. Ty musí 
zůstat doma. Už kvůli budoucím genera-
cím. Navíc v našem kraji budou muset za 
několik let řešit problémy s nezaměstna-
ností spojené s útlumem těžby uhlí. Díky 
těžbě lithia by tisíce lidí nepřišly o práci 
a našly by nové uplatnění. Po vytěžení by 
pak měl stát dost financí na rekultivaci 
postižené krajiny. 

Kritizujete už řadu let valorizaci starob-
ních penzí. Co přesně se vám nelíbí?
Vláda rozhodla o navýšení důchodů od 
ledna 2018 průměrně o 475 korun. Jenže 
vloni to bylo o 40 korun. To je neuvěřitel-
né.  Ve sněmovně není vůle stran domluvit 
se na reformě důchodového systému. Ten 
je v podstatě v troskách. A doplácí na to 
jedna z nejohroženějších skupin obyvatel-
stva, kterou jsou právě senioři. Dostávají 
se do dluhových spirál, mají i exekuce na 
důchod a živoří v chudobě. To je pro mě 
osobně nepřijatelné. Valorizace penzí je 
výrazně podhodnocena s ohledem na růst 
reálných mezd. To se musí změnit.  zu

Gabriela Hubáčková s maminkou Květoslavou Čelišovou 
a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem na setkání 
s obyvateli Ústí nad Labem. foto: archiv gh
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Stonic: Svižná, hravá a pohledná Kia
Letošní rok je na 
trhu s osobními 
automobily ve 
znamení laviny 
nových modelů 
malých SUV. 
Ze stáje do prodeje 
vyrazil v předvečer 
Velké pardubické 
steeplechase také 
kůň automobilky Kia.

Po redakčním testu už víme, 
že to není oř mohutný a dravý, 
ale svižný a hravý, zvládající 
lehce podzimní kluzký asfalt, 
bláto nebo štěrk. Jmenuje se 
Stonic a pro českého zákazní-
ka je připraven v rekordním 
čase – od červencové premiéry 
v Amsterodamu k říjnovému 
zahájení prodeje v Česku. 
Kombinace velmi slušné vý-
bavy v základní ceně, přitažli-
vého designu a pro vyznavače 
jízdní klasiky dobrý pocit 
z ovládání vozu dává prodej-
cům do rukou vysoké karty 
pro tvrdou hru s konkurencí 
v tomto segmentu. 

Menší, ale pohodlný
Designovou linku hledejte 
v úspěšném Riu, přidejte k ní 
agresivní tvář, širokou záď 
s vytaženými blatníky a masiv-
ní C sloupek. U dvoubarevné 
karoserie je základová barva 
protažená do střechy. My jsme 
testovali vůz ve žluto-černé 
kombinaci a přechodový efekt 
zjevně přihlížející zaujal.

Stonic není typické SUV, 
je spíše velkým crossoverem 
(délka 4,14 a výška 1,5 m). Na 
zadních sedadlech je dostatek 
místa, ale opravdu jen dosta-

tek. Dvoumetrový pasažér už 
může mít problém. Na druhou 
stranu, pohodlně z předních 
sedadel sáhnete pro tašku 
nebo umravníte neposedného 
potomka. V příčném směru je 
ale prostoru nadbytek.

 Stonic má přehlednou palub-
ní desku, ovládání je intuitiv-
ní a ocenili jsme široký rozsah 
sportovně laděného volantu. 
Sedmipalcová dotyková obra-
zovka multimediálního systé-
mu je ve středu a na vrchu pa-
lubní desky, tím pádem je stále 
na očích a neodvádí pozornost 
řidiče. Plasty v interiéru, a to 
i na vrchu palubní desky, jsou 
sice tvrdé, ale zjevně velmi 
dobře zpracované a upevně-
né. Rozhodně nepůsobí lacině.  
A nejvíce jsme ocenili seze-
ní, nastupování a vystupování. 
Zlatý střed. Žádné šplhání ani 
prudké klesání, sezení je pří-
jemné a úzké. A sloupky umož-
ňují dobrý výhled.

Radost v zatáčkách
Z nabídky motorů (1.25 CVVT 

s 62 kW, 1.4 CVVT se 74 kW, 
1.0 T-GDI s 88 kW a 1.6 CRDi 
s 81 kW) jsme testovali 
1,4 CVVT se šestistupňovou 
manuální převodovkou. Její 
dráhy byly přesné, kdo si 
řazení užívá, Stonic je tou 
správnou volbou. Maličko nás 
zklamal záběr pětky. Rychle 
jsme s ním přestali riskovat 
předjížděním na krátkém 
úseku. Ale čtvrtý stupeň 
dokonale kraloval s poměrně 
nízkou okamžitou spotřebou. 
Při jízdě v lehkém terénu bylo 
auto stabilní, zvládalo převý-
šení, mokrou trávu, ale trochu 
plavalo na jemném štěrku. 

Ocenili jsme chování vozu 
v zatáčkách. U běžných SUV 
není zvykem, aby se karose-
rie v ostré zatáčce nakláněla, 
rychlá je reakce volantu a po-
těší  brzdy – kotouče na všech 
čtyřech kolech. Výrobce uvádí 
kombinovanou spotřebu u tes-
tovaného modelu 5,5 litru, my 
jsme se dostali na 5,8. Stonic 
je laděn sportovněji, takže ne-
rovnosti na vozovce vnímá-

te, ale žádné rány, na dálnici 
je Stonic zcela tichý.

Dvě přednosti
Vůz, se základní cenou 
349 980 Kč, má v základní 
výbavě vše, co dnes řada auto-
mobilek nabízí za příplatek. Za 
ten si ale můžete přidat varo-
vání před opuštěním jízdního 
pruhu, automatické přepínání 
tlumených a dálkových světel, 
sledování únavy řidiče nebo 
sledování mrtvého úhlu.

Stonic má velké šance získat 
na trhu pozici, kterou má ve 
svém segmentu Sportage. Dis-
ponuje dvěma přednostmi. Ve-
dle povedeného vzhledu zau-
jme i jízdně. Prostě dobře jezdí 
a dobře vypadá.  mp

Realcentrum Cars, s.r.o. 
– prodej a servis
Po–Pá: 8:00–18:00, So: 8:00–13:00 h.
Podhoří 374/2A, Ústí nad Labem
tel.: 472 744 039 
realcentrum.prodej@realcentrum.cz

K D E  N A J D E T E  S T O N I C

Stonic zvládl stoupání i klesání na mokré trávě i bláto cest kolem jezera Milada. Sportovně laděný volant Stonicu působí dobře ve všech polohách. MC
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Radek Hurčík, kte-
rému nikdo neřekne 
jinak, než Hurvajs, 
hraje ve skupině 
Kabát na bicí. 
Je to charismatický 
rocker se smyslem 
pro humor. Vyučený 
zámečník by ale za-
bouchnuté dveře dnes 
už sám neotevřel. Ka-
bát je právě na turné 
a 31. října zahraje na 
ústeckém zimním sta-
dionu; o den dříve m 
kapela autogramiádu 
v trmickém obchod-
ním centru.

Proč Hurvajs? Jak to vzniklo? 
Podoba s Hurvínkem?
Ne, to je přezdívka už po táto-
vi, protože se jmenuju Hurčík 
a tátovi už takhle kdysi začali 
říkat ve fabrice. Takže takhle 
se říká mně i bráchovi. Je to 
taková rodinná přezdívka.

Jste vyučený zámečník, živil 
jste se tím? A jaké to bylo?
Živil jsem se tím dva roky 
a bylo to hnusný.

Když si zabouchnete dveře, 
umíte si je otevřít bez klíče?
Neumím, zavolám si zámeč-
níka.

V kolika letech jste začal hrát 
na bicí? Nevadil ten hluk 
rodičům a sousedům?
Nevím přesně, tak 13–14 let. 
Rodiče nešíleli a ani sousedům 
to vadit nemohlo, protože jsme 
bydleli v rodinném domě. Tak-
že to bylo úplně v pohodě.

Proč zrovna bicí? Protože bu-
beníci mají nejvíc holek? 
Nenene (smích). To protože tu 
můj brácha měl kapelu, a oni 
zkoušeli u nás doma, a když 
kluci skončili a odešli, tak já 
sedl za bubny a začal jsem 
blbnout. Pak mě to začalo 

bavit a chytlo mě to, tak proto 
bubny.

Jste rozvedený a prý žád-
nou přítelkyni teď nemáte…
Opravdu? Proč ne?
No, jsem sám, no a jsem rozve-
dený. Protože mě žádná nechce 
(smích).

Máte dvě děti, co kdyby chtě-
ly být muzikanti? Vymlouval 
byste jim to?
Určitě ne, ať si dělají, co chtějí.

Zpátky k muzice – jak jste se 
vlastně dostal do Kabátu? 
Jaká byla celá ta geneze?
V Kabátu kdysi hrál na basu 
někdo jiný a ten chodil na stej-
né učiliště jako já, jen byl o rok 
výš. Oni pro něj kluci jezdili 
takovou škodovkou, jakože na 
učňák a vozili ho na zkoušky. 
A zjistili, že hraju na buben, 
tak mě vzali jednou s sebou 
na zkoušku. Tam zjistili, že 
umím hrát rychle. Oni tenkrát 
hráli strašně rychle. A zeptali 
se mě, jestli umím hrát jako 
Motörhead, já řekl, že jo, takže 
pak mě vzali do kapely.  

Prý se věnujete i fotbalu. 
Co je to za team, ten váš 
Bum Bum Tequilla?
To už neexistuje, to bylo zpát-

Radek Hurčík: Hurvajs je vla stně rodinná přezdívka
barva: červená

jídlo: maso

hudba: Motörhead

politik: postřílet

M O J E  N E J

gabriela zlámalová

Česká rocková skupina vznikla v Tepli-
cích v roce 1983 a na hudební scéně 
aktivně působí od roku 1989. Za svou 
více než 25letou kariéru skupina vyda-
la 11 studiových alb, kterých se proda-
lo přes 1 200 000 kopií. Reprezento-
vala Česko na soutěži Eurovision Song 
Contest ve Finsku v roce 2007, kde ne-
uspěla, a v roce 2015 vyhrála desáté-
ho slavíka za 1. místo v anketě Čes-
ký slavík. Návštěvnost jejich vystoupení 
se pohybuje okolo 20 000 lidí na jeden 
koncert. Největším úspěchem skupi-
ny bylo výroční vystoupení na pražském 
Vypichu roku 2014, kam dorazilo přes 
70 000 fanoušků. Kapela je veřejnos-
tí považována za nejúspěšnější aktivně 
působící českou hudební skupinu. 
Od roku 1989 hraje bez personální 
změny a nikdy od té doby nepřerušila 
svoji činnost.

K A B Á T
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ky asi patnáct let. Takže teď 
se věnuji tady týhle srandě. 
Jezdím po hospodách s Tondou 
a s Márou a hrajeme takhle 
a děláme lidem radost.

A vy fotbal ještě hrajete? 
Nehraju, vždyť už nemůžu ani 
pořádně chodit (smích). Já se 
fotbalu už vůbec nevěnuju.

Máte rád i Formuli 1. Který 
tým?
No to je pravda… Ferrari, to 
je jasný. 

Mimochodem jakým autem 
jezdíte? Je to formule?
Ferrari, to je jasný.

Bydlíte pořád v Dubí, proč 
jste zůstal „doma na severu“ 
a nepřestěhoval se do Prahy? 
Dělat muziku v Praze je asi 
jednodušší…
Bydlím, bydlím… v Praze bych 
zešílel, tam je na mě moc lidí. 
Zmatek, poplach, samé zácpy, 
auta. Já bydlím na vesnici 
a mám klid.

Kabát je na šňůře. Blíží se 
ústecký koncert 31. 10. Ústí, 
to je skoro doma – jak se 
vám hraje před domácím 
publikem?
Nejde o domácí publikum, všu-
de je to super. Když se lidi baví 
a tancují, tak je to dobrý. Ať je 
to Ústí, Teplice nebo Košice. 
Hlavně, když je dobrá zábava.

Které turné Kabátů máte nej-
raději? Na které se nejčastěji 
vzpomíná?
Tak ona každá šňůra je dobrá. 
Ale nejlepší, co do počtu lidí, 

tak nejlepší byla Corrida. To 
jsme hráli venku, po stadio-
nech, po letištích a chodilo 
nejvíc lidí.

Kabáti se nikdy ne-
tajili tím, že jsou 
pařmeni. Ještě 
máte dost sil na 
kalby? Nebo to 
už trochu s vě-
kem omezu-
jete?
Na šňůře ne-
pijeme, tam 
se hlídáme, 
protože je 
tam velká 
zodpověd-
nost. Ale 
jinak, když 
se do toho pus-
tíme, tak to ještě 
umíme…

Na co se můžou fandové na 
koncertě v Ústí těšit? Bude 
nějaké překvapení?
Bude překvapení… oprášili 
jsme Žízeň a Moderní děvče. 

Radek Hurčík: Hurvajs je vla stně rodinná přezdívka

Radek „Hurvajs“ Hurčík je rockový 
bubeník, který se narodil 14. ledna 
1969 v Teplicích a žije v Dubí u Teplic. 
Od roku 1986 je člen skupiny Kabát, 
v níž je hráčem na bicí. Vlastní krásnou 
soupravu Sonorů. Původně je vyučený 
zámečník s maturitou. Ve skupině 
Kabát je autorem písně „Zase jsem na 
mol“, kterou sám složil a nazpíval. Je 
velkým fanouškem závodů Formule 1, 
konkrétně týmu Ferrari.

Radek Hurčík

P R O F I L
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Vyražte do divadla na Casanovu
Severočeské divadlo uved-
lo první premiéru sezóny 
2017/18 – muzikál Casanova, 
dílo autorů Zdeňka Bartáka 
a Petra Markova. Humorem 
protkaný příběh se spoustou 
krásných melodií si můžete 
v reprízách užít například 
17. října od 19:00 hodin. Režij-
ně a scénicky zpracoval Tomáš 
Christian Brázda ve spolupráci 
s choreografem Vladimírem 
Gončarovem. Hudební aranž-
má a nahrávka Daniel Barták. 

Hudební nastudování Jan 
Snítil. Světelný design Martin 
Novotný. Kostýmy poskytlo 
Divadlo Pikl Hluboká nad Vlta-
vou, úprava Zdena Krnáčová. 

V hlavních rolích se můžete 
těšit např. na Mariana Vojtka, 
Elišku Ochmanovou, Michaelu 
Noskovou, Ditu Hořínkovou, 
Radku Fišarovou, Jaromíra 
Adamce, Libora Žídka, Lukáše 
Randáka, Moniku Sommero-
vou, Tomáše Christiana Brázdu 
a další. V dětských rolích 
vás potěší známí sourozenci 
Viktor a Filip Antonio či Jan 
Christian Brázda. Dále účin-
kují sólisté a členové baletu 
Severočeského divadla.  zu

Objevte historii neobyčejné tužky v muzeu
Zajděte si do ústeckého muzea na nevšední 
výstavu. Všichni už jsme mockrát drželi v ruce 
tužku. Dokonce i ti nejmenší už vědí, že to upro-
střed (ať už černé nebo barevné) píše a kreslí. 
Ale co vlastně o tužce jinak můžeme říct? Na 
všechny tyto otázky odpovídá výstava Historie 
neobyčejné tužky, která vznikla v Mostě v dílně 
Woodmaid pod taktovkou Blanky Techlovské. 
Výstava provede návštěvníka stručnou historií 
písma a psacího náčiní až k vynálezu grafitové 
tužky. Dalším nosným tématem je historie rodu 
Hardtmuthů a vývoj společnosti Hardtmuth 
KOH-I-NOOR, která je zároveň partnerem výsta-
vy.  Na konci 18. století lisoval Josef Hardtmuth 
umělá jádra tužek vyrobená z jílu, práškového 
grafitu, sazí a organického pojiva. Různým 
obsahem jílu a stupněm vypálení získával jádra 
rozdílné tvrdosti. Svůj objev si nechal patento-

vat a bývá často označován za vynálezce dnešní 
tužky. Ona totiž tužka vypadá těch dvě stě let 
vlastně pořád stejně. Šanci výstavu zhlédnout 
máte do 16. listopadu.  zu

Podzim bude Na Rychtě patřit 
zvěřině a svatomartinské huse i pivu
Zvěřina neodmyslitelně patří 
k podzimu, stejně jako houby 
nebo dýně, které se společně 
dají příjemně gastronomicky 
kombinovat. V Pivovar Hotelu 
Na Rychtě to v říjnu rozjedou 
Zvěřinové gastro týdny, a to 
konkrétně od 13. do 22. října 
denně vždy od 14:00 a o víken-
dech po celý den.

V říjnovém menu na vás 
čeká zvěřinová paštika s bru-

sinkovou omáčkou, zvěřinový 
krém s lesními houbami nebo 
kančí guláš na místním pivě 
s bramborovými plackami či 
pomalu pečená srnčí plec s res-
tovaným černým kořenem. 

V listopadu se pak bude vše 
točit okolo svatého Martina, 
protože bude v nabídce nejen 
Svatomartinské husí menu (od 
8. do 19. listopadu), ale také 
chutné a již téměř tradiční – 

Svatomartinské pivo – světlá 
jemná 13° medového zbarve-
ní, mírně nahořklé chuti s ka-
ramelovým pozadím. Od října 
bude Na Rychtě v nabídce sil-
nější Rychtovar 14°.  pr

Pro ty, kteří mají chuť si doma zvěřinu připravit, máme inspiraci – 
recept šéfkuchaře Honzy Heřmánka na srnčí ragú:

Suroviny pro 4 osoby:
• Srnčí plec – 600–800 g
• Cibuli a kořenovou zeleninu – mrkev, 

petržel (cca 2 větší kusy od každého) 
a případně 1 menší celer

• Rajčatový protlak, divoké koření, 
citron, sádlo, cukr, ocet, 500–700 ml 
vývaru, perník na strouhání

• 2 lžíce švestkových povidel a trochu 
brusinkového kompotu

• 1 dcl červeného vína
• 100–150 g anglické slaniny

Postup:
Srnčí plec vykostíme, odblaníme, 
opláchneme a nakrájíme na drobné 
kostičky.

Očištěnou cibuli a kořenovou zeleninu 
společně s cukrem a divokým kořením 
restujeme na sádle dozlatova.
Přidáme rajčatový protlak, ocet, na 
plátky nakrájený citron a maso. Orestu-
jeme, podlijeme vývarem a pod poklicí 
dusíme doměkka. Po změknutí maso vy-
jmeme. Šťávu zahustíme nastrouhaným 
perníkem. Přidáme švestková povidla, 
brusinkový kompot a povaříme. 
Hotovou omáčku přecedíme přes jemný 
cedník. Srnčí ragú ochutíme solí a pe-
přem, na závěr přidáme červené víno 
a orestovanou anglickou slaninu.
Jako příloha se hodí knedlík, smažené 
bramborové krokety, bramborové placky 
nebo bílé pečivo.

R E C E P T

Neřež v Nároďáku 
se Šoralovou

Zajděte si do Národního 
domu na skvělou skupinu 
Neřež s Lucií Šoralovou. Už 
31. října vás samozřejmě 
čekají i nadčasové hity 
původní skupiny Nerez, ve 
kterých kdysi excelovala 
zpěvačka Zuzana Navarová. 
Začíná se v 19:30 hodin. Ak-
tuální informace o vstupen-
kách získáte na telefonním 
čísle 475 221 025.  zu

Antidiskotéka 
Jiřího Černého
Co si zajít do Národního 
domu na poslechový večer 
„Antidiskotéka Jiřího Čer-
ného“? Další šanci máte 
2. listopadu od 20:00 hodin. 
Aktuální informace o vstu-
penkách získáte na telefon-
ním čísle 475 221 025.  zu

P O Z V Á N K Y
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Na Ústecku opět řádí žloutenka
Nemoc špinavých rukou se ob-
jevuje napříč celým Ústeckým 
krajem. Nejdříve byla zazna-
menána v azylovém domě na 
Litoměřicku, dále pak v obdob-
ném zařízení na Děčínsku. Po-
tom se infekce rychle rozšířila 
do okresů Most, Teplice a hlav-
ně Ústí nad Labem. Žloutenkou 
se nakazilo přibližně dvě stě 
lidí z celého kraje.

Epidemie hepatitidy A postih-
la zejména děti a mladé lidi, in-
fekce se vyskytuje často u osob 
s nižším sociálním a hygienic-
kým standardem – lidově se jí 
říká „nemoc špinavých rukou“.

Od srpna přichází nejvíce ne-
mocných z okresu Ústí nad La-
bem – zpočátku zejména ve vaz-
bě na základní školu Husova ve 

čtvrti Krásné Březno, nyní ale 
prakticky ze všech částí města 
a ze všech skupin obyvatel.

„Virem hepatitidy A se může 
nakazit každý. V posledních 
týdnech přicházejí do nemoc-
nice i lidé, kteří nepocházejí 
z vyloučených lokalit, nevědí 
o žádném kontaktu s nemoc-
ným a jsou překvapeni, že se 
nakazili tzv. nemocí špinavých 
rukou,“ říká primář Infekčního 
oddělení Pavel Dlouhý.

Na Infekčním oddělení 
Masarykovy nemocnice je 
průběžně hospitalizováno 
30–40 osob s diagnózou virová 
hepatitida A. Průměrná délka 
hospitalizace je 14 dnů, násle-
duje rekonvalescence trvající 
několik týdnů a zákaz náma-
hy a sportu obvykle na 3 mě-
síce. Nejmladšímu pacientovi 
bylo 13 měsíců, nejstarší paci-
entce 73 let.

Virus se vylučuje stolicí 
a vniká do těla ústy. Hygienici 
nabádají k umývání rukou tep-
lou vodou a mýdlem po kaž- 
dé návštěvě toalety. Mezi pří-
znaky nemoci patří zvýšená 
teplota, bolest svalů a kloubů, 
nevolnost a také zežloutnutí 
očního bělma a kůže.  gz

U Masarykovy nemocnice přibyla parkovací místa
Před protetickým oddělením ústecké Masary-
kovy nemocnice byla dokončena rekonstrukce 
parkovací plochy. Celá rekonstrukce stála 
4,67 milionu Kč včetně DPH. 

Parkoviště se nachází podél ulice Sociální 
péče na Bukově a bylo rozšířeno o 25 nových 
parkovacích míst, takže celkem je nyní k dispo-
zici 50 stání a zároveň byl navýšen i počet lamp 
veřejného osvětlení.  gz

Kardiologové „skákali“ 
pro zdravé srdce

Kardiologové z ústecké Masa-
rykovy nemocnice „skákali“ 
pro zdravé srdce. Při příleži-
tosti osvětové akce s názvem 
Skákejme pro zdravé srdce 
pořádané Nadačním fondem 
Energie pomáhá.

„Zdravé srdce je základem 
života, ale my všichni musíme 
dnes a denně pro naše srdce 
zdravě žít – cvičte a trénujte svá 
srdíčka. A všichni to dodržujte,“ 
řekl Josef Liehne, ředitel ústec-
ké Masarykovy nemocnice.

Programu se zúčastnilo více 
než 500 žáků z 11 ústeckých 
škol. K vidění byla i exhibi-
ce skákání přes švihadla, přes 
gumu, skákání panáka a různé 
soutěže. Dále také bike trial 
show, soutěže, koncerty i mož-
nost vyšetření krevního tlaku 
a cholesterolu odborníky z kar-
diologické kliniky z ústecké 
Masarykovy nemocnice.  gz

Vrchní sestra z ústecké Masarykovy nemocnice 
Mgr. Marie Lulková je třetí Nej sestřičkou
Dvanáct sympatických zdravotních sester 
– finalistek soutěže BATIST Nej sestřička 
– usilovalo v sobotu 7. října 2017 o titul 
nejlepší sestřičky v republice. V prestižní 
soutěži nešlo jen o fyzickou krásu, ale 
hlavním kritériem byla odbornost a lidský 
přístup. Nemocnice Krajské zdravotní, 
a. s., reprezentovala Mgr. Marie Lulková 
z ústecké Masarykovy nemocnice, která 
je vrchní sestrou na dětské klinice. 

Vrchní sestra se po zdolání všech disci-
plín umístila na krásném třetím místě. 
„Je to úžasné. Vůbec jsem takové umístě-
ní nečekala. Jsem opravdu hrdá,“ uvedla 
jedním dechem Mgr. Marie Lulková.

Mgr. Marii Lulkové k jejímu krásnému 
umístění gratuloval generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Blahopřeji 
vám k významnému osobnímu úspěchu 
a děkuji za reprezentaci našich nemocnic.“

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala zároveň společně s ředite-
lem zdravotní péče ústecké Masarykovy 
nemocnice MUDr. Josefem Liehnem jako 
poděkování předal Mgr. Marii Lulkové 
drobné dárky a finanční odměnu.

Se slovy poděkování se připojil i ředitel 
zdravotní péče ústecké Masarykovy ne-
mocnice zasedající v porotě této soutěže: 
„V krásném náchodském divadle panovala 
skvělá a bouřlivá atmosféra, soutěž byla 
náročná a vrchní sestra Lulková oslovila 
porotu svým šarmem, bezprostředností, 

dovednostmi a nadhledem. Jsem rád, že 
jsem mohl být mezi prvními gratulanty, 
a už teď přemýšlím, koho nominovat do 
jubilejního desátého ročníku.“

Celkem o titul Nej sestřička soutěžilo 541 
zdravotních sester. Mezi porotci byli například 
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a ino-
vaci MVDr. Pavel Bělobrádek, ministryně prá-
ce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, 

poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. 
Soňa Marková, prezidentka České asociace 
sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Divákům v Náchodě se přestavili i zpě-
váci Martin Chodúr, Michaela Gemrotová, 
Heidi Janků, Marian Vojtko, Standa 
Hložek, Hanka Křížková a trio s písněmi 
z muzikálu MammaMia!, Jitka Asterová, 
Míša Nosková a Bořek Slezáček.

V roce 2012 se do finále soutěže 
BATIST Nej sestřička probojovala z Krajské 
zdravotní, a. s., Mgr. Šárka Gregušová, 
nynější hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.
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Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., společně s MUDr. Josefem Lieh-
nem, ředitelem zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (vpravo), 
předali Mgr. Marii Lulkové jako poděkování drobné dárky a finanční odměnu

Oceněná Mgr. Marie Lulková po finále 
soutěže Nej sestřička
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Zlatý oříšek Ústeckého kraje
První ročník soutěže 
Zlatý oříšek Ústecké-
ho kraje se usku-
tečnil v ústeckém 
domě dětí a mládeže. 
Soutěž má za cíl 
vyhledat, podpořit 
a medializovat na-
dané děti do 14 let. 
Hlavním kritériem 
bylo dosažení mi-
mořádného úspěchu 
v daném oboru, a to v období 
dvou předchozích let. V rámci 
finále se představilo 15 soutě-
žících z různých oborů.  

Porota letošního ročníku, 
který se konal 6. října, byla 
složena z deseti zajímavých 
osobností našeho kraje. Mezi 
porotci byli například herec 
Jiří Kraus z Mosteckého di-
vadla, dále pořadatel kultur-
ních akcí Antonín Moravec 

nebo ředitel Dětského domova 
v Lipové Leoš Moravec. Akce 
byla podpořena Ústeckým 
krajem a záštitu převzal ná-
městek hejtmana pro školství 
Petr Šmíd, který byl zároveň 
i jedním z porotců. Celou akci 
moderoval Jan Eichler, ředitel 
DDM a závěrečné slavnostní 
finále se konalo v divadelním 
sále domu dětí.  pr

Originální sošku a poukaz na 
5000 korun si odnesli tito soutěžící:

Machová Vanessa – twirling, gymnastika, 
pompom, baton
Drábková Tereza – zpěv, tanec, divadlo
Nicol Možná – tanec Hip Hop

Speciální cenu hejtmana a poukaz na 
5000 korun si odnesl Tomáš Barták – 
hra na bicí soupravu.

ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
Legendární hudební publicista a kritik představuje Mariana Vargu.
2. 11.  /  čtvrtek  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

OZVĚNY PORTY
Vystoupí držitelé PORT – RIDING HOPPERS, MONOKL, TRAPAS a další.
Ozvěny Porty jsou zařazeny do Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
8. 11.  /  středa  /  19:00  /  NÁRODNÍ DŮM  /  ve spolupráci s ARS PORTA BOHEMICA

HUDBA ÚSTÍ 2017
Koncert ústeckých kapel – Bonifanti, B. B. Flink, Stará škola, Total, Neutral
9. 11.  /  čtvrtek  /  18:00  /  NÁRODNÍ DŮM

VINCE AGWADA BLUES BAND (USA/CZ)
Bluesmana z Chicaga s doprovází na turné Matěj Černý (baskytara), Tomáš Hobzek (bicí)
10. 11.  /  pátek  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

ZAC HARMON BAND (USA)
Hudebník, držitel řady ocenění vystoupí s kapelou na jednom ze dvou koncertů v ČR.
16. 11.  /  čtvrtek  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY
Live tour 2017. Pořádají: Veteráni studené války a Funtastic Agency
17. 11.  /  pátek  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

ÚSTECKÝ FOLKOVÝ PODZIM – NEZMAŘI a AUDITE SILETE BOHOSUDOV
Koncert slavné jihočeské kapely a pěveckého sboru.
21. 11.  /  úterý  /  19:00  /  NÁRODNÍ DŮM

ÚSTECKÝ FOLKOVÝ PODZIM – KAMELOT – TOUR 2017
Roman Horký a spol. – 35 let na scéně
23. 11.  /  čtvrtek  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

STOLETÁ DISKOTÉKA
Miroslav Hašek & Ivan Dostál
25. 11.  /  čtvrtek  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

BEX MARSHALL BAND (UK/CZ)
První dáma britského blues a její doprovod: Lukáš Kytnar (baskytara), Roman Vícha (bicí)
28. 11.  /  úterý  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

ASSAF KEHATI TRIO (IZRAEL/CZ)
Izraelský jazzman, kytarista, žijící v USA vystoupí spolu s Tomášem Liškou (kontrabas), 
na bicí hraje Tomáš Hobzek.
29. 11.  /  středa  /  20:00  /  NÁRODNÍ DŮM

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát J. Wolfganga von Goetha
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Zdeněk Frelich: Naše sklo zachraňuje životy
Country manažerem skupiny AGC v České 
republice se letos stal osmapadesátiletý 
Zdeněk Frelich. Bývalý dlouholetý 
country manažer Pavel Šedlbauer zůstává 
předsedou představenstva společnosti 
AGC Flat Glass Czech.

Současně jste country manažerem AGC 
v Česku, ředitelujete v závodě v Oloví. 
Tam jste vyvinuli speciální protipožár-
ní skla?
Protipožární skla byla vyvinutá v rámci 
evropské AGC. My jsme v Oloví zaváděli 
kompletně novou technologii a výrobní 
linku. V podstatě jsme na zelené louce 
postavili fabriku. 

V čem je to protipožární sklo unikátní?
Ve světě jsou tři hlavní výrobci těchto 
skel. Je unikátní v tom, že pokud někde 
vypukne požár, vy za ním můžete být 
třeba půl hodiny, hodinu a máte čas na to 
se evakuovat. 

Skutečně sklo zadrží požár? Kolika stup-
ňový oheň může být?
Může to být požár až třeba 1000 stupňů 
Celsia. Dám vám příklad. Máte hotel a re-
stauraci. Hotelová část musí být oddělená 
od té restaurační. Moderní architekt řek-
ne, že chce mít dělicí stěnu skleněnou, aby 
návštěvníci viděli na přípravu jídel. Hasiči 
ale budou žádat, že chtějí zajistit vyšší bez-
pečnost, aby lidé měli čas se evakuovat, 
kdyby se něco stalo. A my umíme vyrobit 
takové sklo, které tyto požadavky splňu-
je. Jeden druh protipožárního skla, který 
každý zná a dřív se hodně používalo, je 
drátosklo. To požár oddělí. Má ale i nevý-
hodu, že sálá, a v důsledku toho začne být 
v té místnosti horko a nedýchatelno. Kdež-
to sklo z Oloví se sice při požáru zahřeje, 
ale metr od něj můžete normálně být. 
Propouští teplo jen v omezené míře, jako 
například když doma pečete v troubě. Tím 
pádem umožňuje pohodovou evakuaci.

Vy jste v AGC také zaváděl výrobu ultra-
tenkých skel. Dokonce v Číně. Jak jste 
se k tomu dostal?
S ultratenkými skly jsem se poprvé setkal 
právě ve sklárně v Oloví, kde jsem před 
35 lety začínal. Už tenkrát to byla jediná 
sklárna v rámci střední Evropy, respektive 
v rámci států RVHP, která uměla milimet-
rová skla vyrábět.

K čemu se tehdy ultratenké sklo použí-
valo?
Jako mikrosklíčka pro laboratorní účely, 
nebo se z něj vyráběly Petriho misky. Když 
nás pak koupili Belgičané, tak i oni měli 
svoji výrobu ultratenkých skel a také 
výrobu skel pro displeje. Byl jsem v kon-
taktu s týmem, který v jejich závodě tato 
skla pro displeje vyráběl, a tak jsem se 
dostal i  k výrobě skel v Číně. Belgičané 
dodávali skla pro displeje do celého světa 
a v tu dobu se výroba začala přesouvat na 
Východ. V důsledku toho bylo v roce 1996 
rozhodnuto postavit nový závod v Číně, 
v Shenzenu poblíž Hongkongu. Byl jsem 
osloven, abych tuto investici řídil a ná-
sledně rozjel výrobu. 

Přemýšlel jste dlouho, zda nabídku 
přijmout?
Domluvil jsem se s rodinou. Byly tři 
důvody, proč říci ano. Prvním důvodem 
byla možnost zajímavého výdělku, druhý 
důvod získání mezinárodních zkušeností 
a třetím důvodem poznání pro mě dosud 
neznámého prostředí s nádechem exotiky.  

Jaká vlastně komunistická Čína byla?
Víte, čínský komunismus nemá s tím, 
který byl u nás, nic společného. Spíš bych 
to přirovnal možná k takové zvláštní 
diktatuře. Ta je o vládě jedné strany, která 
toleruje svobodné podnikání. V podstatě 
se dá shrnout takto: „Lidé, pokud nám 
nekecáte do politiky naší strany, tak si 
dělejte, co chcete.“ 

A jejich přístup k cizincům?
Jsou tvrdí nacionalisté. Jakákoli jiná 
národnost z hlediska barvy pleti je pro ně 
podřadná. Oni jsou nadřazení, pod nimi 
jsou všichni ostatní a ti jsou ještě dále 
kastováni podle barvy své pleti. 

Vyrábíte v AGC i takzvaná chytrá skla?
Ano. AGC umí třeba skla, kde po stisknutí 
tlačítka se zbarví do barvy, jakou budete 
chtít. Celé to sklo. Používají se například 
v domech. Máte skleněnou stěnu v obývá-
ku, vy ven vidíte, ale z venku je neprů-
hledná. 

Stoupají nároky na konstrukce nových 
domů. A také na bezpečnostní skla. 
V čem ta bezpečnost spočívá?
Že se sklo neroztříští. Nepraskne. A když 
praskne, tak se nerozsypou. Taková okna 
z AGC se jmenují Stratobel. Je to lepené 
sklo, dvě skla a uprostřed folie. Tako-
vá skla teď hodně požadují architekti 
a investoři. Když se sklo rozbije, tak se 
nerozsype a nezraní vás. Je to stejné, jako 
třeba čelní sklo v autě, vznikne taková 
pavučina. 

Váhal jste, zda vzít místo country mana-
žera AGC po Pavlu Šedlbauerovi?
Ani ne. Je to pocta. A když jste pár let před 
důchodem a dostanete od vysokého před-
stavitele firmy nabídku zastávat novou 
funkci, tak se taková nabídka neodmítá. 
Buď si věříte a chcete ještě něco dokázat, 
anebo ne.

AGC je pravidelně vyhlašovaná nejlep-
ším Zaměstnavatelem v kraji i v České 
republice. Jsme na konci roku, kdy probí-
hají kolektivní vyjednávání. U vás to ne-
probíhá nijak dramaticky, viďte.
Nejsme vyhlašováni jen nejlepším zaměst-
navatelem. Na konci října také převezme-
me od ministryně práce a sociálních věcí 
cenu za nejlepší podnik podporující zdraví 
zaměstnanců.

Kolektivní vyjednávání u nás neprobí-
hají dramaticky. Ale jsme ve zjitřeném 
období před volbami. A když populistic-
ky vláda přidává 10–15 % na mzdách ve 
veřejném sektoru v době ještě před vol-
bami, tak to naše vyjednávání není leh-
ké. Kdyby se přidávalo každý rok, všich-
ni s tím budou počítat a všichni budou 
i spokojeni. Ale tyto předvolební hurá 
akce způsobují firmám obrovské problé-
my. AGC na základě výsledku Kolektiv-
ního vyjednávání zvyšuje mzdy svých 
zaměstnanců každoročně, i to i když je 
krize a nejsou volby. Máme nadstandard-
ní platy v rámci regionu. Nevím, zda si 
vláda uvědomuje, jaké problémy zaměst-
navatelům způsobuje.

Jak to AGC dělá, že je nejlepším zaměst-
navatelem?
Firemní politika, dobří lidé v manage-
mentu. Když začaly problémy s korupcí 
v Japonsku, v Koreji, v Americe, vypukla 
velká panika mezi akcionáři a firmy si 
uvědomily, že musejí být důvěryhodné. 
V AGC tomu říkáme Corporate Social 
Responsibility. Musíte být důvěryhodní 
pro investory i pro management a firma 
tlačí z těch nejvyšší pater až dolů (i já 
jako ředitel to silně vnímám), že oblast 
společenské odpovědnosti a etiky se 
musí dodržovat. A pokud je tento princip 
dlouhodobě a důsledně naplňován, tak 
po letech si lidé uvědomí, že to k něčemu 
je. A nejde jen o společenskou odpověd-
nost, ale i o vztah k životnímu prostředí 
či k bezpečnosti práce. Přiznali se mi 
dělníci, že když doma jdou něco dělat 
s pilou, vezmou si ochranné brýle, což 
dříve nikdy nedělali. Snažíme se v každé 
součásti firmy držet vysoký standard. 
Máme také 13. a 14. plat, máme benefity, 
které ani v zahraničních firmách nejsou 
standardem, máme takzvanou cafetérii, 
kdy zaměstnanci mohou čerpat další pro-
středky na své zdraví, vzdělání, odpočinek 
či relaxaci. Ukažte mi firmy v okolí, které 
tohle pro své zaměstnance dělají. Lidé do 
AGC chtějí, protože i v dobách zlých jsme 
v regionu byli dobrým zaměstnavatelem.

Získal jste v roce 2014 ocenění Manažer 
roku ve sklářském průmyslu…
Předtím jsem ani nevěděl, že taková an-
keta existuje. Vyhlašuje ji Svaz průmyslu 
ČR a Česká manažerská asociace. Náš 
bývalý generální ředitel Štěpán Popovič 
cenu získal dokonce dvakrát. V letošním 
roce jsme také ve svém odvětví získali 
ocenění nejlepšího manažera pro gene-
rálního ředitele AGC Automotive Ing. 
Luďka Steklého. Sice to ocenění beru, ale 
víc si vážím toho, když mi můj šéf v Belgii 
řekne: Dobrá práce!  mse MC
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SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, 
Strážky, Všebořice v týdnu od 27. 11. 
Hostovice, Předlice, město–centrum, 
Skřivánek, Vaňov v týdnu od 4. 12. 
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice 
 v týdnu od 13. 11. 
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky 
 v týdnu od 20. 11.
Severní Terasa, Dobětice v týdnu od 6. 11.
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno  
 v týdnu od 30. 10.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

město centrum – Vaňov – Hostovice – 
Skřivánek 
Datum svozu: 17. 10.
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
Severní Terasa – Stříbrníky 
Datum svozu: 14. 11.
Stříbrníky: Jizerská 16,40–17,00
Severní Terasa: 
Gagarinova na parkovišti 17,10– 17,30
Stříbrníky – Dobětice 
Datum svozu: 17. 10. 
Stříbrníky: Na Louži 17,25–17,45
Dobětice: Rabasova 17,50–18,10 
Šrámková 18,15 – 18,35
Mojžíř – Neštěmice – Krásné Březno 
Datum svozu: 14. 11. 
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
Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín – Nová Ves 
– Kojetice – Olšinky – Svádov 
Datum svozu: 31. 10. 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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

PONDĚLÍ 16. 10. 2017: 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
ÚTERÝ 17. 10. 2017: Střekov, nad ul. Karla IV. 
směrem ke hradu 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná

STŘEDA 18. 10. 2017: 
Střekov, Osada za hradem 
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, 
Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, 
Tizianova, U Řeky, V Ohybu
ĆTVRTEK 19. 10. 2017: 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)
PONDĚLÍ 23. 10. 2017: 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 24. 10. 2017: Sebuzín 
Sebuzín
STŘEDA 25. 10. 2017: Církvice 
Církvice
ČTVRTEK 26. 10. 2017: Svádov levá strana 
28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
PONDĚLÍ 30. 10. 2017: Svádov pravá strana 
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
ÚTERÝ 31. 10. 2017: Budov, Olešnice, Olšinky 
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od 
ČOV), Vítězná ( Olšinky)
STŘEDA 1. 11. 2017: Kojetice, Nová Ves 
Kojetice, Nová Ves
ČTVRTEK 2. 11. 2017: Kočkov, ul. Kočovská 
a do ní zaústěné ulice nad sídlištěm 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
PONDĚLÍ 6. 11. 2017: Severní Terasa 
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
ÚTERÝ 7. 11. 2017: Severní Terasa 
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
STŘEDA 8. 11. 2017: Severní Terasa 
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 9. 11. 2017: Severní Terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
PONDĚLÍ 13. 11. 2017: Severní Terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

II. etapa. Stříbrníky, Dobětice

ÚTERÝ 14. 11. 2017: Stříbrníky 
Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 15. 11. 2017: Stříbrníky 
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
ČTVRTEK 16. 11. 2017: Dobětice 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
PONDĚLÍ 20. 11. 2017: Dobětice 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
ÚTERÝ 21. 11. 2017: Dobětice 
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

I. etapa, Mojžíř, Neštěmice

STŘEDA 22. 11. 2017: 
J. Plachty
ČTVRTEK 23. 11. 2017: 
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, 
Žitná
PONDĚLÍ 27. 11. 2017: 
Na Skalce, Peškova, Picassova
ÚTERÝ 28. 11. 2017: 
Ryjická, Sibiřská
STŘEDA 29. 11. 2017: 
Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, 
Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
ČTVRTEK 30. 11. 2017: 
Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

II. etapa, Krásné Březno

PONDĚLÍ 4. 12. 2017: sídliště Pod Vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
ÚTERÝ 5. 12. 2017: Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
STŘEDA 6. 12. 2017: Krásné Březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, 
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
ČTVRTEK 7. 12. 2017: 
Krásné Březno okolo ul. Nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
PONDĚLÍ 11. 12. 2017 : Krásné Březno, 
ul. mezi Krčínovou a Neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
ÚTERÝ 12. 12. 2017: Krásné Březno, 
ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
STŘEDA 13. 12. 2017: Krásné Březno, 
oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, 
Zolova

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U

Exponát měsíce října 
v ústeckém muzeu

Exponát měsíce října představuje práci archeologa z trochu jiného 
úhlu. Při záchranných archeologických výzkumech se do laborato-
ře přiveze velké množství zlomků různých nádob a artefaktů. Nej-
větší procento patří obvykle střepům keramických nádob. Podle 
velikosti výzkumu se jejich počet pohybuje od desítek po tisíce. Po 
umytí a usušení následuje zdlouhavá mravenčí práce, jejímž cílem 
je slepit co nejvíce (pasujících) fragmentů k sobě.  Někdy je tato 
snaha naprosto marná. Naštěstí však ne vždycky. Pokud jsou stře-
py zachovány a zůstaly víceméně na původním místě, je možné ná-
doby z velké části zrekonstruovat. Vystaveny jsou nádoby z doby 
laténské ze záchranného archeologického výzkumu vyvolaného 
výměnou plynovodního potrubí v katastru Velkého Března v roce 
2015 a nádoba z doby římské z Trmic, vyzvednutá v roce 2016.  zu

Třetí ročník běhu 
kampusem byl benefiční
Desítky závodníků znovu po-
kořily jednu z nejnáročnějších 
amatérských běžeckých tratí 
v Ústeckém kraji, a pomohly tak 
částkou 9850 korun humanitár-
ní organizaci Lékaři bez hranic.

Běh univerzitním kampusem 
zůstal i ve třetím ročníku uni-
kátním sportovním zážitkem. 
Po vzoru cyklokrosových závo-
dů se v kampusu neběželo na 
vzdálenost, ale na počet kol za-
běhnutých v určitém časovém 
limitu. Pro zpestření nemohl 
chybět ani výběh do schodů 
těsně před cílovou rovinkou. 

„Závod se mi líbil svojí uni-
kátní trasou, bavila mě její 
různorodost, nebyl čas se ani 
metr nudit. Špičkovou atmo-
sféru dotvářel vtipný moderá-
tor a hlavně na Běhu kampu-
sem dávají ty nejhezčí poháry! 
Rozhodně poběžím za rok zno-
vu,“ shrnula své zážitky po 
hlavním závodu a štafetách 
Zuzana Rusínová, která letos 
mimo jiné obsadila 5. místo 
mezi českými závodnicemi na 

Mattoni půlmaratonu v Karlo-
vých Varech.

V kategorii mužů do 34 let 
potvrdil roli favorita vítěz prv-
ního ročníku a absolvent UJEP 
Miroslav Matěcha, který v čase 
44:12,10 zaběhl 11 kol. Mezi 
muži ve věku 35–44 let zvítězil 
Radek Steklý s 9 koly v čase 
46:55,35. Kategorii nejstarších 
mužů ovládl Martin Kumžák se 
7 koly v čase 34:36,84. Nejrych-
lejší ženou třetího ročníku uni-
verzitního běhu se stala Zuza-
na Rusínová s 8 koly a časem 
38: 31,42. V kategorii žen nad 
40 let potom zvítězila Karla 
Suková, která v čase 35:05,93 
zaběhla 5 kol.  gz
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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.
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SNP, Ve Smyčce, Veleslavínova, Hoření od SNP 
po Důlce 17. 10. 2017, 7:00–16:00
Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, 
Odříčkova, Mošnova, Hilbertova 
 18. 10. 2017, 7:00–16:00 
V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, 
V Podhájí, Vinařská (v sídlišti) 
 19. 10. 2017, 7:00–16:00
Oblá, Glennova, parkoviště Maková 
(p. č. 4949/335), Větrná 23. 10. 2017, 7:00–16:00
Jana Zajíce, V Klidu 24. 10. 2017, 7:00–16:00

Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, Bělehradská, 
Dvořákova, Na Schodech 25. 10. 2017, 7:00–16:00
Na Kohoutě, Dukelských hrdinů 
 26. 10. 2017, 7:00–16:00
Školní, Návětrná, Kapitána Nálepky, Vojnovičova, 
Kapitána Jaroše 30. 10. 2017, 7:00–16:00
Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrové, Nedbalova, 
Rembrandtova 31. 10. 2017, 7:00–16:00
 
Informace týkající se čištění komunikací Vám rádi 
podají naši pracovníci na telefonním čísle 475 271 863

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í 
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Činoherní studio uvedlo 
první premiéru sezóny
Prvním titulem, jímž se hlásí ústecké Činoherní studio do své 
46. sezóny, je původní česká hra Život je krásnej dramatika 
Karla Františka Tománka napsaná na tělo Činoherního studia. 
Je to příběh o krásných lidech, kteří žijí krásné životy. Někdy se 
jim ale stane, že tento pocit nemají. To ale není důvod k rezig-
naci. Jako bytostní hledači v tom spatřují další výzvu. Nikdy, za 
žádných okolností se nevzdávají. Což bývá nejen zábavné, ale 
občas i trochu smutné. Ostatně jako život sám. Hru ve světové 
premiéře uvedlo Činoherní studio 16. října v rámci divadelního 
festivalu KULT. Pražská premiéra proběhne záhy po ústecké, a to 
ve středu 18. října v Divadle v Celetné. Pro reprízy v Ústí sledujte 
program „Činoheráku“ na webu cinoherak.cz.  zu

NABÍDKA PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
MĚSTSKÉ LÁZNĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Bližší informace a prohlídka prostor po předchozí dohodě:
p. David Zich, e-mail: david.zich@msul.cz, mobil: +420 777 005 080
Podrobnosti na webu www.msul.cz

• Ideální pro provoz masérských služeb, kosmetiky, 
manikúry, pedikúry 

• Výměra: 20,33 m2 (včetně šatny, sociálního 
zařízení a umyvadla s teplou vodou)

• Pronájem bez vybavení, 
místnost nutno zařídit

• Dlouhodobý pronájem na 
dobu neurčitou

VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA 
K PRONÁJMU – BUDOVA 
ZIMNÍHO STADIONU
v ÚSTÍ NAD LABEM

Bližší informace na e-mailu: jiri.bures@msul.cz
a mobilním čísle: +420 724 203 410 – Jiří Bureš

PØEHLED AKCÍ 
www.ddmul.cz

3. - 29. 10. 2017    
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO KLUBU SENIORÙ
Kavárna Muzea mìsta Ústí nad Labem

26. a 27.  10. 2017    
PODZIMNÍ HÝBÁNÍ, MALOVÁNÍ, MUZICÍROVÁNÍ 
8,00 - 16,00 - DDM
Pro dìti 6 - 15 let - období podzimních prázdnin
Cena 250,- Kè / den - pouze pro pøihlášené

. 10. 2017    FESTIVAL OÈIMA GENERACÍ
0d 14,00 hodin - hrad Støekov
Mezigeneraèní interaktivní dílna, kulturní program

21. 10. 2017    RECYKLACE S VTIPEM
Èesko-nìmecký worshop pro mládež a pedagogické pracovníky.
9,00 - 16,00 hodin - DDM
Pouze pro pøihlášené. Více informací 

28

31 . 10.  2017  
PODZIMNÍ STRAŠIDLENÍ aneb HALLOWEEN PO ÈESKU
16,00 - 19,00 hodin - DDM
Vyrábìní, soutìže a hry. Vstup 40,- Kè - s maskou ZDARMA.

www.ddmul.cz

KEVIN
Pes, hladkosrstý kříženec 
rezavé barvy, výška 50 cm, 
asi 2 roky starý. Kevin je 

hyperaktivní pes. Jeho předchozí majitel 
ho nevychovával, nemá výcvik a je dosti 
nevychovaný. Nový majitel musí počítat 
s tím, že musí Kevina naučit poslouchat 
a zvládnout základní povely. Je spíše 
vhodný k domku se zahradou.

PINĎA
Pes, drsnosrstý kříženec 
rezavé barvy, výška 40 cm, 
stáří 5 let, velký podkus. 

Pinďa je milý pejsek, je klidné povahy, 
nejspíše zvyklý v bytě, protože je čistotný. 
Nepere se s ostatními psy.

ANITA
Fena, žíhaná kříženka s bílou 
náprsenkou a zadními 
prstíky, výška 55 cm, asi 1–2 

roky stará. Anita je velmi temperamentní, 
potřebuje hodně pohybu. Do útulku se 
vrátila poté, co opakovaně utekla novému 
majiteli ze zahrádky. Anita nejspíše nechce 
být sama, a proto nový majitel musí Anitě 
zabránit v útěku.

MÍNA 
 
 
Vykastrovaná kočka, asi 

4 roky stará, mourovaná. Mína je tak 
trochu osobnost, nemá moc ráda ostatní 
kočky, je zvyklá v bytě a je čistotná.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I  P Ř I  Z O O  Ú S T Í  N .  L .
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