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KAM VYRAZIT NA ÚSTECKU

ÚSTECKÉ PODZEMÍ

3/12 15 –20 ČERT V ÚSTECKÉM PODZEMÍ
00

00

KLUB APOLLO
18/11 2000 RETRODISKOTÉKA
16/12 2000 VÁNOČNÍ RETRODISKOTÉKA
31/12
RETRODISCO SILVESTR APOLLO
MUSIC CLUB
		
MAŠKARNÍ SILVESTR - KLASICKÝ
SILVESTR SE SOUTĚŽÍ

DŮM KULTURY

7/11 2000 PARTIČKA
25/11 1030 MICHAL NA HRANÍ
1/12 2000 PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ
NAD LABEM, 1. ROČNÍK
7/12 1930 FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA TIE
BREAK
12/12 1900 ČOCHTAN VYPRAVUJE
19/12 1930 PADESÁT LET FEŠÁKŮ PLUS HOSTÉ
20/12 1930 DAGMAR PECKOVÁ A SPIRITUÁL
KVINTET
22/12 1900 SWINGOVÉ VÁNOCE 2017

NÁRODNÍ DŮM
8/11
9/11
10/11
16/11
17/11

19
2000
2000
2000
2000
00

21/11 1900
23/11 2000
25/11 2000
28/11 20
29/11 2000
6/12 2000
00

16/12 2000

OZVĚNY PORTY 2017
HUDBA ÚSTÍ 2017
VINCE AGWADA TRIO
ZAC HARMON BAND
VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY
– KONCERT
NEZMAŘI A PĚVECKÝ SBOR
AUDITE-SILETE BOHOSUDOV
KAMELOT
STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA
A DOSTÁLA
BEX MARSHALL BAND
ASSAF KEHATI TRIO
FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ
– VÁNOCE NA VALAŠSKU
STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA
A DOSTÁLA

SKANZEN ZUBRNICE
9–10/12

VÁNOCE VE SKANZENU

ČINOHERNÍ STUDIO

9/11 1900 PETR PÝCHA & JAROSLAV RUDIŠ:
LIDOJEDI
11/11 1900 VIDOCK + NERREA / KONCERT
12/11 1900 KAREL FRANTIŠEK TOMÁNEK: PAN
BÍLÝ, ZRZKA A TI DRUZÍ
14/11 1900 JIŘÍ SUCHÝ A JIŘÍ ŠLITR: JONÁŠ
A TINGL – TANGL
15/11 1900 MARTIN MCDONAGH: LEBKA
Z CONNEMARY
18/11 1700 WILLIAM SHAKESPEARE: ZKROCENÍ
ZLÉ ŽENY
18/11 1700 NOC DIVADEL + VERNISÁŽ NOVÉ

VÝSTAVY
20/11 1900 MAX FRISCH: HOMO FABER
22/11 1900 ARNOŠT GOLDFLAM: HRŮZA V BRNĚ
24/11 2000 GAMBRZ REPRS A HOSTÉ /
KONCERT
26/11 1600 VÍT PEŘINA: KOMÁŘI SE ŽENILI
ANEB ZE ŽIVOTA OBTÍŽNÉHO
HMYZU
00
29/11 19 KAREL FRANTIŠEK TOMÁNEK: ŽIVOT
JE KRÁSNEJ
1/12		 MASO V PLECHOVCE,
ČS – PŘEKROČIT HRANICE
9/12		 CHRISTOPHER BUCKLEY:
DĚKUJEME, ŽE ZDE KOUŘÍTE
ČS - PREMIÉRA
12/12		 VLADIMÍR FANTA: KLEC ČS –
KAŠPAR DIVADLO V CELETNÉ
16/12		 TOMÁŠ VŮJTEK: VÁNOČNÍ HRA
ANEB O TOM SLAVNÉM NAROZENÍ
ČS - PREMIÉRA

PIANOFORTE – 50. ROČNÍK
24/11 1900 VIRTUOSI PER MUSICA DI
PIANOFORTE – KONCERT VÍTĚZŮ
25/11 2000 WOHNOUT UNPLUGGED
26/11 1500 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ –
HOFFMANOVO DIVADLO, UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
27/11 1900 ZVONOKOSY

21/11 1000
21/11 1800
22/11
26/11
28/11
28/11
28/11
29/11
30/11

2000
830
1000
1700
1930
1600
2000

KŘIŽÁČEK
PROTI PŘÍRODĚ
SLAM POETRY – KVALIFIKACE
FESTIVAL ILUSTRACE A KOMIKSU
PHONON – CELONOČNÍ KONCERT
PRO HLUBOKÝ POSLECH I SONICKÉ
SNĚNÍ
SAMA
ALJAŠKA – DIVOČINA
ZLATÉHO SEVERU
HANDA GOTE: SAFÍROVÁ HLAVA
SUDETSKÁ PROCHÁZKA
BOŽSKÁ FLORENCE
BOŽSKÁ FLORENCE
TA, KTERÁ ODEŠLA
5 LET S PÉXIS
RADIO WAVE LIVE SESSIONS

SEVEROČESKÉ DIVADLO
8/11 1900 LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ
OPERA
9/11 1800 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ PLAKET
A KŘÍŽŮ ČČK
11/11 1700 ERBENOVO KVÍTÍ
12/11 1700 LABUTÍ JEZERO
13/11 1900 CASANOVA
14/11 1900 STARÁ DOBRÁ KAPELA – DIVADLO
PALACE PRAHA
15/11 1000 CAFÉ AUSSIG
16/11 1900 PRODANÁ NEVĚSTA
19/11 1700 KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ
BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2017
20/11 1900 FRANTIŠEK RINGO ČECH: DÍVČÍ
VÁLKA
22/11 1800 VIRTUOSI PER MUSICA DI
PIANOFORTE – ZAHAJOVACÍ
KONCERT
23/11		
VIRTUOSI PER MUSICA DI

PŘEDNÁŠKY, AKCE 

OBŘADNÍ SÍŇ MO SEVERNÍ TERASA
15/11 1600 ČTENÍ PRO DĚTI: SVATOMARTINSKÝ
ČAS
VÝSTAVY
do 1/12/2018 PROMĚNY KNIHOVNY V ČASE
Velká Hradební 45
do 31/12 EX LIBRIS
W. Churchilla 3

MUZEUM
AKCE
8/11 1700 ORCHIDEJE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

HRANIČÁŘ
12/11 1500
14/11 1930
16/11 1930
17–19/11
18/11 2000

LZE VYUŽÍT?
22/11 1700 PO STOPÁCH PŘEDKŮ
26/11 1400 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
30/11 1500 DESKOVÉ HRY S PIATNIKEM

9/11 1600 MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
11/11 1000 STRAŠIDLA V MUZEU
14/11 1700 VÝSTAVOU „SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI“
S JANEM STŘÍBRNÝM
15/11 1700 LITERÁRNÍ KAVÁRNA IV / MÝTY
STARÝCH GERMÁNŮ
28/11
29/11
30/11
2/12
3/12
4/12.

1900
1900
1900
1500
1500
1900

ČECHOMOR
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
NOC NA KARLŠTEJNĚ
LOUSKÁČEK
ČERT A KÁČA
CASANOVA

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
PŘEDNÁŠKY, AKCE 
VELKÁ HRADEBNÍ 45
14, 21, 28/11 1400 SENIOŘI PÍŠÍ WIKIPEDII III.
9/11 1700 SEMINÁŘ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
23/11 1730 CODER DOJO
24/11 900 BAREVNÝ PÁTEK VE VĚDECKÉ
PŮJČOVNĚ: HNĚDÁ, ORANŽOVÁ,
ŽLUTÁ
PŘEDNÁŠKY, AKCE 
W. CHURCHILLA 3
8/11 1700 ODRAZ STŘELY Z FORENZNÍHO
POHLEDU
9/11 1700 CESTY PRVNÍCH MORAVSKÝCH
MISIONÁŘŮ
9/11 1930 LOUTKY BEZ HRANIC: LEGENDA SV.
MARTINA
13/11 1730 PODVEČERY S VÁŽNOU HUDBOU
14/11 1700 KANADA, DIVOKOU PUSTINOU
YUKON TERRITORY
14/11 2000 LISTOVÁNÍ: CO BY MŮJ SYN
MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ (FREDRIK
BACKMAN)
15/11 1700 SYMBOLY A SVÁTKY
KŘESŤANSKÉHO ROKU I.
16/11 1600 ŽIVOT VE TM
20/11 1700 GRAFOLOGIE: CO TO JE? K ČEMU JI

16/11 1600 NEONATOLOGIE V SEVERNÍCH
ČECHÁCH
21/11 1900 KLAVÍRNÍ RECITÁL
22/11 1600 MUZEUM ČTE DĚTEM
22/11 1700 KATOLÍCI A LUTERÁNI VE
VEDLEJŠÍCH ZEMÍCH ČESKÉ
KORUNY
23/11 1800 MOCNÝ AŽ MOC
24/11 1630 PLAVBA S LABSKOU KRÁLOVNOU
ADVENT V MUZEU
2/12 900 VII. ADVENTNÍ TRHY V
2/12 900 VÁNOČNÍ DÍLNA
9/12 900 TVOŘIVÉ ÚSTÍ
VÝSTAVY
do 16/11

HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY

do 19/11

SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI

do 26/11

MARIONETY ZE SBÍRKY SVÁŤOVA
DIVIDLA

do 26/11

ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT 360°

do 30/11

PETER R. FISCHER – OKAMŽIKY
DČNK

do 3/12

EXPONÁT MĚSÍCE LISTOPADU
– NÁLEZ ŠTOČKŮ PRO VÝROBKY
FIRMY SCHICHT

do 31/12

KLAUS HORSTMANN-CZECH-DIALOG S ČASEM

do 31/12

STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

do 25/3/2018 MINERÁLY ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ
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Děkuji za vaše hlasy.
Cesta za spravedlností nekončí.
Gabriela Hubáčková
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A N K E TA
Obáváte se žloutenky?
Pavel Kuchynka
43 let, provozní manažer
Ústí nad Labem
Dbáme dostatečně na hygienu nejen
teď, v době epidemie, takže vyloženě
větší obavy nemáme.
Tomáš Kubišta
29 let, obchodník
Ústí nad Labem
Obavy jsou určitě na místě, bohužel,
stále jsou mezi námi tací, co podceňují, nebo vyloženě zanedbávají základní hygienické návyky. Kvůli těmto
jedincům jsem velice rád, že nemusím
dennodenně využívat například MHD.
Přitom stačí jednoduchá prevence,
nebýt čuně a nebýt sobecký vůči
zdraví ostatních.
Petr Uher
27 let, zaměstnaný
Ústí nad Labem
Žloutenky se musí bát asi každý
člověk, kterému není lhostejné jeho
zdraví nebo zdraví jeho nejbližších.
Samozřejmě se bojím i já. Žloutenka
není jen tak obyčejná nemoc jako
viróza.
Anna Šretrová
60 let, zaměstnaná
Ústí nad Labem
Určitě se obávám a nezapomínám si
pořádně mýt ruce, když jedu MHD.

Ústecké boxerky čeká boj
o pásy mistryň světa

Klíše – Galavečer profesionálního boxu bude hostit 2. prosince
Ústí nad Labem. O pásy světové
organizace WBC se v ringu
v hale Sluneta utkají české
boxerky Fabiana Bytyqi a Lucie
Sedláčková.
Pro jedenadvacetiletou Bytyqi půjde o největší zápas její
kariéry. Ve svém 12. utkání
v profesionálním ringu se dosud neporažená ústecká rodačka postaví proti Christině
Hernandézové z Mexika. „Je to
zápas o titul mistra světa, to je
pro mě sen, kterého jsem chtěla dosáhnout,“ řekla Bytyqi,
která naposledy v říjnu obhájila
titul juniorské šampionky organizace WBC v minimuší váhové
kategorii.
Neporazitelnost ve své kate- Fabiana Bytyqi a Lucie Sedláčková se těší
gorii do 57 kg chce potvrdit také na ústecký galavečer. foto: ZU
třiadvacetiletá Sedláčková, která je stejně jako Bytyqi i držitelkou pásu pro juniorskou mistryni
světa. V Ústí nad Labem bude poprvé bojovat o titul mistryně světa a stříbrný pás organizace WBC proti Marii Lozánové z Venezuely. Na vrchol kariéry dosud neporaženou českou profesionálku připravuje nový trenér a její životní partner Štěpán Horváth.
Třetím tahákem galavečera má být zápas devatenáctileté boxerské naděje Tomáše Šálka v těžké váze. Všechny čtyři dosavadní
profesionální zápasy vyhrál k.o. zu

www.facebook.com/zitusti.cz
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SLOUPEK

Pětadvacetiletí
strážníci
Ústecká městská
policie oslavila
pětadvacetiny.
V zemi je unikátní tím, že v jejím
čele je stejný
ředitel, který ji spoluzakládal, stejně i jeho zástupce. Primátoři odcházejí,
magistrátní koalice se rodí
a zase hroutí, ale strážníci
zůstávají. A tak to má být.
Prověřily je krizové situace
včetně povodní.
Jenže … Stav mužstva
(a ženstva) metropolitní policie vždy nebyl a není ideální. Požadavek maturit,
nevysoký plat, náročnost
služby a mnohdy i veřejné podceňování významu
„měšťáků“ pro naši bezpečnost otřásalo jejich řadami.
No, zkuste být populární
s pokutovým blokem v ruce.
A tak neustále probíhá nábor. Ten poslední léta provází problém - fyzička. Pětadvacetileté policii, stejně
jako té státní nebo vojsku,
chybí zdatní pětadvacetiletí
muži, kteří hříšníky doběhnou, aniž by ztratili vědomí.
K výročí ústeckým strážníkům přeji, aby jejich sbor
a ty zkušenější doplnili
mladí, zdatní a odhodlaní
ochránci pořádku v ulicích.
Protože těch temných a ne
zcela bezpečných ulic není
málo.
Miroslav Pakosta

INZERCE

www.kia.com
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

Kia Stonic. Kombinovaná spotřeba 4,2–5,5 l/100 km. Emise CO2 109–125 g/km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Vánoční strom se
rozsvítí 26. listopadu
Ústí nad Labem – Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního
stromu proběhne v neděli
26. listopadu v 18 hodin na
Lidickém náměstí. Město
tak zahájí tradiční program
Ústeckých Vánoc. V něm se
představí Anička Slováčková
či Daniel Hůlka a uskuteční se
charitativní akce Rozsviťme
Ústí nebo Mikulášská nadílka
s průvodem čertů. gz

Ústečtí strážníci slaví
Ústí nad Labem – Výročí 25 let
založení oslavila Městská policie
Ústí nad Labem. Při slavnostním
shromáždění strážníci dostali
pamětní listy, dárky a poděkování za práci od primátorky Věry
Nechybové. Ředitel strážníků
Pavel Bakule řekl, že městská policie prošla překotným
vývojem, nyní v ní slouží téměř
sto padesát lidí a má k dispozici
moderní techniku. gz

Oprava havarijního
topení za 705 tisíc
Ústí nad Labem – Dům v ulici Prokopa Diviše čeká rekonstrukce
topení, které je v havarijním
stavu. Rada města na to uvolní
částku 705 tisíc korun. Město
také plánuje zpracovat projekt
na rekonstrukci zbývajících
prostor. Na jedno místo by pak
mohly být umístěny organizace
poskytující komunitní a sociální
služby. Je to aktuálně podpořeno
i výsledky ankety Zdravé město,
kde občané požadovali zřízení
spolkového domu. gz

Na prevenci žloutenky
putují školám peníze
Ústí nad Labem – Na prevenci
proti hepatitidě dostanou školy
příspěvek. O příspěvku ve výši
5 000 korun pro každou základní a mateřskou školu a Dům
dětí a mládeže rozhodla rada
města. Celková částka na toto
hygienické opatření představuje 240 000 korun. Školy za ně
mohou nakoupit dezinfekční
prostředky a hygienické potřeby. „Virem hepatitidy A se může
nakazit každý. V posledních
týdnech přicházejí do nemocnice i lidé, kteří nepocházejí
z vyloučených lokalit, nevědí
o žádném kontaktu s nemocným a jsou překvapeni, že se
nakazili tzv. nemocí špinavých
rukou,“ říká primář Infekčního
oddělení ústecké nemocnice
Pavel Dlouhý. Nemoc špinavých

rukou se objevuje napříč celým
Ústeckým krajem. Virus se vylučuje stolicí a vniká do těla ústy.
Hygienici nabádají k umývání
rukou teplou vodou a mýdlem
po každé návštěvě toalety. Mezi
příznaky nemoci patří zvýšená
teplota, bolest svalů a kloubů,
nevolnost a také zežloutnutí
očního bělma a kůže. gz

Silničáři mají na zimu
13 tisíc tun soli
Ústecko – Silničáři na Ústecku,
ale i v celém kraji se připravují
na první sníh. Vedle krajských
150 milionů korun na zimní
údržbu mají peníze na úklid
silnic a chodníků vyčleněné
také města.
„Máme téměř 13 000 tun soli,
asi 4000 tun písku a drtě, takže jsme předzásobeni,“ řekl pro
ČRo Sever vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jindřich Franěk. „Na ústecký okres
máme osm vozů v Trmicích
máme čtyři, další čtyři jsou ve
Velkém Březně. Pokud sněží, najede řidič během směny i 200 kilometrů,“ dodal vedoucí trmického střediska krajské správy
silnic Michal Hnízdo. gz

Do zoo levněji

Cenu hejtmana získal šéf
záchranky i profesor z UJEP
Ústí nad Labem – Cena hejtmana
Ústeckého kraje oceňuje výjimečné občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje. V pořadí
již pošesté ji předal hejtman
Oldřich Bubeníček významným osobnostem regionu. Jsou
mezi nimi i dva reprezentanti
Ústí. Cenu hejtmana v oblasti
sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života získal
ředitel zdravotnické záchranné služby MUDr. Ilja Deyl a za
vědu a výzkum prof. Ing. Pavel
Janoš, CSc., z ústecké univerzity. „Všichni si ocenění za svoji

profesi opravdu zaslouží. Jsem
moc rád, že svůj um dávají ve
prospěch našeho kraje a je
to ukázkou toho, že svůj kraj
mají rádi a jsou ochotni pro
něj pracovat a léta vykonávají
perfektní práci ve svých odvětvích,“ řekl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Cenu hejtmana ještě získali
v oblasti kultury vedoucí divadelního souboru v Krupce Jana
Urbanová a za sport zakladatel
a organizátor mezinárodního
ženského cyklistického závodu
Tour de Feminin Jiří Vích. ld

Ústí nad Labem – S nástupem listopadu začala v ústecké zoo zimní
sezóna. Zoo má kratší otevírací
dobu a nižší vstupné. „Naše zoo
je od listopadu do února otevřena od 9 do 16 hodin, snižuje se
vstupné na 100 Kč pro dospělého, 50 Kč pro děti, studenty
a důchodce. Během zimní
sezóny je otevřen pouze spodní
vchod z Drážďanské ulice, ale
odchod ze zoo je možný turnikety u obou vchodů, zamykají se
v 17 hodin,“ upřesňuje vedoucí
návštěvnického servisu Andrea
Balejová. gz
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DOMÁCÍ
UTKÁNÍ

16. 11. 2017 od 17:00 h.

az residomo havírov
ˇ
20. 11. 2017 od 18:00 h.

prostejov
ˇ

25. 11. 2017 od 17:00 h.

frýdek-místek

29. 11. 2017 od 18:00 h.

VHK ROBE VSETÍN

6. 12. 2017 od 18:00 h.
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benátky nad jizerou
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V Hrbovicích objevili
unikátní pohřebiště
Hrbovice - Při záchranném výzkumu v Hrbovicích archeologové
odkryli rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště
z pozdní doby kamenné. V jámě
objevili i keramické nádoby,
informoval ředitel ústeckého
muzea Václav Houfek.
Archeologové byli povoláni do Hrbovic začátkem září.
Na ploše zhruba dvou hektarů
se bude stavět skladovací hala
firmy CTP. Z dosavadních nálezů jsou archeologové nadšeni.
Většina sídlištních objektů v jižní části plochy patří do kultury
nálevkovitých pohárů, tedy do
doby zhruba 3800 až 3350 let
před naším letopočtem. Je to
zřejmě jedno z největších sídlišť
této kultury v severozápadních
Čechách.
V jedné jámě byly keramické
nádoby poskládány dnem vzhůru a překryty zeminou. „Jedná
se o výjimečný nález,“ uvedl Luboš Rypka, archeolog pověřený
vedením výzkumu. Nejvýznamnějším objevem je středně velké kostrové pohřebiště datované do doby 2500 až 2300 před
naším letopočtem. „K dnešnímu dni máme zdokumentováno přibližně 13 hrobů s četnými
keramickými milodary v podobě
mís a džbánků. Ve dvou z nich
se našla i výjimečná lukostřelecká výbava,“ uvedla kurátorka

Ústí žádá dotace na Schichtovu
epopej k oslavám stého výročí
Ústí nad Labem – Magistrát podal
dvě žádosti o dotace na projekty, které souvisejí s oslavami
stého výročí vzniku Československa. Jednou z nich je
dotace na projekt Schichtova
epopej s celkovými náklady
250 tisíc korun. „Jde o výstavu,
která v roce 2018 proběhne
v muzeu a představí jedinečný
soubor obrazů s historickými
náměty z českých dějin,“ řekla
mluvčí města Romana Macová.

Náměty nechal zhotovit
významný česko-německý
podnikatel Georg Schicht jako
součást propagace své firmy
ve dvacátých letech 20. století.
Reprodukce těchto obrazů
byly šířeny jako pohlednice
nebo školní obrazy po celém
Československu. Další dotace
bude určena na podporu
projektu Kalendárium Ústí nad
Labem v roce 1918 s náklady
57 000 korun. gz

Arma má nového trenéra
archeologické sbírky ústeckého
muzea Eliška Wiesnerová.
V jednom z hrobů byla zachycena kostra muže ve skrčené
poloze na levém boku, kromě
mísy a dvou džbánků byly za
zády mrtvého nalezeny tři pazourkové hroty šípů, jeden větší pazourkový hrot oštěpu a na
levém zápěstí vzácná kamenná
nátepní destička, která chránila
ruku před úderem tětivy luku.
Ve druhém mužském hrobě
bylo kromě mísy devět pazourkových hrotů šípů, zřejmě původně poskládaných v toulci, na
hrudi pak měl zemřelý dva zdobené kostěné lukovité závěsky.
„To jsou výjimečné nálezy,“ zdůraznila kurátorka.
Prozkoumanou část plochy
archeologové předávají postupně stavařům. zu

Ústí nad Labem – Novým trenérem
FK Ústí nad Labem se stal Aleš
Křeček. Nahradil
dosavadního kouče
Jiřího Skálu, který
byl odvolán i s asistentem Petrem
Fouskem kvůli
neuspokojivým výsledkům a špatnému postavení týmu
v tabulce.
Pětačtyřicetiletý Křeček vedl například na Slovensku Skalici
či Ružomberok. V minulosti

mimo jiné působil jako asistent a krátce i hlavní trenér
ve Zbrojovce Brno
a také jako asistent ve Slavii Praha
a Baníku Ostrava.
Vedl i reprezentační devatenáctku
a šestnáctku, působil rovněž v pozici skauta Sparty
Praha, byl také například vyhlášen
nejlepším českým
trenérem v kategorii dorostu
v roce 2007. gz

INZERCE

Za 10 minut přišlo tisíc žádostí
Ústí nad Labem – Během prvních
24 hodin od startu příjmu
žádostí se o kotlíkové dotace
přihlásilo 1345 obyvatel. Celkem
je v aktuální výzvě připraveno
156 milionů korun. Největší počet žádostí přišel krátce po otevření systému. Během prvních
10 minut bylo žadateli nahráno
více než tisíc žádostí. Letošní
novinkou je právě možnost ryze
elektronického podání žádosti.
Celkově by v Ústeckém kraji

mělo být vyměněno 1683 kotlů.
„Žádosti bude možné podávat
až do konce ledna 2018,“ říká
Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje.
V této výzvě bylo možné žádat o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla s ručním
přikládáním v rodinných domech za kotle umožňující spalovat pouze biomasu nebo na
instalaci tepelného
čerpadla. gz

Stavba kruháku se zbrzdila
a dálnic. „Moc se toho tady
zatím bohužel nezměnilo. Teď
se řeší, jestli tu stále zůstane
vrstva, která byla pod asfalty,“
řekla pro ČRo Sever starostka
Přestanova Miroslava.
Průjezd Přestanovem se přibližně za měsíc zkomplikuje
ještě víc. Vodohospodáři zde
totiž budou opravovat propadlou kanalizaci, která vede
napříč hlavním tahem Děčín –
Ústí – Teplice. gz

MC2017866

Přestanov – Stavba kruhového objezdu v Přestanově se
komplikuje. Práce zbrzdily
problémy s podložím i propadlá kanalizace vedle plánované
křižovatky. Dokončení stavby
je plánováno na březen 2018.
Kruhový objezd vyjde na zhruba 17 milionů korun, oproti
plánovaným 15 milionům.
I přes problémy je slibovaný
březnový termín reálný. Informovalo o tom Ředitelství silnic
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Město chce
plán dopravy
Ústí nad Labem – Město hledá
zpracovatele plánu takzvané
Udržitelné mobility. Ve veřejné
zakázce stanovili radní limit
ceny za zpracování dokumentu na 4,13 milionu bez DPH.
Dokument má zhodnotit současný stav dopravy ve městě
a navrhnout možnosti, jak by
se mohla rozvíjet v dalších deseti letech s výhledem po roce
2030. Ten, kdo zakázku získá,
bude muset spolupracovat
s odborníky i veřejností. gz

Region přišel
o jednoho poslance
Ústí nad Labem – Ústecký kraj kvůli
nízké volební účasti, která byla
52,38 %, ztratil ve sněmovně
jednoho poslance. Náš kraj
bude, na rozdíl od předchozích
volebních období, zastupovat ve
sněmovně třináct poslanců. Za
ANO – Richard Brabec, Jan Richter, Pavel Růžička, Eva Fialová,
Tomáš Kohoutek, Jaroslav Bžoch
a Jiří Schiller; SPD – Tereza Hyťhová a Monika Jarošová; KSČM
– Hana Aulická; ODS - Karel
Krejza; Piráti – Mikuláš Peksa
a ČSSD – Jaroslav Foldyna. gz

Nebezpečný dům
padne už v listopadu
Předlice – Dům zničený březnovým požárem v ústeckých
Předlicích by měli dělníci začít
rozebírat. Dělníci by měli začít
s bouráním domu 20. listopadu.
Jde o předběžný termín, na kterém se dohodli zástupci firmy
a magistrátu. Samotné práce
pak potrvají přibližně 10 dní.
Demolice bude stát město
zhruba 660 tisíc. Zakázku vyhrála firma Martina Černého
z Habrovan. Původní odhad byl
1,5 milionu. Majitel firmy nízkou cenu zdůvodnil tím, že na
rozdíl od dalších zájemců vlastní potřebné stroje a nemusí
si je pronajímat, a také proto,
že s bouráním v Předlicích má
zkušenosti.
Podle statika se lidé ze sousední budovy na dobu prací
budou muset vystěhovat. Rodina ze sousedního domu však
nemá kam jít. Jednat se bude
o tom, kdo jim najde náhradní
bydlení. Podle města by jim měl
najít náhradní ubytování majitel domu. Ale jeden z majitelů
domu, Dušan Kavický, je toho
názoru, že náklady na dočas-

Kniha o ústeckém
fotbalu již v prodeji
Ústí nad Labem – Město Ústí nad
Labem nabízí k prodeji novou
knihu o ústeckém fotbale. Publikaci s názvem „Historie ústecké kopané aneb Arma slaví
90 let“. Kniha na 189 stranách
popisuje historii kopané
v Ústí nad Labem od samotného vzniku až po současnost, součástí jsou černobílé
fotografie i jmenný seznam
všech hráčů, kteří v klubu
působili. Zájemci si mohou
publikaci zakoupit například
v informačním středisku na
Mírovém náměstí. gz

Na Větruši
ocenili hasiče
né vystěhování by mělo hradit
město.
Zničený dům musí dělníci rozebírat postupně, nesmí přitom
používat těžkou techniku a nesmějí jít ani dovnitř. Hrozí riziko, že by se zřítil úplně.
Město chce náklady na demolici vymáhat po majiteli, kterého však stíhá jak slovenská,
tak ústecká policie. gz

Ústí nad Labem – Pětatřicet hasičů
převzalo v hlavním sále ústeckého zámečku Větruše služební
medaile Hasičského záchranného sboru ČR. Medaile udělil oceněným Roman Vyskočil,
ředitel Hasičského záchranného sboru kraje a hejtman Oldřich Bubeníček. Pro medaile
za věrnost II. stupně za 20 let
služby a III. stupně za 10 let si
z 35 oceněných přišla i jedna
hasička. gz

PR

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.
Ústecká průmyslovka je moderní a praktická
Škola má vlastní autoškolu, ve které
ve všech oborech vzdělávání je možno
získat řidičský průkaz skupiny B za
výhodných podmínek. Jsme akreditovaným střediskem pro získání prestižního
mezinárodního osvědčení ECDL (Mezinárodní standard pro digitální znalosti
a dovednosti).
Absolventi elektro oborů mohou na
závěr studia získat kvalifikaci podle § 5
a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Žáci oboru
dopravní prostředky mohou získat za
výhodných podmínek při výuce řidičský
průkaz na nákladní automobil (skupina
C). V oboru strojírenství se učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy
v učebně počítačové grafiky. Výuka informatiky probíhá v počítačových učebnách
a výuka jazyků ve speciálních učebnách
s podporou využití multimédií při výuce.

Na začátku školního roku absolvují studenti prvních
ročníků adaptační kurzy

Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát
CNA 1–4. Škola je držitelem ceny Evropské

kvality v projektu Comenius – Vocex –
mezinárodní výměna studentů.
Velká část školy prošla v minulých letech
rekonstrukcí. Velmi dobře jsou vybavené
dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, tělocvičny, centrum dopravní přípravy,
sportovní areály a školní stravování. Obě
pracoviště jsou bezbariérová, škola věnuje
zvýšenou péči výchovnému poradenství
a primární prevenci. Velkou devízou školy
je spolupráce se zaměstnavateli a firmami,
které nabízejí různorodou podporu žáků
při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost
uplatnění žáků na trhu práce. Se všemi
významnými partnery má škola uzavřenu
„Pečeť kvality přípravy absolventů do
profesního života“ pod záštitou prezidenta
Hospodářské komory České republiky.
Máme velmi úzkou spolupráci s vysokými
školami.

Jsme školou pro život
Jsme státní odbornou školou, založenou již v roce 1910. Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je trojnásobným vítězem (2014–2016) a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života. Naše škola je polyfunkční střední školou,
která nabízí chlapcům i dívkám vzdělávání v několika studijních i učebních oborech. V oborové skladbě se specializujeme na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a velice žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními a učebními
obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a dálkovou formou učebních oborů. Mezi řadou oborů je vzájemná vertikální a horizontální
prostupnost, což znamená, že žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti studia přestoupit na jiný obor. Vytvořit podmínky
pro to, aby každý žák dosáhl vzdělání dle svých schopností a možností, je jednou z hlavních priorit naší střední školy.
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel
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• přední technická páteřní škola Ústeckého
kraje
• zaměření na elektrotechniku, informační
technologie, strojírenství, logistiku
a dopravní prostředky
• vítězná v soutěžích Dobrá škola Ústeckého
kraje a Doporučeno zaměstnavateli
• opakované vítězství v celostátních
soutěžích organizovaných
ČEZ – Energetická maturita, Distribuční
maturita a Jaderná maturita
• pravidelné zahraniční stáže v rámci
programu Erasmus+ - Finsko, SRN,
Lotyšsko, Slovensko
• intenzívní spolupráce se 40 podniky
a firmami v republice.
• řada aktivit nad rámec školního
vzdělávacího programu – adaptační
kurz pro 1. ročníky, zahraniční exkurze,
přednášky, semináře, vlastní autoškola,
sportovní kurzy, účast v technologických
projektech

PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT
22. 11. – Ukázkový den I - Stříbrníky
22. 11. – Den otevřených dveří I - Stříbrníky
23. 11. – Den otevřených dveří I - Resslova
28. 11. – Ukázkový den I - Resslova
2. 12. – Den otevřených dveří II - Resslova
6. 12. – Ukázkový den II - Stříbrníky
6. 12. – Den otevřených dveří II - Stříbrníky
7. 12. – Ukázkový den I - Resslova
13. 12. – Soutěž pro žáky ZŠ - A je to 2017
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Odbavovací systém v MHD by
Ústí vyšel ročně na 2,5 milionu
Ústí nad Labem – Od roku 2019 by
v ústecké hromadné dopravě
mohl být nejmodernější elektronický odbavovací systém.
Dopravní podnik města si ho
chce pronajmout a cena za
roční nájem a údržbu se odhaduje zhruba na 2,5 milionu korun. Peníze na nájem by firma
chtěla dostávat od města.
Forma nájmu na dobu neurčitou je podle vedení společnosti výhodnější proto, že nevyžaduje velkou jednorázovou
investici jako při nákupu. Do-

pravní podnik odhaduje, že dá
zhruba 1,5 milionu za instalaci
potřebných zařízení a kabelů
do vozů – to je ta prvotní investice, dalšího zhruba půl milionu bude roční údržba a zhruba
2 miliony bude stát nájem ce-

lého systému. Dopravní podnik
chce v podstatě zrušit papírové jízdenky, které se snadno
falšují. Budou sice k dispozici,
ale jen k jednorázovým jízdám
bez přestupu. Nový systém nezaručí, že v MHD nebudou černí pasažéři, ale vedení dopravního podniku doufá, že díky
systému slev a díky kontrolám
se jejich počet sníží.
Cestující by po zavedení nového systému již nemuseli nastupovat pouze předními
dveřmi. gz

Město poptává
mobilního operátora
Ústí nad Labem – Poptávkové řízení na mobilní telekomunikační
služby pro magistrát, městskou policii, úřady městských
obvodů a všechny příspěvkové
organizace města zadal ústecký magistrát.
Stávající smlouva s mobilním operátorem v únoru. Nová
by měla být s vítězem veřejné
zakázky sepsána na další dva
roky.
Podmínkou této smlouvy je
například univerzální volný
tarif na hlasové služby, SMS
a data s využitím rychlých
technologií jako 4G, LTE
a další. zu

Na rekonstrukci mostu Edvarda Beneše si kraj chce půjčit
Ústí nad Labem – Ústecký kraj
se zadluží o další 1,5 miliardy
korun. Za peníze je v plánu
opravy mostů a škol. Zastupitelé
schválili, aby kraj začal o půjčce
vyjednávat se dvěma bankami.
Opozice další zadlužení kritizuje, protože kraj už dluh má.
Nový dluh se začne splácet až
v roce 2022.
Peníze by měly putovat na
opravu ústeckého Benešova

mostu, stavbu kampusu řemesel
Střední školy stavební a technické v Ústí za 440 milionů, opravy
domova pro seniory v Dubí na
Teplicku nebo dostavbu areálu
školy SŠ stavební v Teplicích za
278 milionů.
Kraj má finance ve svém fondu. Podle náměstka hejtmana
Martina Kliky je ale plánuje využít jinak: „Už jsou alokovány
na určité investiční akce, které

se ještě nerozběhly. U některých
akcí ještě čekáme na podporu
z evropských fondů, a pokud to

budeme realizovat s dotací, proč
bychom měli používat své finanční prostředky,“ řekl.
K červnu letošního roku dlužil
kraj zhruba 3,5 miliardy korun.
Vedení kraje teď bude po souhlasu zastupitelů jednat o úvěru
se dvěma bankami a konečné
rozhodnutí o přijetí půjčky má
padnout do konce roku. Úvěr
by pak kraj splácel až do roku
2031. gz

INZERCE

Nabízíme práci
čtyřem komunikativním
a upovídaným lidem...
...kteří umějí argumentovat, jsou odolní vůči stresu
a nechybí jim zápal pro obchodní jednání.
Jedná se o netradiční a zajímavou práci v malém call centru
s příjemným zázemím (max. 8 operátorů) v centru Ústí nad Labem.
Vaše pracovní nasazení bude adekvátně odměněno – fixní mzda
+ každý měsíc prémie a benefity!
Můžete si vybrat mezi HPP a zkráceným úvazkem,
věk nebo předchozí zkušenosti v oboru nehrají roli, všemu Vás naučíme!
MC2017871

Chcete-li se dozvědět více, zavolejte na telefonní číslo 474 770 330 (paní Mrhalová),
nebo napište na e-mailovou adresu usti@iv-nakladatelstvi.cz, rádi se s Vámi osobně setkáme.
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Štěpán Sokol: Sporťák z televi
Sympatický moderátor sportovních zpráv
v televizi Nova Štěpán Sokol pochází z Ústí.
Hraje podvodní ragby a má přítelkyni. Na
domov nedá dopustit. A jak to vlastně
„dotáhl“ z rádia až do celoplošné televize?
Gabriela Zlámalová

Jak se z kluka z Ústí stane
moderátor hlavních televizních sportovních zpráv?
Začínal jsem jako moderátor v Ústí v Hitrádiu FM, pak
šel na Evropu 2 a Frekvenci 1,
ale celou dobu mě to táhlo ke
sportu a k tomu být sportovní komentátor. Ale práce v rádiu byla perfektní škola. Dobrá
zkušenost přišla také později na Eurosportu, protože tam
člověk pracuje, alespoň tady
na české verzi, v takových řekněme „polních podmínkách“,
ale zpětně to vidím jako něco,
co člověku v mnoha ohledech
dost dalo. Poté přišla nabídka
komentovat NHL a v té době
také hokejovou extraligu na
Nova Sport, což dělám dodneška i se Sportovními novinami.
A tato kombinace je fajn.
Jaký sport v televizi nejraději
komentujete a proč?
Jednoznačně hokej, především NHL. Hokej mám rád už
odmalička, je to krásná hra, ve
které se stále něco děje. A co se
týká NHL, to je opravdu „jiná
liga“, ta nejlepší na světě, tu člověk nemůže nemít rád.
Co pro vás znamená moderování hlavní sportovní relace
v rámci Televizních novin?
Svým způsobem splnění dětského snu, což platí i o komentování hokeje. A také zajíma-

8

vou práci, která mě baví, a to
i díky tomu, že máme na Nově
dobrou partu, na kterou se člověk těší.
Jak zprávy vlastně probíhají?
Jsou tam nějaká úskalí, třeba
čtecí zařízení? Stalo se někdy
při živém vysílání něco, co
vás vykolejilo?
Jak říkáme u nás v redakci, zprávy, to je „živý organismus“, takže občas nějaké to
překvapení přijde, ale s tím se
musí počítat. A pravda je, že
i čtecí zařízení, které se nepoužívá vždy, dokáže překvapit.
Někdy i díky kolegům. Jednou
jsem měl ve čtecím připraveno
v textu „... basketbalisté Golden State zůstávají i nadále
stoprocentní...“ a právě jeden
z kolegů to ze srandy těsně
před vysíláním přepsal na
„... basketbalisté Golden State
zůstávají i nadále čtyřprocentní...“ už jsem tu čtyřku měl na
jazyku, naštěstí mi to včas došlo, takže do vysílání šla věta
tak, jak měla, ale pobavilo mě
to.
Sportujete rád? Který sport
máte nejraději?
Slovíčko miluju nepoužívám
často, ale v tomhle případě to
bude sedět. Aktivní sport miluju, hokej, florbal, kolo, lyže,
plavání, potápění, asi není
sport, který bych neměl rád.
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vize si splnil dětský sen
Přítelkyně tvrdí, že zadaný
jsem, já tvrdím, že děti nemám
(smích).

PROFIL

Tým Snídaně s Novou – Petr Říbal, Hana Reinders, Štěpán Sokol a Karel Kašák foto: SŠ

V Rakousku jste měl vážnou
nehodu na lyžích. Neodradila
vás, lyžujete stále?
Nebyla zas tak vážná, lyžoval
jsem už druhý den.
Jste původem z Ústí, jaký
k němu máte vztah?
Ústí mám samozřejmě rád,
i když dost věcí tady by se dalo
a asi i mělo dělat jinak, ale to je
MOJE NEJ

barva: modrá
jídlo: těch je
hudba: to se hodně
odvíjí od momentální
nálady a ticho taky
někdy není špatná
hudba, pak bych
přidal šumění lesa
a moře
číslo: nejsem na čísla
politik: tak takového
asi nemám

jiná kapitola. Vždycky říkám, že
Ústí nepatří mezi nejhezčí města, ale zato má krásný okolí.
Sledujete, když se do Ústí vracíte, jak se město mění?
Protože se do Ústí vracím celkem pravidelně, tak ano.

Mát nějaké oblíbené místo,
kam rád jezdíte - v Česku nebo
v zahraničí?
Mám rád všechna krásná
místa.
Kde se vidíte za pět let?
Bůh ví…

Štěpán Sokol
Dvaatřicetiletý Štěpán Sokol se narodil
a žije v Ústí nad Labem. V médiích se
začal pohybovat už před lety jako moderátor v regionálním rádiu, postupně
přešel do celoplošných rádií a současně začal pracovat jako komentátor
sportovních přenosů. Diváci TV Nova
mohou Štěpána Sokola znát z Ranních,
Poledních a Odpoledních Sportovních
novin a hlavně z Večerních Sportovních
novin vysílaných v rámci Televizních
novin od 19.30. I on sám se sportu
věnuje velmi aktivně ve volném čase. Je
bezdětný a má přítelkyni.

INZERCE

Bydlíte na Střekově. Máte třeba obavy, když se zvedá hladina Labe, protože z centrálního
Ústí je na tom při povodních
Střekov pokaždé nejhůř?
Na Střekově bydlím úplně
nahoře, takže z vody v tomhle
směru obavy nemám, ale samozřejmě že když se zvedá hladina, tak to příjemné není, ať už
bydlíte kdekoliv.
A jaké bylo v Ústí dětství, kam
jste nejčastěji chodil?
Nemám srovnání s dětstvím
v jiném městě, takže nevím.
Ale asi klasika, domů, do školy
a s klukama za barák na hřiště,
tam jsme byli furt.

VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA K PRONÁJMU
BUDOVA ZIMNÍHO STADIONU
V ÚSTÍ NAD LABEM
- velké i menší formáty reklamní plochy
- vysoký zásah reklamy v centru města
Kontaktní osoba: Jiří Bureš
E-mail: jiri.bures@msul.cz
Telefonní číslo: +420 724 203 410

Jaký jste byl jako žák? Byl jste
už tehdy výřečný?
Samozřejmě vzorný (smích).
Dělám si legraci, asi si s námi
učitelé užili svoje, na druhou
stranu, myslím, že jsme dokázali odhadnout, co ještě ano a co
už ne. Na základní škole jsem
toho moc nenamluvil, taky se
pak spolužáci divili, do jakého
oboru jsem se pustil. Od střední školy už to asi bylo jinak, to
jsem potom naopak slyšel „já
si říkal, že bys něco takového
mohl dělat“.
MC2017879

A kde sportujete, když jste
doma v Ústí?
S potápěči v Ústí chodíme na plaveckou halu na Klíši hrát podvodní rugby, což je
sport, který skoro nikdo nezná. V Ústí chodím i na florbal a přes léto běhat, nebo na
kolo, a to kamkoliv do přírody,
kde je hezky.

Pendlujete mezí Ústím a Prahou ... neuvažujete se trvale
odstěhovat do Prahy?
Nejezdím denně, máme od
TV Nova přímo na Barrandově
k dispozici možnost ubytování,
kde se s kolegy střídáme podle
potřeby, takže o stěhování do
Prahy nepřemýšlím. Navíc, přejet z jednoho konce Prahy na
druhý kolikrát trvá stejně dlouho jako trasa Praha - Ústí.

foto: ???

Máte více kamarádů v rodném městě, nebo teď už spíš
v Praze?
Nejvíc asi v Ústí, ale jinak
mám kamarády samozřejmě
i v Praze a i v jiných městech.

Teď něco z vašeho soukromí…
Jste zadaný a máte děti?
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více na www.zitusti.cz

Řídit fotbal je těžší než řídit sklárnu
Není obvyklé, aby TOP manažer nadnárodního koncernu
s akvizicemi po celém světě byl
Čech. Ještě méně je obvyklé, že
takového českého manažera
poté, co ohlásí odchod, ponechají zámořští akcionáři ve
významných reprezentativních funkcích a pořádají
večírky na jeho počest.
A pro Pavla Šedblauera,
bývalého viceprezidenta
evropské AGC, to udělali.
Byl pozván i s manželkou
do Tokia.
Letos už nejste viceprezidentem
AGC v Evropě.
Ale do konce
roku působíte
v představenstvech sklářské
firmy v Česku
i Evropě a FK
Teplice. Máte
více času na
koníčky?
Už teď
přesluhuji.
Jsem firmě
vděčný za
to, že jsem
neskončil
najednou ve všech pozicích, ale
že můj odchod je pozvolný.
Jaký bude váš rok 2018 v AGC?
Pravděpodobně budu pokračovat v představenstvu Sklopísku a FK Teplice.
V Belgii, kde jste byl viceprezidentem AGC, jste bydlel. Chybí
vám to bruselské klima?
Chybí. Líbilo se mi tam. Brusel je přívětivé město, je tam příjemné prostředí, přátelští lidé.
Občas se mi zasteskne. Je zajímavé, že tam mají na rozdíl od
nás desetitisíce imigrantů a žijí
s nimi vcelku v pohodě. Ani po
atentátech jsem v práci nepozoroval nějakou obecnou nenávist vůči nim. Také proto mě
tady mrzí tak negativní vztah
k EU. Moc se nekomunikuje,
že již český stát dostal z Evropské unie 600 miliard korun, což
je 50 procent ročního národního rozpočtu, ale vadí nám, když
chce, abychom tady měli pár
imigrantů, nebo některá její
nařízení, například jako když
nám předepisuje rozměr okurek. O tom někteří politici rádi
hovoří.
Byl jste nejvýše postaveným
Čechem v AGC v Belgii. Má
tam teď ČR dostatečné zastoupení?
V evropské centrále AGC
v Belgii působí řada Čechů. De10

set, možná i více. Jsou schopní
a respektovaní, a jestli je to dostatečné, není důležité, AGC je
otevřená multikulturní firma.
Říkal jste, že jste se
nedávno vrátil z Japonska, kde sídlí
nejvyšší vedení
světové AGC. Co
jste tam dělal?
Byl jsem v japonské AGC. Ale
nečekal jsem, že
se v Mit-

subishi building v centru Tokia
setkám s kompletním vedením
AGC i vedením z evropské centrály v Belgii. Uspořádali pro
mě párty, to jsem nečekal. Ale
já to neberu osobně, je to ocenění práce všech mých kolegů
v Evropě a zcela určitě v České
republice, kde máme u nejvyššího vedení AGC výbornou pozici a dobré jméno. To je důležité, když se ve vedení rozhoduje,
kde se bude investovat, a podobně. Kdybychom neměli vybudovanou dobrou pozici, tak by
nepřišla miliardová investice do
řetenické sklárny.
Investice do řetenické sklárny
přišla v době, kdy se celosvětově ekonomice nedařilo. Jak
si vede AGC nyní, kdy je ekonomika na vzestupu?
AGC se daří skvěle. Ono se to
pěkně vyvažuje, teď nám jede
stavební divize, předtím jela autoskla. Před dvěma roky, když
byla ekonomická krize, tak to
bylo naopak. To je právě síla
AGC. Firma je silná v tom, že
když se nedaří sklářství, daří se
chemické divizi nebo elektronickým displejům. A i díky tomu
se v letech, kdy se některým
divizím AGC nedaří, mohou zaměstnancům zvyšovat mzdy, to
není obvyklé.
Asi i proto je AGC vyhlašována pravidelně nejlepším za-

městnavatelem Ústeckého
kraje i České republiky…
Japonští majitelé AGC dbají na etiku. A dnes už jsme tak
vydrilovaní i tady v Česku, že
to prostě funguje. Máme hodně
otevřenou komunikaci se zaměstnanci, a to přináší své ovoce. Také máme vyšší mzdy než
ostatní firmy. Lidé to vědí a věřím, že jsou spokojenější.
Pociťuje AGC nyní v době růstu problém na trhu práce
s přetahováním lidí?
Pocítili jsme to. Snažíme se
své lidi stabilizovat. Máme kvalitní zaměstnance, je po nich
velká poptávka. A stane se, že
nám je platově jiná firma přetáhne, s tím se ale nedá nic dělat. Nemůžeme plošně zvedat
mzdy všem.
Jak moc by ublížilo AGC,
kdyby se schylovalo třeba
k uzavření hranic nebo
vystoupení ČR z EU?
Hodně. Zastavily by se
veškeré investice. Majitelé
zahraničních firem by byli
hodně opatrní, a to nejen
v případě AGC. Osobně věřím,
že západní civilizace už sem
investovala tolik peněz, že si je
ochrání, a neprojde to jen tak.
To je pro mě jistá naděje, že tenhle stát ještě není ztracený.
Stojíte v čele FK Teplice. Co
říkáte tomu, jak se Teplicím
daří? Jsou zhruba v půlce ligové tabulky, ale vypadly z poháru.
To, že jsme vypadli z poháru, mě štve. Jel jsem se na ten
zápas podívat přímo po příletu z Tokia a takhle vypadnou
s průměrným druholigovým
týmem… to mě naštvalo. Navíc jsem jim zdůrazňoval, že
je pro nás český pohár důležitý, protože přes ligovou soutěž
se do evropských pohárů těžko
dostaneme. Hradec jsme rozhodně porazit mohli. V případě
případného vítězství v poháru
by se klub dostal i k nějakým
financím. Vyřazení mě hodně
mrzí.
A proč jsme Hradec neporazili?
Hráči se snažili. Ale trenér
říká, že ti hráči, kteří byli ve
špičkové formě, v ní nevydrží furt. Navíc Filo byl nemocný, Ljevakovič a Grigar zranění.
Chyběly pilíře. A pak ještě také
psychika. Dostanou gól, přestanou hrát a sesypou se. Jsme přece tým, který by se s tímhle už
měl umět vyrovnat a překousnout to. Trenér zatím dělá dob-

rou práci, uvidíme, jak si dál povedeme v ligové soutěži.
Řídit fotbal je horší než řídit
sklárnu?
Rozhodně. To je mix psychiky,
fyzické kondice až po taktiku. Je
to opravdu daleko složitější, než
jsem si představoval zezačátku.
Ale tím nechci omlouvat vypadnutí z českého poháru, musíme
teď najít cestu, jak tým dostat
do lehkosti, kterou měl v minulé
sezóně.
Na kterém místě ligové tabulky chcete, aby FK Teplice
skončil?
Na třetím.
Vy patříte k nejhlasitějším
kritikům fotbalové asociace
(FAČR). Pomohlo fotbalu, že
policie začala stíhat šéfa FAČR
Miroslava Peltu kvůli zneužití
dotací? Zdůvěryhodnilo to fotbal v očích veřejnosti, fandů?
Určitě…
…anebo naopak všichni si řekli, vždyť jsme věděli, že fotbal
není čistý. To se dalo čekat.
To jsme říkali. Zásadní pro to,
aby se fotbal zcela očistil v očích
veřejnosti, je to, že musí odejít
celé vedení FAČR. Uvidíme, jak
to dopadne. Ale tohle by mohl
být začátek.
Začátek očisty fotbalu?
Ano. Ale je to složité, stále se
objevují nové věci. Třeba když
se rozklíčovala televizní práva na vysílání zápasů. Mysleli
jsme, že smlouva končí v roce
2018 a že si profesionální liga
dohodne jiné, lepší podmínky.
Jenomže je tam opce, takže to
bude pokračovat dál. Manažeři
z FAČR to ušili tak, že je to právně velmi složité se ze smlouvy
vyvázat.
Takže cestou je podle vás výměna vedení FAČR a revize
smluv?
Ano. Když bylo první setkání
majitelů klubů poté, co ta kauza
vypukla, navrhl jsem, že by se
měly všechny dotace zastavit do
doby, než se to vyřeší. A to jsem
to tam schytal. Divím se, že to
tehdy vláda nezastavila, neřekla, pánové, udělejte si v tom pořádek, a pak dostanete peníze.
Takže v očích fanoušků kauza
Pelta potvrdila to, že je český
fotbal špinavý a zkorumpovaný, jiný nebude a přestávají
na zápasy chodit.
Potvrzeno to není, to může
udělat jen soud, ale vypadá to
tak. Ale jiný musí být! pr
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Domácí zdravotní péče v krizi. Pojišťovny
neplatí a pacienta odmítnout nelze
Zdravotní pojišťovny nehradí
agenturám domácí péče platby
za poskytnuté služby v plné
výši, a to kvůli limitům, které
ukládá úhradová vyhláška. Domácí zdravotní péče pro vážně
nemocné lidi se tak stává stále
méně dostupnou, ačkoliv je to
v rozporu s podstatou domácí
péče. Systém totiž nutí poskytovatele této péče k preferování
ošetřovatelsky méně náročných
pojištěnců. Agentury domácí
péče však mají zájem nadále
poskytovat odbornou péči i těm
nejnáročnějším pacientům,
proto se rozhodly některé
z nich spojit síly a zúčastnily se
Setkání poskytovatelů domácí
zdravotní péče napříč profesními organizacemi, kterou
poslední říjnový týden zorganizovala Asociace domácí péče
ČR. „Aktuální situace, ve které
se agentury domácí péče nacházejí, je tristní,“ říká Štěpánka
Tomsová z ústecké agentury
ACME.
Co bylo cílem říjnového setkání?
Na akci se sešlo šedesát devět poskytovatelů domácí péče,
zdůrazňuji napříč profesními
organizacemi i nezařazené. Koordinátorem akce byla Asociace
domácí péče ČR. Vzájemně jsme
diskutovali o problémech, na
které v naší profesionální praxi
narážíme, a zároveň jsme hledali východiska. Cílem bylo dojít
ke společnému stanovisku, které je zapsáno v memorandu.
Co přesně poskytovatelům domácí zdravotní péče vadí?
Vlády slibují ve svých programových prohlášeních zavedení předvídatelného, stabilního
a průměrným nákladům odpovídajícího systému úhrad pro
všechny typy zdravotní péče.
Podle principu „za stejný rozsah
a srovnatelnou kvalitu péče“ by
měla být hrazena stejná úhrada. Vláda by měla zavést pravidelnou valorizaci platby za
státní pojištěnce a také zavést
spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední
skutečné výdaje na nákladné
diagnózy a přinese významné úspory systému. Zatím se to
neděje. K opakovaným apelům
Asociace poskytovatelů domácí
péče ČR jsou pojišťovny i ministerstvo zdravotnictví hluché.
Ale pokračujeme v tlaku, nevzdáváme se. Domácí zdravotní
péče musí být dostupná pro
každého pacienta.

zdravotnických pracovníků
v seznamu zdravotních výkonů, aby došlo k dorovnání mezd
všeobecných sester, které pracují v agenturách domácí péče,
na úroveň mezd sester z lůžkových zařízení. Tím by byly zajištěny rovné podmínky.

Agenturám vadí, že jim pojišťovny v rámci úhradové
vyhlášky neplatí adekvátně
jednotlivé ošetřovatelské výkony?
Ano. Segment domácí zdravotní péče je dlouhodobě podfinancovaný. Původní idea, že
domácí zdravotní péče je určena převážně pro pacienty s náročnější diagnózou, se vytrácí.
Navíc vzhledem k personálním problémům v lůžkových
zdravotnických zařízeních se
postupně zvyšují požadavky
na zajištění domácí zdravotní
péče, co do objemu i náročnosti diagnóz. Ministerstvo zdravotnictví vydává každoročně
úhradovou vyhlášku, kde jsou
stanoveny maximální limity
úhrady na jednoho pojištěnce.
Pokud poskytovatel tento limit
překročí, nemá nárok na úhradu již provedené péče.
Kvůli tomu musí řada agentur domácí péče dotovat
ošetřování pacientů ze svého, což může ohrozit jejich
existenci?
Přesně tak. Za tuto, plně
lékařem indikovanou péči,
agentury totiž musely uhradit
mzdy, odvést zdravotní a sociální pojištění, uhradit veškeré
režijní náklady a spotřebovaný zdravotnický materiál. Poskytovatelé domácí zdravotní
péče, kteří pečovali o náročnější pacienty, se dostali do
finančního propadu. Dokonce
to došlo tak daleko, že jim pojišťovny neuhradily péči i za
několik měsíců. To je pro nás
likvidační.

Promítlo se do domácí péče
i zvýšení mezd sester v nemocnicích?
To je další velký problém.
Stát preferuje zdravotnické
pracovníky v lůžkových zařízeních, kde se opakovaně navyšovaly mzdy, na úkor pracovníků v primární péči. Naposledy
ministerstvo zvyšovalo mzdy
zdravotním sestrám v třísměnných nemocničních provozech.
Ale sestřičky působící v domácí zdravotní péči poskytují také
péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků. Jejich práce
je fyzicky i psychicky vyčerpávající, pracují často v naprosto
nevhodném prostředí, pohybují
se v noci, v různých lokalitách,
musí zodpovědně, rychle a samostatně vyhodnotit situaci
a rozhodovat se o nejvhodnějším postupu. Vykonávají profesi nejen všeobecné sestry, ale
i řidiče a administrativního pracovníka. Mám velké obavy, že
tato situace je z dlouhodobého
hlediska neudržitelná.
Co tedy poskytovatelé domácí
péče chtějí?
Zrušení regulačních mechanismů v domácí zdravotní péči
v úhradové vyhlášce, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví.
Tato péče je indikovaná lékařem a poskytovatel není schopen a ani nemůže dle smlouvy
se zdravotními pojišťovnami objem této péče nějak omezovat.
Takže jde jen o změnu v úhradové vyhlášce?
Nejenom. Také chceme zvýšit mzdové indexy nelékařských

Jak domácí zdravotní péče
probíhá?
Umožňuje nemocným lidem
léčit se v pohodlí domácího prostředí namísto toho, aby byli
hospitalizováni v nemocnici,
nebo nějakém jiném zdravotnickém zařízení. Je prokazatelné,
že léčba v domácím prostředí je
obvykle kratší a výrazně šetří
finanční prostředky zdravotním
pojišťovnám. Také oproti hospitalizaci pacienta v nemocnicích
eliminuje vznik nozokominálních nákaz, tedy nákaz vzniklých v přímé souvislosti s pobytem v nemocničním prostředí.
A jednoznačně má příznivý vliv
na psychický stav pacienta,
tedy i na urychlení jeho léčby.
Za domácí zdravotní péči pacient neplatí.
Pacient ji neplatí, je hrazena
z veřejného zdravotního pojištění.
Co je třeba udělat pro to, aby
se domácí zdravotní péče nestala pro vážně nemocné nedostupnou?
Jedinou cestou je narovnání
úhradové vyhlášky. V letošním
roce se změnila v neprospěch
poskytovatelů domácí péče. Pojišťovny to vysvětlovaly tak, že
v segmentu domácí zdravotní
péče dochází k většímu nárůstu
spotřebovaných financí oproti ostatním. Jenže to je zapříčiněno demografickým vývojem
v celé společnosti, ale i větším
povědomím veřejnosti o tomto
druhu zdravotní péče. Lůžková
zařízení propouští do domácího
ošetření pacienty se stále složitějšími diagnózami vzhledem
k dobrým a dlouhodobým zkušenostem s agenturami domácí
zdravotní péče. Agentury podle
zákona i smluv s pojišťovnami
nemohou klienta odmítnout. Je
to demotivující a vede to k preferování ošetřovatelsky méně
náročných pojištěnců, u kterých nehrozí překročení referenčního limitu. Naše agentura ACME ani žádná solidní
agentura neodmítne klienta
a poskytne mu potřebnou péči,
přestože nás to vrhá do finančních problémů. pr
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Citát, Johann Wolfgang Goethe ... (tajenka)
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Tip Aleny Vaicové
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Přijďte si zpříjemnit listopadový večer do Severočeského
divadla, máme pro vás opravdu pestrou nabídku. Tento měsíc
uvedeme baletní
i operní klasiku,
muzikály, koncerty a také pohádky.
Opravdu je z čeho
vybírat a tak vám
nabízím aspoň
některé své tipy.
V neděli 12. listopadu uvedeme
baletní klasiku
P. I. Čajkovského
Labutí jezero. Kouzelná výprava s doprovodem
symfonického orchestru ctí
originalitu tohoto díla a přinese jistě pěkný zážitek nejenom
vyznavačům tohoto žánru. Novinka - muzikál Casanova bude
mít další reprízu 13. listopadu. Humorem protkaný příběh
všemi známého milovníka žen
se spoustou krásných melodií a tanečních scén, v podání
pražských muzikálových hvězd
a baletního souboru ústeckého
divadla 16. listopadu, v předvečer Státního svátku zazní
nejznámější česká národní

opera Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany, jedna z nejlepších komických oper světové
operní tvorby. Pro
dětského diváka
bych upozornila na
nedělní pohádku
26. listopadu s názvem Velká sýrová loupež. Příběh
o myškách plný napětí, ale i legrace.
Exkluzivní vánoční
koncert 28. listopadu s názvem Čechomor Kooperativa Tour 2017, to
bude určitě krásný
hudební zážitek. Pořadatelem
je WM Art Produktion. Poslední den v měsíci navštivte
slavný český muzikál Noc na
Karlštejně. Podle stejnojmenného filmu a hry Jaroslava
Vrchlického, s písněmi hudebního skladatele Karla Svobody. Snad vás mé tipy zlákají
a rozhodnete se navštívit naše
krásné divadlo a zpříjemníte si
listopadový večer uměleckým
zážitkem. Více o programu divadla na www.operabalet.cz.




Alena Vaicová,
tajemník Severočeského divadla

listopad 2017

KOMUNITY

Nadprůměrně inteligentní lidé navštívili ústeckou univerzitu
Na ústeckou univerzitu se
sjeli členové mezinárodní organizace Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi z celého světa. Setkání
se uskutečnilo u příležitosti
celostátního setkání Mensy
v Ústí nad Labem. Rektor UJEP
Martin Balej, který je současně
také členem Mensy ČR, využil
konání celorepublikového setkání Mensy v Ústí nad Labem
26. října a vyzval jeho účastníky k návštěvám ústeckých
fakult. Ty proběhly na dvou

Přespolní běh

Žáci ústecké ZŠ Stříbrnická
se zúčastnili okresního finále
v přespolním běhu. V první pětce a navíc jsme přivezli 3 poháry. Mladší chlapci (ve složení
Martin Volf, Michal Koňák, Jan
Česnohlídek, Jakub Mošnička,
Michal Vlasák, Míra Dobner)
obsadili 4. místo, mladší i starší
dívky vybojovaly shodně 3. místo. Mladší dívky závodily ve
složení: Adéla Groulíková, Kamila Dobešová, Adéla Mužíková, Nikola Jílková, Valentýna
Vejlupková a Barbora Vlachová. Starší děvčata reprezentovala Eliška Vrzalová, Berenika
Vrzalová, Pavlína Urbanová,
Karolína Watziková a Veronika Varcholová. Starší chlapci
(ve složení Jan Dobner, Denis
Eisner, Petr Synáček, Jiří Čaloun, Jakub Verner, Jan Dobosz)
završili úspěšný den krásným
2. místem. Gratulujeme. ZŠ

fakultách UJEP, přírodovědecké a strojního inženýrství.
„Návštěvu jsme velmi uvítali.

Logicky máme zájem o prezentaci našich pracovišť lidem s kvalitním intelektovým
potenciálem, a tedy pravděpodobným zájmem o vysokoškolské studium technického
zaměření, které je považováno za náročné,“ říká děkan
fakulty strojního inženýrství
prof. Štefan Michna. Na fakultě strojního inženýrství hosté z Mensy navštívili většinu
laboratoří v Kampusu UJEP.
Prováděli je zde vědečtí pracovníci fakulty, Jaromír Cais

a pan Michal Lattner. Dále zavítali do Botanického parku
v ústeckých Předlicích a na
přírodovědecké fakultě byli
seznámeni s nanotechnologiemi. „Návštěvníci se nejvíce zajímali o výzkum v návaznosti
na aplikační sféru… jak a kde
jsou naše výsledky aplikovatelné. Nejmenší členové Mensy
zase projevili velký zájem o oblast mikroskopie a výsledky,
které z mikroskopů získáváme,“ upřesňuje PR pracovnice
FSI Lucie. UJEP Ústí nad Labem

INZERCE

„Účet bez poplatků
i dobrá káva jsou
samozřejmost.“
Ivana Brožáková
Banka CREDITAS

Přivezl tři medaile
z mistrovství světa

Kromě kávy a výhodnějšího účtu vám
nabídneme i výběry ze všech bankomatů
zdarma. Rádi vám také pomůžeme
s převedením zůstatku i všech příkazů
z vaší současné banky.
Zastavte se v naší ústecké pobočce ve Velké hradební
238/10, naproti Paláci Jordán.

www.creditas.cz
800 888 009
MC2017874

Mezinárodní úspěch si přivezl z rumunské Bukurešti ústecký karatista Dominik Nechyba.
Zúčastnil se, v barvách české
reprezentace, Mistrovství světa WGKF v kumite. Podařilo
se mu vybojovat jak ve dvou
kategoriích jednotlivců, tak
v družstvech celkem tři medaile. První bronzovou získal v kategorii kumite mužů do 84 kg.
Poté nastoupil v kategorii U21
do 84 kg, kde po úvodní výhře
jeden zápas prohrál a dále si
ve dvou opravných zápasech
hladce poradil se svými soupeři
a zvítězil. Stejně tak se mu dařilo bronzovou medailí v týmové soutěži. Josef Rajchert

creditas_140x198_CC.indd 3

23.10.17 15:47
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více na www.zitusti.cz

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
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
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 14. 11.
Stříbrníky: Jizerská 16,40–17,00
Severní Terasa:
Gagarinova na parkovišti 17,10– 17,30
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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
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

PORADNA
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

Máme problém s dítětem
Každý rodič někdy řeší problémy kolem dítěte a každá rodina
prochází náročnými obdobími.
Na tom není nic neobvyklého
a nevyhýbá se to nikomu z nás.
Někdy však je situace v rodinách komplikovaná, nedaří se
ji vyřešit nebo změnit, opakuje
se, výsledný efekt našeho úsilí je
jen krátkodobý, nabalují se další
a další věci.
V rodině pak může nastat napětí, jednotliví členové vnímají nepohodu, doma se více křičí,
je více hádek, děti jsou čím dál
více v opozici, do toho všeho pozvání do školy, vše se vyhrocuje. Zkouší se rady od rodinných
příslušníků a přátel, ale nic moc
nepomáhá. Rodiče vnímají beznaději, jsou vyčerpaní, naštvaní,
přesto přirozeně mají své děti
rádi a záleží jim na tom, aby z té
jejich holky/kluka něco pořádného bylo, trápí se a kladou si
otázku, kde udělali chybu?
Spirála nabízí odbornou pomoc zaměřenou mimo jiné na
problémy v rodinách s dětmi.
Rodiče s námi řeší spory mezi
sourozenci, konflikty dětí se

spolužáky, kamarády, školní
problémy s prospěchem nebo
chováním, potíže dětí s učiteli,
spory uvnitř rodiny, konflikty rodičů kvůli nesouladu ve výchově, děti nedodržují pravidla, neposlouchají, toulají se, tráví celé
hodiny na sociálních sítích nebo
u her, nemají o nic jiného zájem.
Rodiče řeší ztráty peněz nebo
cenných předmětů. Může také
nastat situace, kdy se obecně
jednotlivým členům nedaří přizpůsobit novým situacím v rodině. Pokud si říkáte, „to je jako
u nás“, možná je to ten vhodný
okamžik požádat o odbornou
pomoc. spi
K O N TA K T
Konzultace v rámci programu „Zdravá
rodina“ probíhají bezplatně na adrese:
Spirála z. s., K Chatám 22, 403 40 Ústí
nad Labem - Skorotice.
Objednat se můžete na tel. čísle Linky
pomoci: Tel: 475 603 390, která je
v provozu nonstop.
Více na www.spirala-ul.cz

PR

Operativa s robotickou asistencí v Krajské zdravotní si připsala
další republikové prvenství – jednovstupový výkon „single site“
Lékařští specialisté Kliniky
urologie a robotické chirurgie
Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., jako první v Česku provedli jednovstupový výkon „single site“ s asistencí robota.
„Podařilo se nám robotický systém da Vinci Xi rozšířit
o systém single site. Jde o adaptér, který umožní provést určité
roboticky asistované operace
o velikosti rány do 25 milimetrů. Za pomoci speciálního disku a speciálních trokárů, tedy
instrumentů, jimiž se zavádějí
nástroje do pacienta, zavedeme
čtyři porty: jeden pro kameru,
dva pro nástroje a jeden asistentský port. Tak jsme schopni
provést jednodušší chirurgické výkony za pomoci robota,
které zanechají na těle pacienta nejmenší následky,“ popsal
podstatu tohoto pro pacienta
velmi šetrného zásahu MUDr.
Jan Schraml, Ph.D., Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Uni-
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verzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
První operaci s pomocí single site provedl tým přednosty
Schramla u pacienta, který měl
za sebou několik výkonů na ledvině s vrozenou vadou. Obě ledviny měl od narození srostlé do
sebe, do tzv. podkovy a opakovaně se mu v nich tvořily konkrementy, ledvinové kameny. Z pětadvacetimilimetrové ranky se
operatéři dostali k ledvině a povedlo se jim vyndat kámen stejné velikosti, aniž by museli provést větší, invazivnější výkon.
Při druhém výkonu operovali
pacientku, které se po gynekologické operaci vytvořila píštěl
mezi močovým měchýřem a pochvou. Proto byla tato mladá
čtyřicetiletá žena inkontinentní, moč jí odcházela pochvou.
Single site bylo zavedeno pupkem, což umožnilo píštěl přerušit a odděleně zašít pochvu
a močový měchýř. Pro pacientku to má nejmenší kosmetické
následky a nejmenší riziko kýly
či krvácení.

„Nemůžeme si však slibovat,
že tímto jednovstupovým robotickým výkonem by šlo nahradit všechny robotické operace. Má to dva aspekty. Prvním
je fakt, že výkon není hrazen

Zavádění „single site“ přes pupek pacientky. foto: Krajská zdravotní, a. s.

zdravotními pojišťovnami podle
sazebníku a můžeme některé
typy výkonů provádět zatím jen
díky vnitřní podpoře Krajskou
zdravotní. Samozřejmě se budeme snažit využít single site
především u komplikovaných

gynekologických výkonů jako
byl ten druhý v pořadí. Do konce letošního roku máme ještě
možnost provést pět těchto operací,“ vysvětlil přednosta kliniky
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
„Jsem rád, že se daří dlouhodobě zdokonalovat a modernizovat vybavení operativy pro
tak špičkové zdravotnické pracoviště, jakým Centrum robotické chirurgie při ústecké klinice
urologie a robotické chirurgie
pod vedením pana přednosty
Schramla je. Po pořízení nejmodernějšího robotického systému
da Vinci Xi v roce 2015 a operačního stolu Trumph TruSystem 700dV v loňském roce je
využívání „single site“ při roboticky asistovaných výkonech
dalším milníkem v téměř desetileté historii robotické chirurgie pod Krajskou zdravotní.
Díky vnitřním grantům bude
moci tým kliniky s podporou
Krajské zdravotní uskutečnit
tímto speciálním způsobem
v příštím roce 15 operací,“
zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
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slavíme

podzimní
únorové
slevy
slevy

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

DÁREK

ČISTIČ ŽALUZIÍ

www.lukyul.cz

(USA) – saxofony, klarinet, Petr
Beneš – akust. nebo el. piano,
Jan Fečo – kontrabas, Marek
Urbánek – bicí. zu

%
33%
33

Objednávky/Informace: tel.:
tel.: 475
475 501 553,
Objednávky/Informace:
553, mobil:
mobil: 603
603 813
813303,
303,Po–Pá:
Po–Pá:8–20
8–20hod.
hod.
Masarykova
633 (Rondel)
II. patro
Po, St|9–16
h., Út Út,
9–13
9–16hod.
h.
Masarykova
633 (Rondel)
II. |patro
Otevřeno
St,h.,
Čt:Čt9–16

MC2017869

Do Národního domu se chystá
kalifornský saxofonista
a skladatel Robby Marshall.
Koncert se uskuteční 1. března
od 20:00 hodin. Se svým
quartetem představí novou
kolekci hudby, inspirovanou
mimo jiné též ročním turné
s několikanásobnou držitelkou
Grammy, jazzovou vokalistkou
Cassandrou Wilson. Na českém turné Robbieho doprovodí
hudebníci z jednoho z velkých
zjevení loňského roku, tria
Petra Beneše. Robby Marshall
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Kalifornský saxofonista
rozproudí Národní dům

Sendvičová generace

Repríza Misatropa v „Činoheráku“ Nábory
dětí na plavání
Milé dámy,

vičové16:30–17:15
generace, který
se bude
konat
úterý:
hodin,
17:15–18:30
hodin.
v prostorách Univerzity J. E. Purkyně
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Koupím moto
v Ústí nad Labem. Sendvičovou generací
Podrobné informace získáte na telefonních
číslech: 602
450 366,
československé
výroby:
nazýváme generaci lidí středního věku,
775 201 126, 606 493 083. Podívejte se i na webové stránky.
kteří se současně starají o své nezaopatKoupím
Nábory jsou pořádány ve spolupráciStadion
s Městským
– Jawettaplaveckým
–moto
Pařez – Pionýr
řené děti a o své nemocné nebo stárnoucí
CZ …atd, zu
klubem Ústí nad Labem a TJ Chemičkačeskoslovenské
ÚstíJawa
nad–Labem.
rodiče. Svojí účastí na výzkumu přispějete
v původním nálezovém stavu:
k identifikaci specifických potřeb žen ze
koroze, nekompletní,
výroby:popřípadě
sendvičové generace a možné odborné
pouze díly k těmto motocyklům.
pomoci ze strany sociálních pracovníků.
Děkuji za nabídku.
Telefon: 776 822 919
iii. etapa,
církvice, svádov, budov,
střeDa 17. 5.: Dobětice
Tel: 775
623 723 –
E-mail:sebuzín,
sponiarova.petra@gmail.com
Stadion
– Jawetta
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou,
olešnice, olšinky, kojetice, nová ves
úterý 18. 4.: sebuzín
Sebuzín

Na Rychtě připravili Svatomartinské husí menu
a bude i Adventní pivo, nefiltrovaný speciál
střeDa 19. 4.: církvice
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

Šrámková

Pařez – Pionýr –

čtvrtek 18. 5.: Dobětice
3. Adventní
běh
Kmochova,
Nad
Březnem,
Rabasova
Jawa
–noční
CZ …atd,

aneb
ukončení
i. etapa,
mojžíř,
neštěmice ústecké

původním
běžecké vsezóny
nálezovém
stavu:
úterý
23. 5.:
Hlavní,
Horní,adventní
K Haldě,
Strážná,
Již potřetí
se druhou
neděli 3. 12.
PonDělí 22. 5.: J. Plachty

U Fary,
Vodařská,
Žitná ústeckých běžců protáhsejde
řada nejen

koroze, nekompletní,
popřípadě
pouze
si čelovku
na cestu a také trochu
pomoci.
čtvrtek
5.: Ryjická,
Sibiřská
Trasa 25.
dlouhá
5 km je
určena pro všechny
dílypro
kDubová,
těmto
PonDělí
5.: Akátová,
Hluboká,
věkové29.kategorie,
každého,
kdo se
střeDa
5.: potkat se s přáteli, rozsvítit
nout24.
si tělo,
Na Skalce, Peškova, Picassova

úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV),
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní,
Vítězná (Olšinky)
chceTřichvíli
předvánočním shonu trochu
Zelená,
Kříževmotocyklům.
střeDa 26. 4.: kojetice, nová ves
zastavit
aJánského,
lehce si zasportovat.
úterý
30.
5.:
Májová, Milešovská,
Kojetice, Nová Ves
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice,
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská,
i. etapa, kočkov, severní terasa
V Ústraní, Železná
čtvrtek 27. 4.: kočkov, ul. kočovská a do ní
ii. etapa, krásné březno
zaústěné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní,
střeDa 31. 5.: sídliště Pod vyhlídkou
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
úterý 2. 5.: severní terasa
čtvrtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi keplerovou
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová,
a krčínovou
Stavbařů
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova,
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
střeDa 3. 5.: severní terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková,
PonDělí 5. 6.: krásné březno
Voskovcova, Werichova, Zvonková
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova,
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé,
čtvrtek 4. 5.: severní terasa
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku,
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
U Studánky, V Doubravě
úterý 9. 5.: severní terasa
úterý 6. 6.: krásné březno okolo
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
Na každého
běžce v cíli bude čekat teplý
ul. nový
svět
střeDa 10. 5.: severní terasa
čaj, svařené
a vánočka.
tři muže
Matiční,
Na Břehu,víno
Postranní,
Růžová,První
Svádovská,
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
Novýa svět,
Plavecká
ženyPekařská,
také drobně
odměníme a bude

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

S dětmi na vánočku aneb Vánoce Na Rychtě

zahrádky je omezena.

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
7. 6.: krásné
březno,
ul. mezi krčínovou
i tombola.
Startovné
je dobrovolné
a celý
a neštěmickou
výtěžek
na charitativní
účely.
Závod
Anežky
České,půjde
Dr. Horákové,
Janáčkova,
Jungmannova

společně s Pivovar Na Rychtě pořádají

čtvrtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní,
dalšíapořadatelé
žežická
neštěmickáústeckých běhů jako
Dvojdomí,
1 a 3,běhy,
Přemyslovců,
PrimaNeštěmická
Běhy, Dubické
ÚsteckýŽežická
běžecký

pohár12.
s Mumií,
RunCzech,
Nadační
fond
PonDělí
6. 2: krásné
březno,
oblast mezi
ul. Drážďanská
a Přístavní
Plamínek naděje
a Město Ústí nad Labem.
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na
Start
v 17:00,
registrace
Náspu,
Nazávodu
skládce, je
Přístavní,
V Háji,
Výstupní,probíhá
Zolova
na místě od 16:00 do 16:45 hodin.
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čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch
Kamenná, Nová
PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice
PR
PonDělí 3. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech,
směrem na Děčín
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická,
úterý 21. 3.: město a skřivánek
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova,
Červený vrch, Králova výšina, Presslova,
Truhlářova, U Krematoria
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách,
úterý 4. 4.: střekov, od ul. kojetická směrem
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou
na novou ves
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové,
Svatý Martin by nám měl symbolicky
střeDa 22. 3.: skřivánek
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
přinést
první sníh,
a je
to také
čas, kdy se
Elišky
Krásnohorské
(mezi
Hoření
a Malátovou),
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská,
Hanzlíčkova,
Hilarova, Hilbertova,
Hollarova,
Hoření,
pořádají Svatomartinské
husí
hody. Husí
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova,
menumíru,
se bude
podávat
Pivovar
Hotelu
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního
Obránců
Ondříčkova,
Podi vŠkolou,
Stříbrnické
odboje směrem na litoměřice
nivy,
Smyčce,aŽeníškova
NaVeRychtě,
to po celých deset dnů od
Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova,
8. do 19.
Menu
budehoření,
skládat Kozinova,
čtvrtek
23.listopadu.
3.: město mezi
ul.se
Důlce,
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze
londýnská,
a revoluční
z polévkyPanská
– husího
kaldounu s kořenovou
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební),
zeleninou,Brněnská,
a hlavního
jídla.Důlce,
Vybrat
si může- Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
Bratislavská,
Dlouhá,
Dvořákova,
Elišky
Krásnohorské
(mezi Bělehradskou
Hoření),
te husí
roládu plněnou
žemlovouanádivkou
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova
Horova,
Lidické náměstí,
Londýnská,
neboHrnčířská,
pomalu pečenou
husí čtvrtku
s domá- směrem na litoměřice
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova,
cím zelím
a špekovým
knedlíkem.
Současně Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova,
náměstí,
Na Schodech,
Prokopa
Diviše, Revoluční
(odpřímo
Mírového
k Masarykova)
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
11.Náměstí
11. roztočí
na čepu Na Rychtě
V Zeleni
PonDělí
27. 3.: město–centrum
– hostovice
i Svatomartinský
pivní speciál
– nefiltrovaBílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv.
nou, spodně
kvašenou
třináctku.
Hradební,
Moskevská,
Na Vyhlídce,
Pařížská,
směrem ke hradu
Další z řady
pivních
sesměrem
bude Na
Předmostí,
Revoluční
(od speciálů
Masarykova
do
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
Předlic),
Rooseveltova,
Solní
stezka,
Stroupežnického,
Rychtě točit v době adventu. Oblíbený
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy,
AdventníUÚstečan
- nefiltrovaný
U Chemičky,
Nádraží, Vaníčkova,
Velkáspeciál
Hradební,
ii. etapa, osada, brná
Winstona
Churchilla, Zámečnická,
celé
14° s minimálním
obsahemŽižkova
5,8 %aalkoúterý 11. 4.: střekov, osada za hradem
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická,
holu spodně
se bude
podávat
K Cízovi,
Ke Hřišti,kvašený
Ke Kovářovi,
Na Úpadě,
Na Větruši, Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická,
Nai Výhledech,
Podlahvích.
Svahem, Rozmezí, Sokratova,
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní,
v dárkových
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky,
V Ohybu
úterý 28. 3.: město od železničního mostu
směrem na vaňov a vaňov
střeDa 12. 4.: brná
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová,
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova,
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská,
Mozartova,
Myslivečkova,
Nebeskévánoček
Schůdky,s dětMalá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně,
Vánoce Na
Rychtě - pečení
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem,
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova,
mi,Vrkočem,
zdobeníPotoční,
perníčků,
pouštění
ořechových
Pod
Pražská,
Rybova,
Skalní,
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková,
lodiček
nebo vyrábění
Spojka,
Vaňovská,
Veslařů, Vevlastních
Stráni svíček
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
je na letošní rok naplánováno na neděli
i. etapa, střekov
čtvrtek 13. 4.: brná
17. prosince od 16:30 hodin. Přichystáno
Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní,
střeDa
3.: střekov,
od národního
bude i29.
vánoční
občerstvení
– horkáoboje
griotka, Bedlová,
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova,
směrem na Děčín
svařák(jen
a domácí
vánočka.Hviezdoslavova,
Na akci je
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní
Děčínská
k ulici K Loděnici),
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka,
Mánesova,
odboje,
Rybářská,
potřebaNárodního
se dopředu
objednat
na Varšavská
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi
(od Národního odboje k Mariánskému mostu),
info@pivovarnarychte.cz,
protože
kapacita Jitřní a točnou MHD)
Zeyerova,
Žukovova, K Loděnici, Farská
Louka
iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov

rádi bychomakademie
vás požádali oplaveckých
spolupráci
Ústecká
sportů pořádá nábory dětí ve
na výzkumu
rámci
Bakalářské
věku
4 až v10
let.
Náborypráce
na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu
se prožíváním
ze sendvzabývající
plavecké
hale nažen
Klíši
(U Koupaliště 11).
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Ještě jste se v Činoherním studiu nebyli podívat na povedeného
Misatropa? Už 22. února od 19:00 hodin máte další možnost.
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky, blití, nuda a hlavně
láska – to vše a ještě mnohem víc se odehrává na narozeninové
párty, kam přichází (ne)zvaný host Alcest. Alcest miluje Celimenu. Celimena miluje Alcesta, ale je to koketa. On je posedlý
upřímností. Ona je posedlá drby. Alcest je v pasti sebe sama.
Milovat, nebo nemilovat? Utéct, nebo zůstat? Kdo se vlastně
pod Alcestovou maskou skrývá? zu

v naší péči

NETRAPTE SE S KLASICKOU SÁDROU

ÚRAZ SI NEVYBÍRÁ,
ale Vy si můžete zvolit způsob léčby

Telefon: +420 477 102 158

Provozní doba:
Po: 7:00 - 12:00
Út: 7:00 - 12:00
St: 7:00 - 12:00
Čt: 7:00 - 12:00
Pá: 7:00 - 12:00

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

12:30 - 14:30
12:30 - 14:30
12:30 - 14:30
12:30 - 14:30
12:30 - 13:30

MC2017877

KARTOTÉKA CHIRURGIE
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A, 1.patro

MC2017873

Fixace s úsměvem:
OPTIMACAST

• Pevnost
• Nízká hmotnost
• Krátká doba tuhnutí
• Poréznost materiálu
• Prostupnost RTG záření
• Cena od 220,- Kč

