zdarma
pr osinec 2017
www.zitusti.cz
najdete nás i na

Jan
Plouhar

Ústí je pro
spoustu lidí
něčím magické
STRANY 8–9
INZERCE MC20170418

V Á N OC E S J E L E N E M
PROVOŇTE O VÁNOCÍCH SVŮJ DOMOV

VÝROBKY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ I VAŠÍ POKOŽCE
NÁVRAT TRADICE DO ÚSTÍ NAD LABEM
V PŘÍŠTÍM ROCE UPLYNE 170 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM
VÍCE NA STRANĚ 12

K U LT U R N Í S E R V I S

více na www.zitusti.cz

KAM VYRAZIT NA ÚSTECKU

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
9/12 1500
		
		
10/12 1500
		
		
11/12		
12/12 1700
13/12 1500
14/12 1600
		
15/12 1600
16/12 1500
		
		
17/12 1500
		
18/12 		
19/12 1500
20/12 1630
21/12 1500
22/12 1500
23/12 1500
		
		

II. ADVENTNÍ VÍKEND – MICHAL
VOLF, ELIŠKA LÜFTNEROVÁ,
RAMMSTEIN REVIVAL
II. ADVENTNÍ VÍKEND – BRASS
BOMBERS, SABINA KŘOVÁKOVÁ,
ÚSTEČTÍ TRUBAČI
DNY PRO ŠKOLY
BONIFANTI
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
DEN PRO SENIORY – MILAN
DROBNÝ A JIŘÍ KRAMPOL
PAVEL ŽALMAN LOHONKA
III. ADVENTNÍ VÍKEND – MARIAN
VOJTKO, ROBIE WILLIAMS
REVIVAL, RADKA SEHNOUTKOVÁ
III. ADVENTNÍ VÍKEND – KAREL
BLÁHA, MÁRA
DNY PRO ŠKOLY
SKLAP, JOULY, LABE
ROZSVIŤME ÚSTÍ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
DEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
IV. ADVENTNÍ VÍKEND – MICHAEL
HEJC, BOHUŠ MATUŠ, LENKA GRAF,
ÚSTEČTÍ TRUBAČI

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
6/12 1000
7/12 1600
8/12 1600
9/12 1600

DEN S VÁNOČNÍMI KOLEDAMI
JMLADÍ UMĚLCI
DEN PRO DĚTI
KAPELA BRASS BOMBERS

22/12 1900 SWINGOVÉ VÁNOCE 2017

10/12 1600 DIVADELNÍ SOUBOR LI-DI, KAPELA VOICE
11/12 		
DEN SE ŠKOLAMI
12/12 1700 ÚSTEČTÍ TRUBAČI
13/12 1700 DĚTSKÝ SBOR MOZAIKA, VYPSANÁ
		FIXA
14/12 1600 MLADÍ UMĚLCI
15/12 1600 ŠTĚPÁNČINO DIVADÉLKO,
		
SVÁŤOVO DIVIDLO
16/12 1630 DANIEL MATOUŠEK, ÚSTECKÝ
		
PĚVECKÝ SBOR UJEP
17/12 1600 DIVADLO KRABICE, MICHAL DAVID
		REVIVAL
18/12 		
DEN SE ŠKOLAMI
19/12 1700 ÚSTEČTÍ TRUBAČI
20/12 1600 ANDĚLSKÉ VÁNOCE PLNÉ KOUZEL

NÁRODNÍ DŮM
6/12 2000
16/12 2000
25/1 2000
26/2 1900
		

FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ
STOLETÁ DISKOTÉKA
RADŮZA S KAPELOU
MALINA BROTHERS
A KATEŘINA GARCÍA

ČINOHERNÍ STUDIO
DĚKUJEME, ŽE ZDE KOUŘÍTE
VÁNOČNÍ BAZÁREK
DĚKUJEME, ŽE ZDE KOUŘÍTE
VLADIMÍR FANTA – KLEC
MY DĚTI ZE STANICE ZOO
DĚKUJEME, ŽE ZDE KOUŘÍTE
VÁNOČNÍ HRA
VÁNOČNÍ HRA
BOJ ČERNOCHA SE PSY
DENNIS KELLY: SIROTCI
MALÝ PRINC
VÁNOČNÍ HRA
VÁNOČNÍ HRA
ŽIVOT JE KRÁSNEJ

16/12 2000 VÁNOČNÍ RETRODISKOTÉKA
31/12		 RETRODISCO SILVESTR APOLLO

9/12 1900
10/12 1600
11/12 1900
12/12 1900
13/12 1900
14/12 1900
16/12 1700
17/12 1700
18/12 1900
19/12 1900
23/12 1700
27/12 1000
28/12 1000
28/12 1900

DŮM KULTURY

SKANZEN ZUBRNICE

7/12 1930 FRANTIŠEK NEDVĚD
12/12 1900 ČOCHTAN VYPRAVUJE
16/12 1930 THE BOOM AND ORCHESTRA
19/12 1930 PADESÁT LET FEŠÁKŮ PLUS HOSTÉ
20/12 1930 DAGMAR PECKOVÁ A SPIRITUÁL
		KVINTET

9 a 10/12 VÁNOCE VE SKANZENU

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9/12 1400 VÁNOČNÍ ROLNIČKA
10/12 1000 VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
16/12 1500 VÁNOČNÍ INDIÁNSKÝ DÝCHÁNEK

KLUB APOLLO

HRANIČÁŘ
8/12 19
10/12 1500
12/12 1000
12/12 1930
13/12 1930
13/12 2100
14/12 1700
15/12 2000
16/12 1430
17/12 1500
19/12 1930
22/12 1900
26/12 1930
00

INZERCE

Děkujeme všem za podporu, přejeme veselé Vánoce a ať Vás světlo
plamínku provází celým rokem 2018!

ÍRÁNSKÝ RAVE + BRATŘI
KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
JASMÍNINY SLZY
THE HAPPY FILM
PECHAKUCHA NIGHT
PEPPE VOLTARELLI
LIFE AND PLAY II. – DADA
VENTOLIN + JOHUŠ MATUŠ
VELKÝ TŘES/K
POJAR DĚTEM + VÝTVARNÁ DÍLNA
120 BPM
VLAST JE ŠPANĚLSKÁ VESNICE
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ

SEVEROČESKÉ DIVADLO

MC20170434

Jana Procházková
Martina Prachařová
Tereza Žůrková

8/12 1900
9/12 1700
10/12 1700
11/12 1700
		
12/12 1900
15/12 1900

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
VÁNOČNÍ KONCERT ÚDS
PRO TEBE COKOLIV
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
E. RANDOVÉ
CASANOVA
PAVEL ŠPORCL

17/12 1700
19/12 1900
22/12 1900
26/12 1800
28/12 1600
31/12 1500

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
PTÁČNÍK
BENDŮV KOMORNÍH ORCHESTR
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
ABBA STARS

KNIHOVNA, W.CHURCHILLA 3
12/12 1730 LISTOVÁNÍ SLAVÍ 15 LET
12/12 1900 ZLATÝ VEČER V KNIHOVNĚ
14/12 1700 VERNISÁŽ VÝSTAVY: VLASTNÍMA
		OČIMA
18/12 1700 PODVEČERY S VÁŽNOU HUDBOU
19/12 1700 VÁNOCE V KNIHOVNĚ
		S PANOPTIKEM
21/12 1700 VÁNOČNÍ KONCERT DANY
		
PĚNKAVY KOKLESOVÉ

MUZEUM
7/12 1700
9/12 900
14/12 1600
17/12 1700

VÁNOCE ZA KLÍČOVOU DÍRKOU
ADVENT V MUZEU
MUZEUM ČTE DĚTEM
POHÁDKOVÉ VÁNOCE

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE,
STŘEKOV
8/12 1800 VÁNOČNÍ KONCERT

UJEP, FSE,MOSKEVSKÁ 40
13/12 1000 VÁNOČNÍ TRHY FSE UJEP

KAMPUS, PASTEUROVA 1
13/12 1400 JEŽÍŠEK V KAMPUSU

KOSTEL SV. JAKUBA, SVÁDOV
15/12 1800 VÁNOČNÍ KONCERT

CHRÁM APOŠTOLA PAVLA
21/12 1900 JIŘÍ PAVLICA – MISSA BREVIS

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE, CÍRKVICE
24/12 1400 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
26/12 1615 VÁNOČNÍ HRA

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE, ÚSTÍ
24/12 2300 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

NÁMĚSTÍ U KAPLIČKY, SEBUZÍN
24/12 2100 PŮLNOČNÍ

INZERCE

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Vážení spoluobčané,
pomalu se chýlí ke konci rok, který byl pro společnost Krajská zdravotní obzvláště
významný. Připomněli jsme si deset let od jejího vzniku, což byl jistě důvod
k bilancování. Rád konstatuji, že jsme mohli být spokojeni, protože současnému
vedení se daří Krajskou zdravotní úspěšně rozvíjet. Doufám, že také Vy můžete
zařadit rok 2017 mezi úspěšné a s blížícím se časem Vánoc a přelomem roku mi
dovolte Vám za celou Krajskou zdravotní, a. s., popřát krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Děkuji všem, kdo využili
zdravotnické služby v našich nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích,
Mostě a Chomutově, a pacientům za slova uznání a podpory. Těší mě, že jich
nebylo málo. Děkuji lékařům, sestrám, ošetřovatelům a dalším zaměstnancům
Krajské zdravotní, a. s., za nelehkou práci, kterou v roce 2017 odvedli.
Do roku 2018 přeji každému splnění jeho přání a hlavně to pevné zdraví!

prosinec 2017

ZPRÁVY

A N K E TA
Co říkáte
na vánoční výzdobu města?
Jan Gábor
30 let
obchodník
Ústí nad Labem
Letošní výzdoba je krásná, velmi mě
však mrzí, že není příliš rozšířena i do
ostatních částí města. V podstatě je
vyzdobeno pouze Lidické
náměstí.
Petr Karlíček
35 let
ředitel ústeckého
archivu
Ústí nad Labem
Osobně bych se obešel bez pompézních výzdob našich měst a obcí.
Vánoční atmosféra se dá navodit
i skromnějším a zároveň tradičnějším
způsobem.
Kateřina Bambasová
26 let
studentka
Ústí nad Labem
Vánoční výzdoba našeho města se
mi líbí moc, ostatně je tomu tak
každý rok. Jinak předvánoční akce
nevyhledávám.
Jana Svatá
35 let
fotografka
Ústí nad Labem
Všechno vypadá sice předvánočně,
ale je to hrozný kýč. Takže se mi to
rozhodně nelíbí.

Ústecké Vánoce baví i pomáhají
Ústí nad Labem – Centrum Ústí se
svátečně rozsvítilo poslední listopadovou neděli. Na Lidickém
námětí se tradičně rozsvěcel
vánoční strom, letos se zpěvačkou Annou Slováčkovou,
Danielem Hůlkou a sborem.
Vánočnímu stromu požehnal
ústecký arciděkan Miroslav
Šimáček.
Po celé období adventu budou probíhat akce na Lidickém
a Kostelním náměstí. Uskuteční se dny pro školy, divadelní
představení, rockové, folkové
či country Vánoce, dny pro
seniory nebo zdobení perníčků a ozdob. Na Mikulášskou
nadílku bude velkým lákadlem
průvod čertů ve stylu krampus.
Chybět nebude ani akce
Rozsviťme Ústí 20. prosince
VÁNOČNÍ STROMY
Stromy na Lidickém i Mírovém náměstí
i letos pocházejí od dárců. Ve městě
se z toho stala dlouholetá tradice. Na
Lidickém náměstí je osazen stříbrný
smrk, který věnovali Barbora a Tomáš
Jizerovi z Hynaisovy ulice. Mírové
náměstí zdobí smrk ztepilý od Milana
Grunda z Valkeřic.

od 16:30. Letošní, již 9. ročník,
pomůže Leničce (10), Kubíkovi
(8), Kačence (5), Elišce (17)
a Lucince (5). Lampiony získáte
příspěvkem minimálně 100 Kč
do jedné z kasiček na akci.
Během předvánočních
víkendů se v Ústí představí Sabina Křováková s kapelou, Marian Vojtko nebo Karel Bláha.
Celé Ústecké Vánoce vyvrcholí
23. prosince, kdy zapívá Bohuš
Matuš a Natálka Grossová.
Celý program najdete na
www.zitusti.cz gz

www.facebook.com/zitusti.cz
Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka Datum vydání: 6. 12. 2017 Příští
vydání: 24. 1. 2018 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 17. 1. 2018 Informace o inzerci a distribuci na
www.mediaconcept.cz V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím
České pošty, s. p. Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem Periodikum
je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614 Vydavatelem Žít Ústí je
Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem Četnost vydání:
10 vydání v kalendářním roce Tiskne: Europrint a. s. Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193,
e-mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem Obchod a marketing: Mgr. Miroslav
Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem
Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

SLOUPEK

Obyčejné věci
pod stromeček

Je tu advent. Rajské období pro obchodníky, protože nakupovat pod stromeček se prostě musí. Zmatení
muži, jakým jsem i já, koupí
cokoliv za cokoliv, protože
dobrý nákup je pro ně vysoká škola. Rodičové zahrnou
děti hromadou blikajících
nesmyslů, tablety, mobily…
A můžeme si každý rok říkat, že je to zbytečné, že se
má dávat od srdce, ne podle
slev a seznamu.
Tak tedy alespoň po konci invaze do obchodních
center, balení a pečení
zkusme dát pohovku a něco
si přát, něco, co nemá cenovku. Aby Ježíšek neměl
žloutenku, abychom měli
v příštím roce dobré bydlení, dobrou práci. Abychom
se více vídali s přáteli, měli
více času na své blízké,
nebrali tak vážně zprávy a diskuse na facebooku
nebo politiku.
Redakce vám přeje klidný
advent, veselé a přátelské
Vánoce a hodně jistot v roce
2018. Jednou z nich je, že
pokud bude pošťačka důsledná, najdete každý měsíc
ve schránce své Žít.
Miroslav Pakosta

INZERCE

www.kia.com

MC20170416

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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Žloutenkou se
nakazilo už 300 lidí
Ústí nad Labem – Žloutenka se na
Ústecku šíří. Hygienici jen za poslední listopadový týden odhalili
dalších 22 případů onemocnění.
Nemocí se tak od srpna do listopadu v krajském městě nakazilo
už téměř 300 lidí. Žloutenka
se sice vyskytuje především
v Ústí, ale objevila se i v dalších
městech, například v Děčíně,
Litoměřicích a v Krupce, kde ji
mají lidé, kteří se přistěhovali
z ústeckého Mojžíře. gz

Nejvíc má putovat
na MHD či strážníkům
Ústí nad Labem – Návrh rozpočtu
města pro rok 2018 počítá
s příjmy ve výši 1, 672 miliardy
korun. Výdaje mají dosáhnout
částky 1,899 miliardy korun.
Rozdíl 227 milionů korun by měl
být pokryt z letošních rezerv.
O rozpočtu jednají zastupitelé
6. prosince.
Mezi největší výdaje bude
patřit částka 221 milionů pro
dopravní podnik, 87,9 milionu pro městskou policii nebo
50,8 milionu pro podporu
sportu. K největším investičním
akcím se řadí rekonstrukce venkovního areálu plavecké haly
Klíše za 53,3 milionu korun,
městské obvody mají dostat
přes 131 milionů. gz

Dvaatřicet milionů
za už neexistující ruinu
Severní Terasa – Desítky milionů
korun musí z rozhodnutí soudu
zaplatit město společnosti PK
Real za ruinu sektorového centra, kterou už před lety nechalo
zbourat. Primátorka Věra Nechybová potvrdila, že jde zhruba
o 32 milionů korun. Město se
bude bránit dovoláním, zaplatit
ale musí.
Kauza se vleče od roku 1994.
Tehdy obě strany podepsaly
kupní smlouvu na rozestavěné
centrum na Severní Terase za
40 milionů korun. Firma ale zaplatila jen polovinu ceny. Město
se proto o vlastnictví sektorového centra soudilo. Krajský soud
v roce 2008 rozhodl, že tehdy už
ruina patřila městu. Radnice ji
poté nechala zbourat a na jejím
místě vybudovala hřiště.
Společnost PK Real se
poté obrátila na soud, aby se
domohla vrácení části kupní
ceny, tedy 19,5 milionu. Okresní

soud v roce 2014 firmě vyhověl
a uložil městu, aby zaplatilo
28,8 milionu. Krajský soud ale
o několik měsíců později při
odvolání zamítl žalobu jako
nedůvodnou. Společnost pak
podala dovolání k Nejvyššímu
soudu a ten jí dal za pravdu.
Podle soudu má město vrátit
kupní cenu i s úroky. „Ta částka
je téměř 32 milionů korun,“
uvedla pro ČRo Sever primátorka. O sektorovém centru
jedná také zastupitelstvo města
6. prosince. zu

Radnice nechtějí problémové lidi
Ústí nad Labem – Vytipované ústecké části chtějí zavést novinku, která
má pomoci zastavit příliv sociálně slabých a problémových lidí. Nově
příchozí v těchto lokalitách nedostanou doplatky na bydlení.
Ústecký magistrát obdržel čtyři žádosti z Trmic, Neštěmic, Střekova a centrálního ústeckého obvodu. Celkem jde o 22 lokalit. Ústecký magistrát vydal seznam domů, kde chce nevyplácet doplatky
na bydlení těm, co se tam nově nastěhují. Jde například o problémové domy v Hrnčířské a Masarykově ulici, dvě střekovské ubytovny,
sídliště Mojžíř nebo část Předlic. Kdy přesně začne opatření platit,
zatím není jasné. Momentálně běží měsíční lhůta, během které se
k návrhu mohou vyjádřit vlastníci domů. Městské obvody žádaly
toto opatření i na dalších místech, ale zatím radnice s částí svých
návrhů neuspěly. Město využitím vyhlášky dává najevo, že se už
nechce nadále stávat cílovou stanicí sociální turistiky. gz

Zrušení poplatku
za odpad platí
Ústí nad Labem – Poplatek za odpad
se ve městě od příštího roku
platit nebude. Rozhodlo o tom
zastupitelstvo města a nyní to
i potvrdilo ministerstvo vnitra,
na které se měl obrátit někdo
z opozičních zastupitelů. Podle
něho vyhláška nebyla schválena v souladu se statutem
města a nebyla konzultována
s městskými obvody. „Ministerstvo konstatovalo, že vyhláška
byla schválena v souladu se
zákonem o obcích,“ řekla
mluvčí magistrátu Romana
Macová. „Zrušení poplatku za
odpad považuji za dluh, který
město vůči lidem má. S tímto
návrhem jsme šli do zastupitelstva a většina zastupitelů to
podpořila,“ podotkla primátorka Věra Nechybová. Poplatek
za odpad byl ve městě zrušen
již v roce 2008, zároveň byla
podstatně zvýšena daň z nemovitosti. Zastupitelstvo po roce
2010 rozhodlo o znovuzavedení
poplatku, daň už ale snížena
nebyla. gz

Ústí plánuje výměnu
semaforů
Ústí nad Labem – Nového provozovatele semaforů hledá v současné
době město Ústí nad Labem.
Veřejnou zakázku ve výši cca
56 milionů korun, jejíž součástí
je výměna semaforů i jejich
údržba, vypsala rada města.
Současné semafory dosluhují
a jejich výměna by měla proběhnout v příštím roce. Město
plánuje, že po deseti letech
zakázky by semafory přešly do
jeho majetku. gz

INZERCE

Milí občané,
přeji Vám a Vašim rodinám v čase adventním
a v čase vánočních svátků hodně klidu
a pohody.
Do roku 2018 Vám přeji pevné zdraví,
dobrou práci a jistotu bezpečného domova.

Váš senátor Jaroslav Doubrava
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Jsem tu pro Vás.
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Ústí ve filmu o Janu Palachovi
Ústí nad Labem – Ústí se na chvíli
vrátilo do šedesátých let, natáčely se zde scény do filmu Jan
Palach. Ten půjde do kin v srpnu příštího roku, kdy uplyne
přesně půl století od vpádu
vojsk Varšavské smlouvy. Nový
film režiséra Roberta Sedláčka
se natáčí převážně v Praze, ale
dvakrát zavítal i do Ústeckého
kraje. V létě se natáčelo ve Velkých Žernosekách a poslední
listopadovou neděli v kulturním domě v Ústí nad Labem.
„Film sleduje poslední měsíce Palachova života před upálením, zachycuje jeho studium,
kolejní život, vztah s přítelkyní, soužití s matkou ve Všetatech, brigády ve Francii a Kazachstánu. A právě brigáda ve
Francii se v srpnu natáčela na
vinicích ve Velkých Žernosekách ve vinohradu, který ve
filmu ztvárnil slunnou Francii,
kde se odehrála scéna z šesti-

týdenní brigády Jana Palacha
na konci léta 1968,“ řekla Helena Matuščinová z krajské filmové kanceláře.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje při filmu spolupracovala
s autory na vytipování lokací,
domluvení podmínek natáčení
a na zajištění cateringu a filmových rekvizit. „Největším oříš-

kem bylo sehnat pár desítek
dobových židlí, ale nakonec se
nám společnými silami podařilo židle na natáčení scény z vysokoškolské menzy zajistit, tak
moc děkujeme i široké veřejnosti, že se dokáže zapojit buď jako
komparz, nebo při shánění rekvizit,“ dodala Barbora Hyšková
z filmové kanceláře. gz

Vánoční koncert hostí mateřskou kapelu Beatles
Ústí nad Labem – Seskupení The
Boom Beatles Revival Band
& Orchestra připravilo pro Ústečany vánoční koncert na pódiu Domu kultury 16. prosince.
Je to již dvacáté sedmé vánočně
laděné a charitativní představení. Tentokrát jeho výtěžek
muzikanti předají na konto
Komplexního onkologického
centra Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem.
Hostem 27. Vánočního koncertu jsou Quarrymen z Liverpoolu, první hudební skupina, ve
které se sešli John Lennon, Paul
McCartney a George Harrison,

The Boom Beatle Revival Band and Orchestra foto: archiv skupiny

spolu s dalšími původními členy.
Je to historicky první vystoupení
The Quarrymen v České republice. Několik zakládajících členů
tuto původně skifflovou skupinu

v roce 1997 obnovilo. Skupina
The Boom vznikla v roce 1990
a od svých počátků se zabývá
reprodukcí skladeb skupiny The
Beatles. Od roku 1997 vystupuje s orchestrem složeným
z profesionálních a poloprofesionálních hudebníků a dívčím
sborem. V přísálí bude současně
s koncertem probíhat výstava
fotografií The Boom.
Vstupenky jsou v předprodeji v recepci Domu kultury. Pro
osoby ZTP/P je vstup zdarma,
pro vozíčkáře jsou místa vyhrazena a děti do 12 let mají vstup
zdarma.
pr

Filmový Ámos
musel být utracen
Ústí nad Labem – Z ústecké zoo přišla smutná zpráva. „Museli jsme
přistoupit k eutanázii našeho
samce orangutana bornejského
Ňuňáka. Důvodem bylo rapidní
zhoršení jeho zdravotního stavu,
které způsobila mnohačetná
ložiska primárních adenokarcinomů na plících,“ říká mluvčí
ústecké zoo Věra Vrabcová.
Ňuňák byl známý i tím, že si zahrál hlavního zvířecího hrdinu,
neposedného Ámose, ve filmu
Marie Poledňákové Dva lidi
v zoo. gz

V nemocnici
je nový babybox
Ústí nad Labem – V Masarykově
nemocnici zástupci spustili do
provozu babybox nové generace.
Zařízení pro odložená miminka
je nově umístěné vedle nemocniční lékárny v budově „L“. Babybox nové generace nahradil
zařízení umístěné od roku 2009.
„Za tu dobu v něm zdravotníci
ústeckého novorozeneckého
oddělení přijali šest miminek.
Tři chlapce a tři dívky. Každý
odložený novorozenec dostává
takzvaný Kufřík pro život, který
obsahuje oblečení děťátka, otisk
ručičky – nožičky, dudlík, záznam o konkrétním dni a podobně,“ uvedla Markéta Svobodová,
hlavní sestra ústecké nemocnice. Ludvík Hess, předseda
spolku Babybox pro odložené
děti, uvedl, že v současné době
je po ČR rozmístěno dvaasedmdesát babyboxů. „Za dvanáct let
jejich existence v naší zemi do
nich bylo odloženo 160 děťátek,“
podotkl Hess. zu
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JIŽ 17 LET NA TRHU S NEMOVITOSTMI

Jiří Krejčí ml.
certifikovaný realitní makléř
Tel.: 603 887 221

Jiří Krejčí
ředitel realitní kanceláře
Tel.: 605 254 384

Zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí,
kompletní realitní servis, správa
pronájmu bytů a domů, výkup
nemovitostí, prodej nemovitostí
s exekucí či insolvencí, tržní
ocenění pro dědické řízení,
znalecké posudky, průkazy PENB,
daňové a právní poradenství
k nemovitostem

MC20170433

Profesionalita v oboru, vstřícnost,
ochota vyřešit i skoro nemožné,
přátelské prostředí, nadstandartní
a neporovnatelné služby, odlišné
od jiných realitních subjektů ve
městě. Jsem Vám vždy k dispozici,
stačí zavolat kdykoliv.

Chtěl bych za celý náš kolektiv
realitní kanceláře SARTO reality
poděkovat Všem našim klientům
za projevenou důvěru v uplynulém
roce.
I díky Vám můžeme stále
poskytovat i nadále profesionální
a nadstandartní služby při
zprostředkování prodeje, nákupu
nemovitostí a správy bytů.
Jsme tu pro Vás!
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Madar: Peníze
na sociální bydlení
mohou být i pastí
Integrovaný regionální operační program začne v roce 2018
rozdělovat dotace na sociální bydlení. Připraveno je 2,5 miliardy
korun na nákupy bytů, bytových
domů a nebytových prostor pro
rekonstrukce sociálního bydlení. Podle náměstka primátorky
Jiřího Madara (UFO) jsou dotace
pro město Ústí nad Labem současně sociální pastí.
Peníze můžeme použít kdekoli kromě vyloučených lokalit.
Mimo jsou tak Předlice nebo
část Krásného Března a Mojžíř.
Máme zřizovat sociální bydlení
tam, kde jsou domy a byty udržované, sousedské vztahy fungují a ceny nemovitostí neklesají. Na Klíši nebo Severní Terase.
Podle mě by tak šlo o přesun
problémů z jedné části města na
druhý, či dokonce rozmnožení
vyloučených lokalit.
Proč by mělo zřízení několika
sociálních bytů způsobit proměnu dobré čtvrti v ghetto?

Naše město milují sociální
spekulanti s byty. Obchodníci s chudobou. Víte, jak takový
obchod funguje? Někde stačí
jeden problémový dům, jeden
neudržovaný vchod, aby ceny
realit v okolí klesly. A když klesne cena, je nejlepší nakupovat.
A když nakoupí, tak pronajmou.
A komu? No přece tomu, kde
budu mít zaručený příjem. Pro
obchodníky s chudobou je ideálním nájemníkem člověk na dávkách hmotné nouze a příplatku
za bydlení. A tak se kruh rozšiřuje a vzniká problémová lokalita.
Možná. Ale, když nebudete
čerpat dotace, sociální bydlení nebude a vyloučené lokality
zůstanou.
My o dotace žádat budeme,
ale chceme, abychom je mohli použít ve vyloučených lokalitách, obnovit jejich dřívější
funkce, chceme, aby byly obyvatelné a bezpečné. V Ústeckém
fóru občanů jsme měli a máme

tento bod v programu. Teď spolu
s odborníky na legislativu a revitalizaci měst připravujeme
realizační plán. Naším cílem je
kupovat byty naopak ve vyloučených lokalitách, celé vchody
či objekty, a postupně obnovit
domy a okolí.
Jak toho chcete dosáhnout?
Nehrozí následné vybydlení
a utopení vydaných milionů
v kanalizaci?
Jde to výběrem a prací s nájemníky, slušnými lidmi v nouzi,
kteří chtějí pracovat. Jsme přesvědčeni, že nestačí domy a byty
koupit a opravit, musíme zajistit dohled a ochranu, například
v osobě domovníka a větším zapojením strážníků. Proto jsme
na příští rok i vyčlenili v rámci rozpočtu finance na realizaci
těchto nákupů. Potřebujeme ale
podporu veřejnosti, abychom vyvinuli tlak na vládu. Nechceme
za 70 milionů kupovat pro sociální účely byty v nezdevastovaných čtvrtích, ale použít peníze
na dlouhodobě zanedbané a devastované ústecké ulice.
Dotace jsou ale vypsány
a jejich parametry dány již
k 1. únoru 2018.
A to je opět jeden z mnoha
příkladů rozhodnutí vlády bez

znalosti konkrétní situace. Nikdo se nás před vypsáním tohoto dotačního titulu neptal na náš
názor. My fakt nechceme připustit budování sociálních bytů
v lukrativních čtvrtích města,
kdy hrozí, díky nevydanému zákonu o sociálním bydlení, opět
zneužítí dotačního titulu „obchodníky s chudobou“. Sociální
bydlení v sociálně vyloučených
lokalitách je podle nás správnou
cestou, která oživí zdevastované území. K tomu ale potřebujeme jednat s vládou a vysvětlit
jí naše specifika města, donutit
ji změnit kritéria ve prospěch
ochrany majetku občanů a současné podpory sociálně slabších
obyvatel za jasných pravidel
města. zu
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Rozšiřujeme
naše řady,
přidejte se
k nám!

Stavební společnost AZ SANACE a. s. se sídlem
v Ústí nad Labem a devatenáctiletou tradicí na
trhu rozšiřuje svůj kolektiv o strojníky, vrtmistry
a sanační dělníky. Nabízíme zajímavé mzdové
ohodnocení, stabilní pracovní zázemí. Zaškolení,
zvýšení kvalifikace, stravenky.

MC20170411

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo
emailové adrese: jan.smelik@azsanace.cz
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Stipendia pro lékaře
i nelékařský personál
Ústecký kraj – Nedostatek
zdravotnických pracovníků
řeší Ústecký kraj mimo jiné
stipendijními programy.

Už potřetí vyhlásil kraj
stipendijní program s názvem
Stabilizace lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů a letos poprvé také program Stabilizace
nelékařských zdravotnických
pracovníků pro akademický rok 2017/2018. Ústecký
kraj nabídne stipendium
50 000 korun ročně studentům
medicíny a 30 000 pro budoucí
nelékařské pracovníky, kteří
se zavážou po škole pracovat
na severu Čech. Žádosti lze
podívat od 18. prosince 2017
do 31. ledna 2018. zt

BYZNYS/PRÁCE

Plány na sklad olejů
se musí přepracovat
Vaňov – Pražská společnost je
nucena přepracovat plány na
stavbu skladu olejů ve Vaňově.
Se záměrem výstavby tamní
lidé nesouhlasí. V plánovaném
areálu se má skladovat až osm
milionů litrů nafty a olejů. Podle ústeckého krajského úřadu
však chybí v dokumentaci EIA
některé důležité údaje.
„Třeba je nutné nově zpracovat a připravit bezpečnostní
opatření v případě havárie,
jaká jsou vlastně rizika havárií
a jak to bude zabezpečeno,
nebo také veškerá zdravotní
rizika pro skupinu obyvatel
v místě toho záměru,“ uvedla
pro ČRo Sever Lucie Dosedělová z ústeckého krajského
úřadu.
Překladiště minerálních
olejů by mělo vyrůst ve veřejném přístavišti Vaňov. S tímto
záměrem pražské společnosti
nesouhlasí jak zastupitelstvo
města, tak zdejší obyvatelé.
Podle různých variant by se ve
Vaňově mělo skladovat od čtyř
do osmi milionů litrů nafty
a olejů.

„Je potřeba doplnit, jak to
bude s navýšením dopravy, jak
to bude s hlukovým omezením,
a také lépe popsat aktuální
stav a konkrétní příklady.
V tuto chvíli jsou tam jen
obecné počty, ať už se to týká
dopravy, nebo hluku,“ dodává
Lucie Dosedělová.
Tyto podrobnosti má firma
do dokumentace doplnit. Na to
teď má nejdéle tři roky a mezitím podané připomínky lidí
z Vaňova i úřadů platí. S plánovanou výstavbou nesouhlasí
také město Ústí nad Labem.
„Naše stanovisko držíme
dál. Nelíbí se nám to, nechceme tam ten sklad mít, a ve své
podstatě je to pořád v rozporu
s územním plánem, tudíž tam
držíme stejnou linii,“ řekl
náměstek ústecké primátorky
Pavel Dufek.
Změna územního plánu
je také podle lidí z Vaňova
pojistka, aby se nic podobného
poblíž Masarykových zdymadel stavět nemohlo. S tímto
požadavkem se už před časem
obrátili na město. gz

Autobusy kraje
na operativní leasing
Ústecký kraj – Ústecký kraj chce
pořídit první autobusy pro
svoji dopravní společnost. Rada
kraje schválila zadání zakázky
na pořízení 29 autobusů. Kraj
je chce financovat takzvaným
operativním leasingem, tedy
formou pronájmu na pět let.
Cena zakázky dosahuje zhruba
230 milionů korun.

V operativním leasingu má
být například i servis vozů nebo
jejich pojištění. Podle náměstka
hejtmana Martina Kliky může
být pronájem autobusů dražší
než jejich pořízení do majetku
kraje.
Nová krajská dopravní společnost má postupně nahradit
soukromé dopravce, kteří pro
kraj jezdí v současnosti. Jako
první má společnost převzít
autobusovou dopravu na
Ústecku. zu
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Gurmánské
Vánoce
Kvalita s dokonalým servisem
Plesy
Bankety
Svatební oslavy
Grilovací párty

Coffee break
Firemní akce
Silvestrovské rauty
Rodinné oslavy

Labuznický
nový rok
ˇ
REPLAY DORANT Catering
telefon 605 289 898, 603 480 890
e-mail catering@rdcatering.cz
Všebořická 603, Ústí nad Labem

MC20170428
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Jan Plouhar: Ústí je pro spoust
Herec Činoherního studia Jan Plouhar říká,
že mentalita lidí v jeho rodném Frýdku-Místku
je hodně podobná té lidí ze severu Čech.
Přiznal se také, že dnes už legendární ústecké
divadlo ho už od školy zvláštním způsobem
přitahovalo.
Daniel Mareš

Ve své kariéře jste měl skvěle
našlápnuto v pražském Divadle Rokoko. Proč jste se rozhodl odejít na sever Čech – do
Ústí?
Nenazýval bych to ‚skvěle našlápnuto‘, spíš jsem se v Praze rozkoukával, a než jsem byl
rozkoukanej, tak jsme byli téměř všichni takzvaně ‚odejití‘, ale rozhodně Praze vděčím
za spoustu nových lidí, které
jsem tam potkal. Činoherák byl
pro mě jasná volba, už od školy
mě nějakým zvláštním způsobem přitahoval, a když už jsem
byl takříkajíc za rohem, zkusil
jsem štěstí a vyšlo to.

inscenace, takže jsem odsud
úplně tak neodešel. Magnet je
tady pro mě neskutečný, je to
místo opomíjené ale pro spoustu lidí něčím opravdu magické
a já se mezi ně rád počítám.

Po krátkém angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla
v Plzni jste se do Ústí před
pár lety vrátil. Existuje skutečně ten magnet, o kterém všichni mluví, který sem
všechny znovu táhne a nepustí?
Do Plzně jsem si opravdu jen
odskočil, tady na severu byla
situace všelijaká a nikdo nevěděl, co bude a jestli vůbec bude.
Když se tedy ozvala Natálie Deáková (která mi kdysi nabídla i angažmá sem do Ústí), řekl
jsem si, že to zkusím. Leč i během toho roku, co jsem působil
v Plzni, zde nastudoval tři

Na jakou roli v Činoherním
studiu jste se nejvíce těšil v
právě probíhající divadelní
sezóně?
V téhle sezóně jsem se těšil
na hru Děkujeme, že zde nekouříte, měla premiéru v listopadu.

V současné době zastáváte
v činoheráku i pozici uměleckého šéfa. Co tato funkce obnáší?
Tato pozice obnáší hlavně
kancelářskou činnost a dohled
nad chodem, aby vše fungovalo, tak jak má. Aby herci měli
co hrát, aby divák měl na co
chodit, aby byla zkrátka spokojenost na všech stranách.

Po filmu Zatracení, pojednávajícím o mladíkovi vězněném v Thajsku kvůli pašování
drog, vás v médiích označovali za českého DiCapria. Připadáte si jako Leonardo, nebo
už vám to nikdo nepředhazuje?
To už je strašně dávno a myslím, že to byl jen takový plác do

Relaxací je pro Jana Plouhara cestování s kamarády. foto: archiv JP
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Jan Plouhar v představení Boj černocha se psy. foto: archiv JP
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tu lidí něčím magické
větru a naštěstí se toho nikdo
nechytnul, takže jsem rád, že
nejsem s nikým srovnáván. Nemám rád, když jsou herci různě
přirovnáváni, vždy je to nesmyslné, neboť srovnávat takhle
nejde.
Hodně lidí vás má spojeného s vaší charismatickou rolí
v „činoherácké“ divadelní
adaptaci kultovního Klubu
rváčů. Zahrál jste si ale i ve
filmové pohádce. Jaké postavy vám vlastně sedí nejvíce?
Nebo lépe řečeno, ve kterých
se nejlépe cítíte?
Rolí je hodně a charakterů
taky, je tudíž vždy z čeho vybírat, ale je pravdou, že vyloženě
kladné postavy nehraju, nebo
lépe řečeno nejsem do nich obsazován. Většinou hraju grázly,
podivíny a různé kriminální
živly. Na Druhou stranu se dá
v těchto postavách více vyřádit.
Výjimkou byl třeba Jeroným
Pražský, ale to taky nebyl žádný
svatoušek.
Máte za sebou i řadu filmových a televizních rolí. Zahrál
jste si hlavní úlohu v jednom
díle oblíbené série Nevinné
lži, objevil jste se jako Jeroným Pražský v třídílném seriálu Jan Hus. Uvidí vás fanoušci na podzim v nějakém
novém filmu či seriálu?
Občas se objevím v různých
epizodách teď tak oblíbených
kriminálek a zrovna teď jsem
dokončil televizní film, komedii, ale jestli se bude vysílat na
podzim, s jistotou říct nemůžu.
Jak jste se vlastně k divadlu
dostal, máte nějaké herce
v rodině?

V rodině žádný herec není,
ale svým způsobem jsme vlastně herci všichni.
Přemýšlel jste někdy o tom,
co byste dělal, kdybyste nebyl herec?
Kdysi ano, ale teď už si nic jiného představit nedovedu.
Zajímá mě, co třeba posloucháte za hudbu, máte nějaké
oblíbence?
Zrovna teď mi hraje v kanclu
skupina Bonobo, jinak si rád
poslechnu téměř cokoli, pokud to zrovna není úplná kakofonická destrukce. Pořádám
v Ústí i hudební festival Mezi
dvorci a mezi mé stálice patří
například ústecké těleso Točílas.
Máte v Ústí nebo na Ústecku
nějaká oblíbená místa? Kam
třeba rád vyrážíte na výlety?
Rad si vyběhnu na Vysoký
ostrý, na Komáří vížku nebo
Varhošť, míst na výlety je tady
okolo Ústí opravdu požehnaně
a za těch několik let, co jsem
zde, můžu říct, že už jich většinu mám za sebou, což nic
nemění na tom, že jich ještě
spoustu mám před sebou.
Jaké máte koníčky, co rád děláte ve volném čase?
Rád chodím do přírody.
Jak to teď s kulturou v Ústí
podle vás vypadá, je to lepší,
horší než před pár lety?
Bohužel mi přijde, že až na
několik výjimek to jde lehce z kopce. Před lety bylo víc
možností, např. Cirkus nebo
Mumie mi docela chybí, byla
to místa, kam chodil člověk

za muzikou, těch už tady moc
není, a nebýt pár nadšenců, co
přes všechny byrokratické veletoče dělají festivaly, koncerty, setkání bylo by to zde mnohem smutnější.

PROFIL

Jsou tedy nějaké ústecké podniky, kam si ještě za kulturou
zajdete?
Například do Hraničáře nebo
do Café Max.
Co vás v poslední době na ústecké kulturní scéně zaujalo?
Jsem rád, že si studenti znovu
obnovili svůj studentský Majáles, že lidi okolo Hraničáře jdou
dál a udělají třeba Léto na ulici
a spoustu jiných akcí, která by
tady v Ústí chyběla.
Neláká vás znovu Praha? Přece jenom, je tam více možností. Ale chápu, máme dálnici
a je to kousek…
Praha je opravdu kousek
a stěhovat se tam jen kvůli práci nechci, tady má člověk pocit,
že je užitečný, v Praze se ztratíte.
Jste rodák z Frýdku-Místku.
Mentalita lidí na vaší „rodné
hroudě“ musí být hodně odlišná od té naší...
To je právě hrozný omyl, lidi
na severní Moravě a na severu
Čech jsou si velmi podobní, ať
už je to všudypřítomným industriálem, těžkou prací či jakousi
zemitostí, jsou přímí a to mám
rád.
Takže život v Ústí nad Labem
si umíte představit?
Už si ho představuju několik
let a budoucnost v něm stále
vidím.

Jan Plouhar
Narodil se 14. března 1982. Následně
vystudoval Janáčkovu konzervatoř
v Ostravě. Rodák z Frýdku-Místku
byl v angažmá v Moravském divadle
v Olomouci, v ostravském Divadle
Petra Bezruče či v pražském Divadle
Rokoko. V ústeckém Činoherním studiu
na sebe výrazným způsobem upozornil
v dnes už kultovní divadelní adaptaci
Klubu rváčů. Zahrál si ale i ve filmech
Zatracení, Útěky či Každý den karneval.
V současné době zastává v ústeckém
divadle i funkci uměleckého šéfa.
MOJE NEJ

barva: modrá
jídlo: hovězí na
hříbkách
hudba: když se umí
hrábnout do kytar
číslo: sedm
politik: takový se
ještě nenarodil

V ústeckém divadle hraje i v představení Jindřich VI. foto: 2x Činoherní studio
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Česká mše vánoční
Ústí nad Labem – Chcete nadýchat
kouzelnou atmosféru? Tak
to si zajděte na Českou mši
vánoční Jakuba Jana Ryby do
Severočeského divadla. V první půlce koncertu navíc zazní
skladby J. V. Stamice, C. P. E.
Bacha a A. Vivaldiho. Koncert
si můžete užít buď 17. prosince
od 17:00 hodin či 19. prosince
od 19:00 hodin. Vstupné je od
100 do 400 korun. zu

Stoletá diskotéka
Ústí nad Labem – Na hity prověřené
časem si můžete přijít zatancovat 16. prosince od 20:00 hodin
do Národního domu. Vstupné je
70 korun. zu

Oslavte Vánoce
s Pavlem Šporclem
Ústí nad Labem – Do Severočeského
divadla se vrací houslista Pavel
Šporcl s velkým vánočním
turné. V jedenácti městech
České republiky představí koncertní provedení svého prvního
vánočního alba a zahraje překrásné vánoční melodie, písně
i tradiční koledy v unikátní
aranži pro jeho modré housle
a orchestr. V jejich podání
zazní zahraniční vánoční písně,
jako je Tichá noc, svatá noc
či Rolničky. V premiéře zazní
i houslistova vlastní vánoční
kompozice Modlitba. Chybět
nebudou ani melodie z filmu

Anděl Páně II. a v neposlední
řadě hymna českých Vánoc:
Narodil se Kristus Pán. Začátek
je v 19:00 hodin a vstupné je od
490 do 790 korun. zu

Akce v klubu Apollo

Swing zazní „kulturákem“

Ústí nad Labem – V ústeckém klubu
Apollo to žije. Už 16. prosince
se tam můžete těšit na Vánoční
retrodiskotéku. Začíná se ve
20:00 hodin. Ochuzení nebudete
ani o oslavy nového roku. Na
31. prosince je totiž naplánován
Maškarní silvestr - Retrodisco Silvestr Apollo music club. Podnik
Apollo najdete v Důlcích 74. zu

Ústí nad Labem – V domě kultury se
můžete přenést časem o desítky
let zpět. Už 22. prosince se tam
totiž uskuteční Swingové Vánoce 2017. Vystoupí Jan Smigmator
s Big Bandem Felixe Slováčka.
Těšit se můžete i na zpěvačku
Dashu či na špičkovou saxofonistku Markétu Smejkalovou.
Hraje se od 19:00 hodin. gz

Do Ústí zavítá
Sněhová královna
Ústí nad Labem – Užijte si Vánoce
trochu jinak. Pomůže vám
k tomu baletní představení Sněhová královna v Severočeském
divadle. Hraje se 28. prosince
od 16:00 hodin a vstupné je od
100 do 400 korun. Čeká vás
taneční pohádka inspirovaná
předlohou Hanse Christiana
Andersena v režii a choreografii
Mariky Hanouskové. Příběh

o obětavé lásce, která dokáže
překonat vše. Láska mladého
Kaje a Gerdy je vystavena nejtěžší zkoušce. Dokáže se křehká,
ale odvážná Gerda postavit kruté
Sněhové královně, která očarovala Kaje a odvedla ho daleko do
svého ledového království? Gerda se vydává na nebezpečnou
cestu, na které potkává mnoho
překážek, ale také dobré přátele.
Bude pomoc přátel a Gerdina
odvaha a láska ke Kajovi stačit,
aby ho zachránila? gz

INZERCE

The Boom, B. B. Art Production a Kulturní středisko města Ústí nad Labem
za podpory Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem uvádějí

BEATLES REVIVAL BAND

& ORCHESTRA

Host:

THE QUARRYMEN (UK - LIVERPOOL)

16. 12. 2017

OTEVŘENÍ SÁLU- 18:45

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Děti do 12ti let zdarma
Vstupné v předprodeji 200,- / na místě 280,-

Info a rezervace: verner@bbartproduction.cz +420776330953 www.the-boom.info
Předprodej od 7. 12. 2015: Recepce Domu kultury, Neckermann Pařížská, Jasmína – Lidické náměstí,
Informační středisko města Ústí nad Labem, Klíčnictví Albert Severní Terasa
Pro osoby ZTP/P zdarma, doprovod jedné osoby zdarma rezervace vstupenek ZTP/P: +420776330953
Pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn - rezervace 3 dny před koncertem na +420776330953
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VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA KONTO KOMPEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

prosinec 2017

ZDRAVÍ/VOLNÝ ČAS

Osmička radí nemocným, jak se o sebe postarat
Spolek Osmička vznikl letos
na jaře v Ústí nad Labem, aby
pomáhal dlouhodobě nemocným a těžce zdravotně postiženým lidem, jejich rodinám
a pečovatelům. Podle ředitelky
Věry Kosové jsou lidé propuštění
z nemocnic nedostatečně vybaveni informacemi, jak se o své
zdraví postarat.
Proč jste se rozhodli spolek Osmička založit?
Protože jsme zaznamenali
spoustu případů, kdy lidé propuštění z nemocnice domů nejsou na tuto situaci dostatečně
připraveni. Nejsou na to připraveny ani jejich rodiny a mnohdy
ani nemají v domácím prostředí vhodné podmínky pro péči
o nemocného. Například vhodné
lůžko nebo dostatek místa. Rozhodli jsme se tuto situaci změnit
a těmto lidem pomáhat. Konkrétně každému jednotlivě pomoci řešit jeho určitý problém,
se kterým se potýká, řešit jej přímo u něj doma, v jeho rodinném
prostředí. Naším motem je „Pomáhat s lehkostí“.
Jak tedy Osmička může takovým lidem pomoci?

a konzultační činnost v oblasti péče
o osoby dlouhodobě
nebo vážně nemocné či těžce zdravotně
postižené. Nabízíme
půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Asistenční a průvodcovské služby,
neveřejnou dopravu
k lékaři.

Naše služby jsou
určeny lidem, kteří
se v důsledku dlouhodobé vážné nemoci ocitli na rozmezí
zdravotní a sociální potřebnosti. Kdy
opouštějí systém
zdravotních služeb
a s jejich přesunem
do domácího prostředí přichází řada
neočekávaných překážek a vážných
komplikací nejen pro
ně samotné, ale pro
celou jejich rodinu. Díky tomu
se pak ocitají ve velmi složitých
životních situacích, které nejsou
schopni zvládnout, a často ani
nevědí, kam se obrátit pro pomoc či radu.

a emoční podpory, a dále pomáhat v odstraňování psychologických, společenských a „technických“ bariér, které limitují
možnosti klientů účastnit se
běžného života.

Co to nemocným a jejich rodinám konkrétně přinese?
Cílem našeho snažení je
dovést je k samostatnosti
a nezávislosti, ke zkvalitnění
jejich života, k zlepšování životních podmínek, k dosažení co největší míry začlenění
do běžného života, ke zvládání náročných životních situací
prostřednictvím psychologické

Takže v čem konkrétně jim
můžete poradit?
Osmička nemocným a jejich
rodinám poskytuje soubor sociálních a vzdělávacích služeb,
které nemocným lidem umožní
co nejvíce se účastnit běžného
života, pomohou jim dosáhnout maximální míry samostatnosti a nezávislosti. Například
jde o poradenskou, vzdělávací

V čem spočívají
vzdělávací služby?
Vzděláváme a proškolujeme rodiny a pečovatele
v oblasti péče o osoby dlouhodobě nebo vážně nemocné či
těžce zdravotně postižené. Jde
například o individuální nácviky obsluhy některých specifických pomůcek, jako jsou infuzní
pumpy, inzulínová pera, katetry (hadičky) pro výživu a další.
Dále pořádáme semináře, které
nemocným nebo jejich blízkým
pomáhají osvětlit problematiku aktuálních témat, třeba jak
doma pečovat o blízkého s Alzheimerovou chorobou.
Spolek Osmička můžete kontaktovat na telefonu
774 441 046.
pr

Na Rychtě se opět roztočí
Adventní Ústečan

Ve stálém menu
se objeví novinky

S první adventní nedělí
roztočí Na Rychtě Adventní
Ústečan – nefiltrovaný speciál
adventní 14° s minimálním
obsahem 5,8 % alkoholu,
spodně kvašený. V nabídce
bude po dobu adventu a ke
koupi je i v dárkovém balení
jako příjemný vánoční dárek,
který potěší kohokoli, kdo má
rád místní pivo. Pivo je možné
darovat i ve skleněném džbánu, který zůstane jako skvělý
suvenýr. Vánoční balení
bude k dostání od poloviny
prosince, džbán je k dispozici
celoročně.
Při objednávce více kusů je
vhodné si je dopředu objednat. Na Nový rok pak bude na
čepu Novoroční 13° jantarová,
pivo bavorského typu, které je
jemně nahořklé karamelové
chuti s jemným chmelovým
aroma. Vyznačuje se jantarovou barvou, bohatou pěnou
a jemným řízem. pr

Speciální menu, které doplňuje stálý jídelní lístek, nabídne přes zimní měsíce několik
nových pokrmů. Ochutnat můžete krémovou pivní polévku,
vepřové srdce se smetanovou
omáčkou a cibulovým knedlíkem, dušenou hovězí roštěnou
s pečenou bramborou, smažené grundle nebo opilé švestky.
Od ledna na vás také čekají
nové pravidelné Gastronomické týdny. V roce 2018 se tak máte
opět na co těšit.
Na své si přijdou i milovníci domácích uzenin a klobásek.
Těm budou patřit prosincové gastro týdny od 8. do 17. prosince.
Po deset dnů si budete moci denně od 14 hodin a o víkendu
po celý den vybrat z nabídky domácího uzeného a klobásek
z komína. pr

Oslavte příchod roku na Rychtě aneb Silvestr 2017
Pravidelná akce, která si každý rok najde své příznivce – Silvestr Na Rychtě. Pokud byste v Pivovar Hotelu Na Rychtě rádi oslavili Silvestr, pak neváhejte s koupí vstupenek.
Jsou k dostání přímo v restauraci za 300 Kč. Cena zahrnuje půlnoční přípitek, půlnoční
česnečku, kanapkové pohoštění a samozřejmě živou hudbu.
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VÁNOCE S JELENEM
KŘÍŽOVKA

více na www.zitusti.cz

Soutěžní tajenka o ceny s Jelenem

Tajenku vyluštěné křížovky můžete do 15.12. 2017 zaslat na info@mediaconcept.cz. Třem vylosovaným výhercům předáme dárkové vánoční balíčky značky JELEN od společnosti
Schicht, s.r.o. Výherce oslovíme k předání a jejich jména uveřejníme na webu magazínu.

Kdy přesně vyrobil v Rynolticích pan Jiří Schicht první
jádrové mýdlo s Jelenem, dnes
už asi nikdo nezjistí. Jisté je však to, že
mu dne 6. července 1848 bylo vydáno
živnostenské povolení na výrobu jádrového mýdla. Z Rynoltic se v roce 1882
společnost přestěhovala do Ústí nad
Labem, které pro výrobu i distribuci poskytovalo
mnohem lepší možnosti. Od té
doby zažívalo jádrové mýdlo
s Jelenem a spolu s ním i společnost Schicht velký rozmach.
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Mýdlo se prodávalo po celém
světě, rekordní rok zaznamenalo v roce 1911, kdy se ho
prodalo na 300 miliónů kusů. Společnost přežila obě
války, po té druhé
byl nicméně její majetek zkonfiskován
a Schichtovy závody byly znárodněny
a přejmenovány na
Severočeské tukové
závody. Jádrové mýdlo se vyrábělo dál, sláva společnosti ale postupně upadala.
Velký obrat pro Jelena přišel v roce 2016. Značka prošla kompletním redesignem
a úpravou receptur. Mýdlo bylo zabaleno do krabičky
z přírodního papíru.
Jelen už dávno také neznamená pouze jádrové mýdlo. Přibyla celá řada dalších
produktů. K zakoupení je i ve
formě gelu a pracího prášku.
Mezi zákazníky je velmi oblíbený i tekutý gel na ruční praní. Všechny produkty jsou co
nejšetrnější k přírodě, pokožce
i peněžence. Jejich receptury
jsou dermatologicky testovány,
prací prášek je navíc dle kli-

nického testování SZÚ vhodný
pro praní oděvů dětí do tří let
a osob s citlivou pokožkou.
Na podzim roku 2017 byl
představen Jelen na nádobí
a Jelen Kondicionér - Avivážní prostředek s konopným olejem. Pro naše zákazníky chystáme také Jelen na podlahy.
A není to jen Jelen, čemu se
chce naše společnost věnovat.
Vedle Jelena je nově redesignováno i Namo, které se dočkalo
výrazného vylepšení receptury.

Namo PRO slouží vedle námáčení prádla a změkčování vody
i k ochraně pračky před rzí
a vodním kamenem.
Ústečané již určitě stihli zaregistrovat, že v polovině roku
došlo k otevření Jeleního krámku a prádelny. Zatímco Jelení
krámek je otevřený od pondělí
do soboty, vyprat si v prádelně
můžete každý den od 8:30 do
20:00. Přijďte nás do krámku
navštívit, rádi vás uvidíme.
www.mydlosjelenem.cz

MC20170419

Návrat tradice a slavné značky do Ústí nad Labem

prosinec 2017

KOMUNITY

Turnaj v „člověče“ se na Bukově vydařil
Tradiční turnaj ve hře Člověče, nezlob se, s názvem Bukovská višeň, se konal poslední říjnový den v Domově pro seniory
Bukov. Turnaje se zúčastnilo
sedm družstev po třech hráčích.
Mimo hráčů z bukovského domova si přijeli zahrát také klienti z Domova pro seniory Dobětice, Severní Terasy, Chlumce,
Orlické, DOZP Všebořice a klienti z Domu pokojného stáří
sv. Ludmily Chabařovice. „Z jednadvaceti hráčů se do semifinále probojovalo sedm soutěžících.

Ti dále hráli o postup do finále,
ve kterém se utkali soutěžící
z Domova pro seniory Dobětice, Orlická a Chlumce. Finalis-

tům při hře ostatní hráči i jejich
doprovody nadšeně fandili a povzbuzovali je. Po strhujícím boji
vyhrála paní Alena Čmejlová
z Domova pro seniory Orlická,“
popisuje průběh akce Dana Muziková z Domova pro seniory
Bukov. Na závěr celé akce Bukovská višeň předala ředitelka
domova ceny za první, druhé
a třetí místo. Ani ostatní hráči
však neodcházeli s prázdnou.
Každý ze zúčastněných si odnesl
z akce pamětní list a malou sladkou odměnu. Domov pro seniory Bukov

Děti ze Světlušky navštívily dopravní hřiště

Děti z Centra služeb pro
rodinu „Světluška“, která je
součástí Oblastní charity Ústí
nad Labem navštívily dopravní
hřiště Městské policie. Strážníci
si pro děti připravili besedu
a program z oblasti prevence
kriminality a dopravní výchovy.
Setkání se uskutečnilo v rámci
preventivního projektu „MP –
dětem“. Cílem tohoto projektu
je ukázat dětem ze sociálně vyloučených lokalit jak efektivně
využívat volný čas, zapojit je do
zájmových činností a celkově
tak přispět ke zlepšení kvality
života. Městská policie Ústí nad Labem

Objevily se historické
štočky firmy Schicht
Zajímavý objev nedávno přibyl do sbírek Muzea města Ústí
nad Labem. Při vyklízení objektu bývalého archivu firmy
Setuza došlo k nalezení pěti papírových krabic s desítkami tiskařských štočků.

Ty pocházejí z doby před druhou světovou válkou, kdy tovární areál na Střekově patří
rodině Schichtů. Štočky sloužily
k potisku obalů na výrobky tohoto potravinářsko-drogistického koncernu. Ukazují vývoj
obalového designu v první polovině 20. století. Soubor zahrnuje
notoricky známé výrobky jako
rostlinný tuk Ceres, mýdlo s jelenem nebo svíčky Apollo a také
řadu dnes už zapomenutých
značek. Obaly jsou v různých
jazykových mutacích dle směru exportu ústeckých výrobků.
MM Ústí nad Labem

MC20170428
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HARM ONOG RAM SVOZU OD P A D U
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
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

VÝ R O ČÍ
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

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Kde to vyřídíte: Magistrát města Ústí nad Labem,
inkasní oddělení, Velká Hradební 8, PSČ 401 00
2. patro - vchod z Lidického náměstí.
Kontakty: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 596,
475 271 551, 475 271 111, 475 271 656

Diamantová svatba

Pan Josef Urban (85 let) a paní Ingrid Urbanová (81 let)
uzavřeli manželství před šedesáti lety 28. prosince 1957.
Blíží se výročí 60 let společného života. K takovému
nádhernému výročí srdečně gratulujeme a do dalších let
společného života přejeme manželům Urbanovým hodně
zdraví, hodně štěstí, spokojenost a lásku v rodinném
kruhu.
MěÚ Trmice

C E N T R U M P R O Z V Í Ř ATA V N O U Z I P Ř I Z O O Ú S T Í N . L .
V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

PORADNA

Přerůstá vám dítě přes hlavu?
Neposlouchá, chodí za školu,
zkouší drogy, utíká z domova,
nerespektuje pravidla… Každý
rodič ví, jak náročné je děti vychovávat… Někteří zkouší dětem domluvit dobrým slovem,
jiní například zákazy, někteří na výchovu zcela rezignují,
prostě nad dětmi „zlomili hůl“.
V programu „Začít znovu“ dětem a jejich rodičům pomáháme – hledáme jiné alternativy,
jak se naučit fungovat v rámci
rodiny či školy jinak... I když je
program určen pro děti a mladé
lidi od deseti do sedmnácti let,
kteří mají problémy s chováním,
není zaměřen pouze na problémy. Zajímají nás i jejich názory,
hodnoty, zkušenosti, hledáme
spolu důvody, proč se změnit,
proč změnit vztahy v rodině,
proč je výhodné pracovat na
pravidlech, která mohou komunikaci a soužití v rodině usnadnit... V rámci skupinové práce
nabízíme zážitkové, kreativní
aktivity, a děti tak mají možnost
si některé situace přímo v akci

„osahat“ a vyzkoušet si, jaké je
to, reagovat jinak. V čase, který máme k dispozici (6 měsíců),
ke stoprocentní změně nedojde, ale věříme tomu, že jakýkoliv posun k lepšímu je krok
správným směrem. Půjdete do
toho s námi? Objednat se můžete sami na tel. 475 603 390 nebo
požádejte o doporučení kurátora pro mládeže nebo jiného
odborníka, který s Vaší rodinou
pracuje či pracoval...
Program probíhá na adrese:
Spirála, K Chatám 22, 403 40
Ústí nad Labem – Skorotice. sp
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

SNOOPY
Pes, kříženec lhasa a pso. Má
delší srst, šedo-bílé barvy,
výška 40 cm. Věk asi 6 Let.
Snoopy je zpočátku k cizím
lidem odměřený a nedůvěřivý, což je typické
pro toto plemeno, a nerad poslouchá,
když nemá náladu. Nehodí se však
k malým dětem, protože s nimi má velmi
špatné zkušenosti. Hodí se jako společník
k dospělým lidem, nejlépe k jednomu
majiteli.
ROCCO
Pes, kříženec rezavé barvy,
výška 45 cm, stáří 1 rok.
Rocco je svéhlavý pes, občas
nerad poslouchá. Jeho nový
majitel by měl počítat s tím, že bude muset
být při výchově Rocca velice důsledný. Je
vhodný pouze k domku se zahradou, neumí
se v bytě chovat a ničí jeho zařízení.
KARIN
Fena, kříženka černá
s žíhanými znaky a bílou
náprsenkou, výška 50 cm,
stáří cca 1 rok. Karin je veselá
a milá i lidem i ostatním psům, někdy se
chová trochu dominantně, ale pokud jí nový
majitel dá základní výcvik, bude z ní hodná
a bezproblémová fenka.

DAJMON
Pes, kříženec žíhané barvy
s černou dekou, výška
55 cm, stáří 3 roky. Dajmon
se nyní vrátil zpět do útulku
poté, co zemřel jeho majitel. Dajmon je
zvyklý žít na zahradě, není vhodný do
bytu, protože ničí jeho zařízení. Je mírné
a dobrácké povahy.
DEXTR
Pes, kříženec žíhaný s bílou
náprsenkou, výška 55 cm,
stáří asi 10 měsíců. Dextr
je nekonfliktní pes, je velmi
temperamentní a má rád velmi mnoho
pohybu, proto je zapotřebí při výběru
nového pejska s tímto počítat.
CECILKA
Fena, plemeno bígl tricolor,
výška 45 cm, stáří 1,5 roku.
Cecilka je klidná a vyrovnaná
fena, není konfliktní s jinými
psy, typická představitelka plemene bígl.
TONDA
Pes, kříženec jezevčíka, výška
40 cm, stáří 5 let, barva
mahagon. Tondu opustil jeho
majitel a celý případ je řešen
jako přestupek. Je spíše vhodný do bytu.

INZERCE

DOMÁCÍ
UTKÁNÍ

9. 12. 2017 od 17:00 h.

plyšákománie

karlovy vary

20. 12. 2017 od 18:00 h.

prerov
ˇ

22. 12. 2017 od 18:00 h.

litomerice
ˇˇ

27. 12. 2017 od 18:00 h.

SLAVIA PRAHA

4. 1. 2018 od 18:00 h.

MC20170429

české budejovice
ˇ
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R vV iI sS
sS eE r
INZERCE

slavíme

zimní
únorové
slevy
slevy

let

žaluzie
rolety
sítě proti hmyzu
markýzy
výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky
www.lukyul.cz

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

%
33
33%

DÁREK

ČISTIČ ŽALUZIÍ

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

Satelitní dotace!

MC20170420

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

PRONAJMEME

kanceláře v centru - Dobětická
Repríza Misatropa v „Činoheráku“ Nábory
dětínové
na plavání
Na montáž
Přízemí:

paraboly jen za 300

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

VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA K PRONÁJMU
BUDOVA ZIMNÍHO STADIONU V ÚSTÍ NAD LABEM

VEZMĚTE DĚTI A PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT
NA ZIMNÍ STADION V ÚSTÍ NAD LABEM

WWW.MSUL.CZ

ZDARMA / dítě do 120 cm

info@mediaconcept.cz

iii. etapa, sebuzín, církvice, svádov, budov,
olešnice,www.mediaconcept.cz
olšinky, kojetice, nová ves
úterý 18. 4.: sebuzín
Sebuzín
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

Každá kancelář je zabezpečena
kódováním. Nájemci mají k
dispozici parkovací místa.
Informace: p. Vlková

737 559 484

střeDa 17. 5.: Dobětice
tel.Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou,
Krajní, Nad
Šrámková

MC20170430

domácností přijme
obchodního zástupce.

čtvrtek 18. 5.: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
i. etapa, mojžíř, neštěmice
PonDělí 22. 5.: J. Plachty
úterý 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná,
U Fary, Vodařská, Žitná
střeDa 24. 5.:
Na Skalce, Peškova, Picassova

čtvrtek 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), PonDělí 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká,
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní,
Vítězná (Olšinky)
Zelená, Tři Kříže
střeDa 26. 4.: kojetice, nová ves
úterý 30. 5.: Jánského, 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
ul. nový svět
střeDa 10. 5.: severní terasa
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská,
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
Nový svět, Pekařská, Plavecká
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
a neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
čtvrtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní,
žežická a neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PonDělí 12. 6. 2: krásné březno, oblast mezi
ul. Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova
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PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice
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,
střeDa 22. 3.: skřivánek
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská,
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova,
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické
odboje směrem na litoměřice
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
- velké i menší formáty
reklamní plochy
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova,
čtvrtek 23. 3.: město mezi ul. Důlce, hoření,
Střekovské
nábřeží, Sukova,
Těšínská, Tomáše ze
vysoký
zásah
reklamy
v centru
města
londýnská, Panská a revoluční
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební),
Národního
odboje
a
Žukovovou),
Železničářská
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá,Kontaktní
Důlce, Dvořákova,osoba: Jiří Bureš
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření),
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova
jiri.bures@msul.cz,
telefon:
+420 724 203 410
Horova,e-mail:
Hrnčířská, Lidické
náměstí, Londýnská,
směrem na litoměřice
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova,
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova,
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
V Zeleni
PonDělí 27. 3.: město–centrum – hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv.
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská,
směrem ke hradu
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického,
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy,
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební,
ii. etapa, osada, brná
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé
úterý 11. 4.: střekov, osada za hradem
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická,
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická,
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova,
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní,
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, Nebeské Schůdky,
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně,
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem,
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova,
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní,
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková,
KAŽDOU
19:00
hodin
Spojka, Vaňovská, Veslařů,
Ve StrániNEDĚLI od 17:30
Wagnerova, Zelené
U Lesíka,do
U Ráje,
Vodárenská,
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
také ve STŘEDU dle rozpisu
na webových stránkách
i. etapa,astřekov
čtvrtek 13. 4.: brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní,
střeDa 29. 3.: střekov, od národního oboje
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova,
směrem na Děčín
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní
Děčínská (jen k ulici
K Loděnici),
Hviezdoslavova,
Cena:
40
Kč
/
dospělí,
15
KčMaye),
/ dítě
doŠikmá,
15 let,
a Karla
Skupova,
U Kapličky, U Potoka,
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská
U Točny, U viaduktu,
V Průčelí,
Zlatá
(od Národního
odboje
k
Mariánskému
mostu),
návštěvníci
starší
62
let,
doprovod
dětí
do
120stezka
cm(mezi
Jitřní a točnou MHD)
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

Podrobné informace získáte na telefonních
2.patro: číslech: 602 450 366,
775 201 126, 606 493 083. Podívejteprostor
se i na webové
59m2, 3stránky.
kanceláře,
Vydavatel magazínů
Nábory jsou pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým
kuchyňka,
umývárna
a WC
s nejvyšším
zásahem
klubem
Ústí nad Labem
a TJ Chemička Ústí nad Labem. zu
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čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch
Kamenná, Nová

Volejte
778
899 hodin. prostor 55m2, 3 kanceláře,
úterý:
16:30–17:15
hodin,527
17:15–18:30
www.satelitnizpravodaj.cz
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.kuchyňka, umývárna, WC
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iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov

Ústecká akademie plaveckých sportů
pořádáonábory
ve
kancelář
výměředětí
23m2
korun nebo naladění
věku 4 až 10 let. Nábory na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu
1.patro:
karet
FreeSAT
.
v plavecké
hale
na Klíši (U
Koupaliště 11).

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
MC20170412

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

MC20170432

Fixace s úsměvem:
OPTIMACAST

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

