zdarma
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najdete nás i na

Jaroslav
Roubík

Ještě rok,
dva a pak končím
STRANY 8–9

Zprávy

Byznys

Ústečané chtějí
hrát v seriálu Rapl

O kotlíkovné můžete
žádat až do června

STRANA 5

STRANA 7
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Tip Jana
Černeckého
I když je
plesová sezóna téměř
u konce
a pomalu
přichází čas
vyměnit
nažehlené
manžetové
košile a večerní róby za cyklistické helmy, rád bych vás
touto cestou pozval na akci,
na které budete moci svou
slavnostní garderobu ještě
jednou provětrat.
Severočeská vědecká
knihovna ve spolupráci se
spolkem Čtenáři Ústecka
a nadačním fondem „Upřímné srdce“ pro vás totiž připravuje historicky 1. ročník
Ústeckého knihovnického
plesu, který se uskuteční
v pátek 23. března od 20
hodin v Národním domě
v Ústí nad Labem. Pod moderátorskou taktovkou Kamila
Bílského se návštěvníci akce
mohou těšit na různá taneční
nebo divadelní vystoupení,
ale také na benefiční aukci,
jejíž výtěžek bude kompletně
věnován na pomoc rodině
pana Jiřího Škody, který sám
vychovává dcerku postiženou epilepsií a vývojovou
vadou a syna, kterému doktoři diagnostikovali ADHD.
Vstupenky na ples si můžete
zakoupit u centrálních pultů
jak ve vědecké, tak v lidové
části knihovny.
Jan Černecký, Severočeská vědecká knihovna

více na www.zitusti.cz

KAM VYRAZIT NA ÚSTECKU

PŘEHLED PLESŮ V DOMĚ KULTURY
23/2
24/2
2/3
3/3
9/3
10/3
16/3
25/3
30/3
31/3

Obchodní akademie
SPŠ Resslova
OSŽ ČD
Ples UJEP
SOU Keplerova
SOŠ dr. Šmejkala
Ples sportovců
Bál na kolejích
Gymnázium Stavbařů
SPŠ Stříbrníky

DŮM KULTURY
27/2 1900
		
9/4 1900
		
14/5 1900

Halina Pawlowská – Chuť
do života
Hvězdné manýry
– představení Divadla Háta
Liga proti nevěře

NÁRODNÍ DŮM
24/2 1900 Country Bál
26/2 1900 Malina Brothers a Kateřina
		García
27/2 1900 Halina Pawlowská – Chuť
		
do života
1/3 2000 Weller – Parker – Drobka
		Trio
2/3 1900 Folk Team a AG Flek
8/3 2000 Nina Van Horn Trio
9/3 1900 Nejen Rock and Roll
14/3 2000 Thom Artway a Band
17/3 2000 Stoletá diskotéka
24/3 15000 Štístko a Poupěnka –
		
představení pro děti

HRANIČÁŘ
21/2 1800
		
22/2 1730
25/2 1500
27/2 1930
28/2 1800
1/3 1830

Švýcarsko – velká cena
srdcem Alp
Živá zeleň
Po strništi bos
The Florida Project
Tvář krajiny
RE-VIZE Ústí 03: Společnost

APOLLO MUSIC CLUB
23/2 2000 Retrodiskotéka s tombolou
24/3 2000 Retrodiskotéka s tombolou
28/4 2000 Retrodiskotéka s tombolou
Každá neděle odpoledne
Čaje pro starší - hraje Old Boys.

SEVEROČESKÉ DIVADLO
22/2 1000 G. Orwel: 1984 aneb velký
		
bratr tě sleduje
25/2 1500 Kocour Modroočko
26/2 900 Kocour Modroočko
26/2 1900 Caveman
1/3 1800 VI. Benefiční koncert
		
„Zpíváme pro tebe 2018“
2/3 1030 Café Aussig
4/3 1700 Labutí jezero
6/3 1900 Casanova
9/3 1900 Rapper
11/3 1500 Bob a Bobek na cestách
13/3 1900 La Traviata
14/3 1800 Enjoy Aerobic – 8. ročník
15/3 1500 Enjoy Dancing – 11. ročník
15/3 1800 Enjoy Dancing – 11. ročník
16/3 1800 Narozeninový koncert
17/3 1400 Krajská postupová přehlídka
		
dětských skupin scénického
		tance
18/3 1700 Ptáčník
20/3 1900 Cikánské kořeny/í
23/3 1900 Peter Gynt, Carmen

ČINOHERNÍ STUDIO
21/2 1900 Karel František Tománek:
		
Pan Bílý, Zrzka a ti druzí
22/2 1900 Ray Bradbury: 451 stupňů
		Fahrenheita
23/2 2000 Maškarní ples Činoherního
		studia
24/2 1900 Ples Střekovanů
25/2 1900 /ČS – Obejvák/ Překročit
		
hranice - PREMIÉRA
		
Simone Kucher: Jedna verze
		historie
00
26/2 19
Martin McDonagh: Lebka
		z Connemary
00
27/2 19
Simone Kucher: Jedna verze
		historie
00
1/3 19
Večer Literárně
		
dramatického oboru ZUŠ
		
Evy Randové
00
10/3 14
Ingrid Lausund: Benefice
		
aneb Zachraň svého Afričana
00
12/3 19
William Shakespeare:
		
Zkrocení zlé ženy
00
15/3 19
Simone Kucher: Jedna verze
		historie
17/3 1700 Carlo Collodi: Pinocchio
18/3 1500 Vítání jara s Činoherním
		studiem

19/3 1900 Tracy Letts: Srpen v zemi
		indiánů
20/3 1900 Christiane F.: My děti
		
ze stanice ZOO
22/3 1900 Ray Bradbury: 451 stupňů
		Fahrenheita
23/3 1900 Max Frisch: Homo Faber
25/3 1700 Astrid Lindgren: Ronja, dcera
		loupežníka
28/3 1900 Christopher Buckley:
		
Děkujeme, že zde kouříte
29/3 1900 Chuck Palahniuk: Klub rváčů

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
21/2 1500
		
23/2 900
		
		
26/2 1700
		
27/2 2000
		
23/3 2000
		

Herní odpoledne v dětském
oddělení, W. Churchilla 3
Červený barevný pátek
ve Vědecké půjčovně, Velká
Hradební 45
Mistr Jan Hus a Martin
Luther, W. Churchilla 3
Listování: A taková to byla
láska, W. Churchilla 3
1. Ústecký knihovnický ples,
Národní dům

MUZEUM – VÝSTAVY
do 1/7		
do 1/4		
		
do 4/3
		
do 25/3
do 29/7
do 31/12
		
do 1/3		
do 4/3		
		
		

Milování v přírodě
Václav Daneš – Malba jako
uskutečňování bytí
Sebastian Weise – Dvě
duše žijí
Minerály Českého středohoří
Středověké Ústí
Klaus Horstmann – Czech
Dialog s Časem
Akvarely Vlasty Borecké
Exponát měsíce února – Nález
propagačních velelahví
z krásnobřezenské likérky

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
3–11/3
Jarní prázdniny v zoo
8/3 		
Podvečerní promítání – Na
		
sever od slunce
22/3		
Podvečerní promítání – Kola
		
versus auta
29/3 – 2/4 O vejce ptáka Nandu
2/4		
Velikonoce v zoo
7/4 		
Slavnostní zahájení letní
		sezóny
9/4 		
Akce pro seniory
22/4 		
Mezinárodní den země

MC20180033
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A N K E TA
Měl by se zmírnit protikuřácký zákon?
Anna Šretrová
60 let
zaměstnaná
Ústí nad Labem
V obyčejných venkovských hospodách by mi kouření
nevadilo. Vadí mi ale hloučky lidí, kteří
kouří před restauracemi ve městě.
Petr Karlíček
35 let
ředitel archivu
Ústí nad Labem
Ideální není, ale už bych
ho nechal tak, jak je.
Marek Odložil
28 let
člen hudební skupiny
Ústí nad Labem
Podle zkušenosti, kterou právě zažíváme, je lepší, když se
kuřáci schází v uzavřené společnosti,
než aby hlučeli a dělali bordel na ulici.
Není ale ani příjemné jít do podniku
a prodírat se zástupem kuřáků. Věřím,
že jsme dospělí a nikdo nebude chodit
na místo, které je určené k činnosti,
která nám vadí.
David Gottfried
31 let
obchodník
Ústí nad Labem
Ne. Je daleko příjemnější přijít domů z restaurace nebo
hospody a nemít věci načichlé kouřem.

V automatech na jízdenky
pořídíte i časové kupony

Ústí nad Labem – Používáte městskou hromadnou dopravu v Ústí
nad Labem? Tak nyní
si můžete zakoupit
v devíti automatech
na jízdenky také
časové kupony. V nabídce jsou kupony
do zón 101 Ústí nad
Labem, 121 Chlumec,
122 Přestanov a 171
Dolní Zálezly. Nejdříve si však budete
muset v zákaznickém
centru pořídit čip za
20 korun.
V přístrojích na zastávkách na Mírovém
náměstí (u Barborky),
Hraničář a Masarykova nemocnice si lze pořídit jakýkoli časový kupon, platit se dá však pouze kontaktní nebo bezkontaktní
kartou.
Výhodou nákupu časových nepřenosných kuponů ve třech
moderních automatech na výdej jízdenek je jejich neomezená
přístupnost.
V ostatních modernizovaných automatech, které jsou umístěny
u zastávky Divadlo, Poliklinika, Mírové náměstí (OC Sever), OD
Květ, Dukelských hrdinů a Revoluční, jsou k dispozici jízdenky
pro jednotlivou jízdu a kupony jen do hodnoty 499 korun. Platby
v těchto automatech je možné provést hotově nebo bezkontaktní
kartou, kontaktní bankovní kartou platit nelze. gz

www.facebook.com/zitusti.cz
Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka Datum vydání: 21. 2. 2018 Příští
vydání: 15. 3. 2018 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 8. 3. 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

Atmosféra je pryč
Zmírnění
protikuřáckého zákona, který začal platit loni
v květnu, je
znovu na stole. A možná by jeho úprava
byla na místě.
Jako nekuřačka zákon
oceňuji, i když ho zároveň
považuji za zbytečně přísný
a v některých bodech i absurdní. Nezakouřené prostředí je prostě fajn, nemluvě o přínosu pro zdraví a při
návratu z restaurace domů
nemusí všechno oblečení
rovnou do pračky. Nelibost
kuřáků však chápu. Muset
jít s každou cigaretou před
hospodu, zvlášť teď v zimě,
není žádná slast. Rozumím
i argumentu provozovatelů restaurací či pivovarů,
že pro některé z nich zákon
může být až likvidační.
Ale proč bych vlastně
podpořila jeho zmírnění?
Byla jsem na oblíbeném plese ve venkovské sokolovně.
Ještě loni parket zahaloval
kouř, že nebylo skoro na
krok vidět, ale lidé se společně bavili, a to bylo fajn.
Letos ne. Nový interiér, čistý vzduch a poloprázdný
sál. Hloučky kuřáků (i nekuřáků) byly před sokolovnou.
Společná zábava se v sále
až tak moc nekonala… Atmosféra venkovských plesů
se změnila. To zřejmě není
dobře, ne?



Gabriela Zlámalová

INZERCE

www.kia.com

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
MC20180021

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0-6,0 l/100 km. Emise CO2 104-138 g/km. Vyobrazené zvýhodnění až 100 000 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi cee’d FIRST EDITION 1.4 CVVT 100 k /73 kW
a zahrnuje Slevu 70 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 20 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro indiviudální zákazníky - spotřebitele na
nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 4.3.2018.
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Divadlo má širší
nominace na Thálii
Ústí nad Labem – Po pětadvacáté
se letos budou udělovat Ceny
Thálie. Dvě širší nominace
získalo i Severočeské divadlo.
Za mimořádný jevištní výkon
v roli Hraběnky Karolíny
z Dubna v muzikálu Casanova
to je Dita Hořínková a za mimořádný jevištní výkon v roli
Prince Su-Čonga v operetě
Země úsměvů Martin Šrejma.
Udílení Thálií se uskuteční
24. března v Národním divadle.
Přímý přenos můžete sledovat
na České televizi . gz

Bývalý hejtman
dostal podmínku
Ústí nad Labem – Okresní soud Ústí
nad Labem potrestal tříletým
podmíněným trestem bývalého
ústeckého hejtmana Jiřího Šulce. A to za to, že v době, kdy
předsedal výboru ROP Severozápad, vyplatil úřad tzv. zlaté
padáky exředitelům Petru Kušnierzovi a Pavlu Markvartovi.
Oba si příšli při svém odchodu
na staticíce korun. Rozsudek
ještě nenabyl právní moci,
Šulc se proti němu na místě
odvolal.
gz

Miliony se prozatím vrátily městu
Ústí nad Labem – Město zaznamenalo první úspěch s dovoláním
k Nejvyššímu soudu ve sporu
se společností PK Real. Spor
se vede o část kupní ceny za
někdejší sektorové centrum na
Severní Terase.
Případ mezi městem a PK
Real existuje už od roku 1994.
V té době mezi sebou podepsaly kupní smlouvu na rozestavěné centrum za 40 milionů
korun. Firma ale zaplatila jen
polovinu kupní ceny. Město se
proto o vlastnictví sektorového
centra soudilo. Krajský soud
v roce 2008 rozhodnul, že
tehdy už ruina patřila městu.
Radnice ji poté nechala zbourat a na jejím místě vybudovala hřiště.

„Požadovanou částku cca
32 milionů korun město již
společnosti zaplatilo, ale
protože Nejvyšší soud přiznal
městu odkladný účinek, město
vyzvalo právní zástupce PK
Real, aby finanční prostředky
vrátili,“ říká mluvčí magistrátu
Romana Macová.
Částka ve výši zhruba
32 milionů korun je již uložena
na účtu města a jejím dalším
využití bude rozhodnuto po
konečném vyřešení sporu.
Nejvyšší soud nyní pokračuje
v projednání dovolání.
„Město ruinu sektorového
centra prodalo v roce 1994
firmě PK Real, která za ni měla
zaplatit 40 milionů korun. Zaplatila však pouze 19,5 milionu.

Po marných výzvách se obrátilo
na soud, v roce 2008 bylo rozhodnuto, že objekt patří městu.
Firma se pak domáhala vrácení
19,5 milionu korun. Soudy
dávaly střídavě za pravdu firmě
nebo městu, podle posledního
rozhodnutí krajského soudu
mělo město firmě peníze vrátit,
a to i s úroky, takže částka
narostla na 32 milionů korun,“
dodává mluvčí Macová. gz

Radnice zřizuje další místa ve školkách
Ústí nad Labem – Ve městě by v roce
2020 mohlo chybět až 68 tříd
v mateřských školách. Problém
bude také se zajištěním potřebného počtu pedagogických
pracovníků, kterých může ve
stejném roce chybět až 136.
Pro řešení tohoto problému přichází v úvahu několik

variant. Například navýšení
kapacity některých stávajících
školek modulovým systémem.
Využití objektů v majetku
města nebo objektů, které dříve
městu patřily a bylo by možné
získat je zpět, a upravit. Další
možností jsou i kontejnerové
školky nebo školky v montova-

INZERCE

ných obytných modulech, určité
řešení je také v podpoře vzniku
dětských skupin.
Nyní město připravuje
projektovou dokumentaci na
opravu objektu v Poláčkově
ulici na sídlišti Dobětice, který
by byl posléze využíván jako
školka. gz

INFO
Oddělení estetiky a dramatiky je jedno z největších oddělení Domu dětí a mládeže,
které je pod vedením Bc. Jany Šimkové a Bc. Jaroslavy Bílské, DiS. Na oddělení je kolem
900 členů a může nabídnout kroužky pro děti již od 6 týdnů až po seniorky.
Nabízí kroužky cvičení s miminky, zumbu, dětské kruháčky, jógu pro děti i pro dospělé,
kroužek paličkování, dopolední výtvarné kroužky pro rodiče s dětmi, mažoretky, divadelní
kroužek Rolnička, dále nabízíme kurzy Cvičení proti bolestem zad metodou SPS, kurzy
orientálního tance. Od loňského roku se můžeme pyšnit také dětským pěveckým sborem
ÚSTECKÉ BAMBINI, který má již 28 členů a dalších 35 členů v kroužku ZPÍVÁNKY PRO
MRŇOUSKY, který navštěvují děti již od tří let.
Na oddělení dále působí velmi úspěšný AEROBIC CLUB, který nabízí závodní i nezávodní
kroužky aerobiku, závodní týmy fittness a sportovní aerobic. Více o klubu na webu
www.aerobicddmul.cz. Oddělení každoročně pořádá přehlídku s názvem ENJOY
AEROBIC, kde můžete vidět prezentaci většiny výše zmíněných kroužků. Akce se koná
v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem ve středu 14. 3. 2018
od 18:00 hodin.
Informace a dotazy: J. Šimková, J. Bílská - 603 57 22 02, 475 210 861 - DDM a ZpDVPP

Střední průmyslová škola
Resslova 5, Ústí nad Labem
Škola dobře připravující absolventy do profesního života,
doporučená Klubem zaměstnavatelů již čtyři roky po sobě
jako nejlepší v kraji.
Škola nabízí studium v oborech zaměřených na:
• Elektrotechniku
• Logistiku
• Informační technologie
• Strojírenství
• Dopravu
Dále nabízíme moderní technické vybavení učeben a dílen,
sportovní halu, hřiště, stravování, bezbariérový přístup,
adaptační, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz a zkušený
a kvalifikovaný pedagogický sbor.

INZERCE

Jaroslav Mareš , ředitel školy
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Vážení uchazeči a Vážení rodiče,
děkujeme za Váš zájem a účast na ukázkových dnech a dnech
otevřených dveří, které jsme pro Vás zorganizovali v uplynulých
týdnech.
Doufáme, že se Vám ve škole líbilo, a potvrdíte zájem podáním
přihlášek ke vzdělávání do oborů školy nejpozději do 1. 3. 2018.

MC20180040

Základní přidaná hodnota:
• Výuka CISCO Academy, výuka Fiktivních firem
• Motivační program Ústeckého kraje
• Možnost zapojení do stipendijních programů firem
• Možnost získání osvědčení o elektrotechnické
způsobilosti dle vyhl. 50/1976 Sb. (pro elektro)
• Zahraniční stáže (Finsko, Německo, Lotyšsko a další země)
• Možnost získání ECDL tzv. evropský řidičák na počítač,
autoškola v rámci naší školy

únor 2018
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Ústečané chtějí hrát v Raplovi
Ústí nad Labem – Přípravy na natáčení pokračování úspěšného
televizního seriálu Rapl jsou
v plném proudu. Děj seriálu
se z Karlovarska přesouvá
především do Ústí nad Labem
a okolí.
Případné setkání a hraní po
boku dalších předních českých
herců v seriálu byl hlavní důvod těch, kteří přišli do Kulturního domu v Ústí nad Labem,
kde se odehrával casting na
epizodní role do pokračování
úspěšného seriálu.
V prostorách ústeckého kulturáku se od začátku castingu
tísnilo několik desítek nedočkavců. Někteří se přišli registrovat vůbec poprvé, jiní již měli
zkušenosti s natáčením.
„Na casting do Ústí přišlo
646 lidí z celého kraje,“ řekla
Barbora Hyšková z Filmové
kanceláře Ústeckého kraje.
IN FO

V infostředisku mají
nová turistická razítka
Ústí nad Labem – Turistická razítka jsou v posledních letech
velmi oblíbená a slouží turistovi jako potvrzení o návštěvě
určitého místa. Nově v Ústí
kromě znaku města, Erbenovy
vyhlídky, kostela sv. Floriána
a zámku Krásné Březno je
k dispozici razítko Mariánského mostu, kostela Nanebevzetí Panny Marie, Střekovské
vyhlídky a Větruše. gz

Bukov – Na stavební úpravy Stadionu mládeže schválili radní
nad rámec rozpočtu dalších pět
milionů korun. Že je nutné částku navýšit, vyplynulo z kontrolního rozpočtu stavby předaného
projektantem v prosinci 2017.
„Předmětem projektu je dostavba rozestavěného objektu,
který bude sloužit jako zázemí
pro sportovce hokejbalového
klubu ve stávajícím areálu,“
uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová. gz

Zákaz kouření
zaměstnává strážníky
Druhá série Rapla se má více
soustředit na charaktery obětí
kriminálních činů a na prostředí, z nějž vzešly. „Děj jsme
přestěhovali z Krušných hor
do Ústí nad Labem, řeka bude

mít v sérii jednu z hlavních rolí.
Točit se bude také na Mostecku
a podíváme se do Děčína, kde
jsme točili Cirkus Bukowsky,“
vypočítal režisér a scenárista
Jan Pachl.
gz

Město chce přístav ve Vaňově
Vaňov – Odvrátit hrozbu
kontroverzních projektů
v přístavu Vaňov chce vedení
města. Jedná proto s vlastníky areálu o jeho možném
odkoupení. Už několik let
tam například usiluje postavit překladiště olejů společnost Kongresové centrum ILF
z Prahy. To se nelíbí místním
ani městu.
Zatím se zpracovává
odborný posudek a odhad
kupní ceny. Jakmile bude
posudek hotov a známa cena,

bude o koupi rozhodovat
rada a zastupitelstvo města.
„Věříme, že tento krok zastupitelé podpoří,“ řekla primátorka Věra Nechybová.
„Je zde možnost vybudovat bydlení u řeky, přístav
malých lodí, relaxačně sportovní zónu, kavárny a restaurace, kulturní a další využití.
To vše nám umožňuje územní plán. To by měla určit
následná studie vypracovaná
odborníky,“ dodal náměstek
primátorky Jiří Madar.
gz

Vysokorychlostní trať do Drážďan přes Ústí
Ústí nad Labem – O vysokorychlostní trati Praha – Drážďany
se mluví již dlouho. Do konce
března zhodnotí odborníci
možnosti tras, kudy by mohla
vysokorychlostní trať vést.
Podle plánu by měla rychlodráha vést z Prahy po levém
břehu Labe před Lovosice, dále
přes nový most překoná řeku
a u Litoměřic vjede do tunelu,
kterým u Ústí opět podjede
Labe a zastaví na nádraží pod
zemí. Na povrch se vlak dostane až za Ústím. Za Chlumcem
najede znovu do tunelu pod
Krušnými horami a vyjede pak
u Heidenau.
„Přínosný je dle našeho
názoru návrh řešení vyústění
tunelu pod Středohořím až
za řekou Labe, konkrétně
tak, že ještě stanice vlaků
vysokorychlostní trati bude
řešena jako podzemní stanice
umístěná pod stanicí ostatní

Dalších pět milionů
na Stadion mládeže

železniční dopravy v prostoru
pod bývalým vozovým depem
v Ústí nad Labem. Tím je
docíleno oddělení, důsledkem
bude větší provozní spolehlivost a neovlivňování vysokorychlostních vlaků a ostatních
mezi sebou. Také se dosáhne
prodloužení úseku, kdy vlak
může jet vyšší rychlostí, než
kdyby se vynořil na Střekově

a pomalu se přibližoval do
centrálního nádraží,“ říká
k plánům Lucie Dosedělová,
mluvčí krajského úřadu.
Variantu, aby byla zastávka
v Ústí nad Labem, se snaží
prosadit i vedení města. To si
od toho slibuje ekonomickou
prosperitu a zvýšení důležitosti města v rámci železniční
dopravy. gz

Ústí nad Labem – Protikuřácký
zákon, platný od loňského
května, zaměstnává ústeckou
městskou policii. Hlídky řeší
nárůst rušení nočního klidu.
„Logicky nejvíce přestupků
řešíme v centru města, kde je
nejvíce restauračních zařízení.
Lidé zde vychází před hospody,
kde spolu s nekuřáky tvoří
hloučky a baví se, což vadí
místním obyvatelům, hlavně
v pozdnějších hodinách. Mají
tam většinou popelníky, takže
nedělají po sobě nepořádek,“
říká Jan Novotný, mluvčí ústeckých strážníků.
Největší, a to 30% nárůst,
přestupkové činnosti v rámci
protikuřáckého zákona strážníci zaznamenali v obvodě Město.
Další zvýšení přestupkové
činnosti, o 10 %, pak v Neštěmicích. gz

Střekovští policisté
Gentlemany silnic
Ústí nad Labem – Titulem Gentleman silnic se nově pyšní dva
policisté, kteří loni v červenci
v době mimo službu zachránili
život mladíka, který havaroval
na čtyřkolce.
„Třiadvacetiletý řidič se
proháněl na čtyřkolce kolem
jezera Milada bez jakéhokoliv respektování dopravních
značek a ke všemu bez helmy.
V mnoha případech ohrozil
i kolemjdoucí. Jeho nebezpečná jízda se mu nevyplatila,
havaroval a ze čtyřkolky
spadl do dva metry hlubokého
příkopu a rákosí. K jeho smůle
nebo spíš štěstí vše viděli dva
policisté z obvodního oddělení
Střekov, kteří měli volno a byli
si zde zaběhat,“ řekla policejní
mluvčí Veronika Hyšplerová.
Policisté Tomáš Krňanský
a Jaroslav Jindra z Obvodního oddělení Střekov jsou
v současné době 137. a 138.
gentlemanem silnic v České
republice. gz
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Na Rychtě: Olympijské menu
nejen k olympiádě

Olympiáda v Pchjongčchangu patří k největším sportovním
událostem letošní zimy. V Pivovar Hotelu Na Rychtě je možné
sledovat výkony našich sportovců ve velkoformátové kvalitě
a k místnímu pivu si objednat
Olympijské menu. Příjemné
chuťovky, které osvěží Vaše

Loď Marie slaví 110. narozeniny
Ústecko – Loď Marie bude letos
slavit 110. výročí svého vyrobení. Celou tuto dobu, s krátkými
přestávkami, brázdí řeku Labe.
Zastávky na Labi jsou Vaňov,
Camp Brná, Dolní Zálezly,
Církvice, Libochovany, Velké
Žernoseky, Píšťany a zpět.
Radní pro provoz lodi schválili dotaci 200 tisíc korun. Navrhnutá dotace bude předložena ke schválení zastupitelstvu.
Zároveň budou v letošní sezoně
v přístavištích v Brné a Církvicích nová přístavní mola.
„Přístaviště v Brné a Církvicích dostanou nová mola,
městská pokladna na ně
uvolnila 750 tisíc korun. Nová
přístavní mola tak nahradí ta
stará a nevyhovující. Dosavadní zařízení pocházejí z let 1981

chuťové buňky a zaženou hlad.
Olympijská nabídka se podává
do konce února denně krom
obědů, o víkendu po celý den.
Objednat si můžete pivní pomazánku s pečeným preclíkem,
vuřty na místním pivu, pikantní
utopence nebo třeba chleba se
sádlem a škvarky.
pr

Ú N O ROVÉ GASTRO TÝDNY

a 1983 a jsou ve špatném technickém stavu. Nové přistávací
můstky budou o rozměrech cca
6 x 2,5 m,“ říká mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.
Letní linková lodní doprava
lodí Marie je velice oblíbená.
Loď Marie je v provozu od
června do září. Ceny jízdného
se v letošní sezoně nezmění
a i rozsah dopravy zůstane stejný jako v minulých letech. gz

Ve městě bude víc květin

Dáte si s chutí tradiční řízek,
ale rádi vyzkoušíte i něco nového? Pak si nenechte ujít Řízkové gastro týdny Na Rychtě. Od
16. do 25. února si zde budete
moci vybrat z široké nabídky
řízků. Podávat se bude tradiční
vídeňský řízek, ale i sekaný
telecí řízek, kuřecí řízek v pivním těstíčku nebo smažená

Ústí nad Labem – Na jaře oživí řadu
míst ve městě květiny na záhonech i v mobilních nádobách.
Radní přidělili zakázku společnosti Ok Garden Praha, která
nabídla cenu 1 688 080 korun
+ DPH. Květiny se nově objeví
na Mírovém náměstí, mezi OD
Labem a OC Forum a ve Štefánikově ulici.

krkovička. Gastronomické týdny se servírují denně od 13:30,
o víkendu celý den.
pr

MC20180023

Řízek každý den jinak

„Květinové pyramidy budou
instalovány koncem května,
a to do spodní části Mírového
náměstí,“ říká mluvčí magistrátu Romana Macová. Nově
budou květiny na prostoru mezi
dvěma obchodními domy, OD
Labe a OC Forum. Další plocha
se nachází v ulici Revoluční
u OD Labe.
gz

Tajemnice Rady seniorů: Slovo děkuji má pohladit
Lenka Jaremová (Ústecké
fórum občanů) má na ústeckém
magistrátu na starosti seniorskou politiku. Je také tajemnicí
Rady seniorů města Ústí nad
Labem.
Rada seniorů, to zní jako rada
starších?
Ale ono to tak je. Radu
seniorů vedení jmenovalo před
třemi roky. Jsou v ní zástupci
jednotlivých seniorských klubů
v Ústí a stále se nám rozrůstá.
Letos byl jmenován další člen.
Zasedají jednou měsíčně.
Co taková Rada seniorů řeší?
Všechno, co se seniorů v Ústí
týká. Od chybějících laviček,
MHD až ke svým aktivitám.
Jejich připomínky jsou tlumočeny buď vedení, nebo mají
hosta. Třeba ředitele městské
policie, dopravního podniku
a podobně. Kluby se scházejí
pravidelně v restauraci Domu
kultury. Schvalují si měsíční
harmonogram. Ten pak můžete
najít v Domě kultury, informačním středisku, na stránkách
města, ale třeba ho posílám i do
lékařských ordinací.
Město jim každý měsíc zajišťuje program?
6

Ne tak úplně. Původní myšlenka posadit seniorské kluby
k jednomu stolu a aktivizovat je
se povedla. Kluby spolupracují,
dávají si tipy, radí si, ale pobaví
se i na společných akcích, které
pro ně město pořádá. Je to Den
seniorů, na který je v rozpočtu města vyčleněno 250 tisíc
korun, anebo MDŽ. Zájem bývá
veliký. A to je dobře. Tvrdím, že
senioři se už napracovali dost
a teď už si mají užívat. Myslím,
že tohle město jim má co vracet.
Takže město je nevodí za ručičku, ale pomáhá jim. Už podruhé
vyhrál náš klub krajskou cenu
o nejaktivnější seniorský klub.
Loni to byl Svaz důchodců ČR
a předloni Klub Loko depa Ústí.
V dnešní době jsou senioři nejvíce ohrožení sociálním vyloučením, takže vidět jejich komunikaci tváří v tvář, že nesedí doma,
ale jsou mezi svými vrstevníky,
je přece super.
Má tato spolupráce oboustranný přínos?
Rozhodně! Město tak získalo
opravdu velikou sociální síť
seniorů cca 2500, přes kterou
se k seniorům dostávají důležité
informace. Například po sérii
přepadení seniorů jsme mohli
okamžitě zareagovat a uspořá-

záběr od literatury, přes chemii
až třeba k ruštině a společně je
pak luštíme. Chodí mi asi 40 seniorek a všechny do jedné jsou
neskutečně sečtělé a pálí jim to.
Vždycky říkám, že posadit proti
nim maturitní ročník, tak mu
natrhnou triko.

Danuška Jírová, oceněná na Dni seniorů
s Lenkou Jaremovou (vpravo).

dat několik přednášek o bezpečnosti. Díky Radě seniorů se
řešili takové věci jako chybějící
zábradlí u Domu kultury, navazující spoje MHD, bezbariérový
přístup do bazénu a podobně.
Za to jim patří velký dík. My na
oplátku zajišťujeme prostory
k jejich setkávání, pořádáme
již zmiňované akce, poskytuje
dotace. Velký dík určitě patří
i panu Dorantovi, který v restauraci pro seniory nastavil velmi
nízké ceny.
Vedete i trénink paměti pro
seniory. Co si pod tím představit?
Vždy mám připraveno několik stránek úkolů, které mají

Kolik to pro seniory stojí?
Nic. Je to zdarma. Ve spolupráci s DDM mají i malířský
kroužek nebo počítače. V Domě
kultury se schází i skupina žen
na relaxační cvičení nebo pěvecký kroužek. Město loni poprvé
vypsalo dotační titul pro seniory
a ten slouží právě na tyto akce
a aktivity.
Na co jste pyšná?
Že se nám povedlo dát tolik
seniorů dohromady. Že máme
vlastní seniorskou výtvarnou
soutěž. Že jsme loni uspořádali nádhernou výstavu jejich
obrazů. Že nám fungují kroužky.
Že se řady aktivních seniorů
rozrůstají. Že se na mne obrací
senioři už i z jiných měst. Že
to funguje, i když stále je co
zlepšovat. A že to „moji“ senioři
ocení. Když říkají, děkuji, vědí,
že to má pohladit. Není to pro
ně jen slovo. A pro mne také ne.
Taková práce pak těší. pr
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Podnikatelem roku
je Hausenblas
Ústí nad Labem – Ocenění EY Podnikatel roku 2017 v Ústeckém
kraji získal Martin Hausenblas,
spolumajitel společnosti Adler
International. Ta je předním
výrobcem reklamního textilu.
Založil také firmu Liftago, což
je aplikace na objednání taxi.

„Martin Hausenblas pracuje
na tom, aby se Ústí nad Labem
stalo centrem čistých technologií, Silicon Valley České
republiky,“ uvedla Magdalena
Souček, vedoucí partnerka EY
v ČR.
Krajský vítěz postoupil do
celostátního finále 27. února.
Vítěz z Česka se zúčastní světového finále v červnu v Monte
Carlu. gz

BYZNYS

Dotace na kotlíky až do června
Ústecký kraj – Krajské zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení
termínu pro příjem žádostí. Na
krajský úřad dorazilo prozatím
celkem 1670 elektronických
žádostí a stále ještě zbývají
finance pro nové žadatele.
Pokud tedy nebudou finance
vyčerpány dříve, žádosti je
možné posílat elektronicky až
do 29. června.
„Zkontrolováno bylo celkem
1388 žádostí. Z toho bylo nově
348 žádostí po provedeném
hodnocení shledáno v souladu
se stanovenými podmínkami
dotačního programu a návrh
rozhodnutí o poskytnutí dotace
těmto žadatelům byl předložen

krajským radním. Vyřazeno
bylo celkem 315 žadatelů pro
nesplnění základních podmínek,“ říká Lucie Dosedělová,
mluvčí Ústeckého kraje.
Lidé mohou získat maximálně 127 500 korun. Radní tak
schválili dotace pro 348 žadatelů
ve výši 34 613 587,50 korun. gz

Přípravy na rekonstrukci
„Benešáku“ startují
Ústí nad Labem – Krajští radní
rozhodli o provedení celkové
rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem. V současné době probíhají přípravné
zabezpečovací práce a k samotné rekonstrukci by mohlo dojít
zhruba za dva roky.
Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje na mostě i pod

ním nainstalovala ochranné
sítě a vyměnila mostní dilatační závěry.
Dále pracuje na koncepci
řízení dopravy a projektu na
světelnou signalizaci a videodetekci pro svedení MHD do
středního pruhu. To by mělo
být do konce března. Práce vyjdou kraj na 16 943 398 Kč. gz

Začínající podnikatelé
mohou žádat dotaci
Ústí nad Labem – Začínající podnikatelé mohou získat peníze na
rozjezd své firmy. O dotace lze
žádat v rámci programu Ústeckého kraje, v němž je připraveno 8 milionů korun.
„Maximální částka, kterou
může podnikatel od kraje získat,
je 200 tisíc korun, minimální
pak 50 tisíc korun. Poskytnutá
dotace může tvořit maximálně
70 % celkových uznatelných
investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka
realizace projektu je 12 měsíců,“
upřesňuje Lucie Dosedělová
z ústeckého krajského úřadu.
Cílem dotace je zvýšit konkurenceschopnost našeho kraje
podporou malého začínajícího
podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu
a tvorba nových pracovních
příležitostí. Žádosti o dotaci
musí zájemci doručit na krajský
úřad osobně. O dotaci můžou
začínající podnikatelé žádat do
9. března. gz
3.ROČNÍK
Jde o třetí ročník podpory podnikatelů.
V prvním ročníku v roce 2016 bylo
podpořeno 27 podnikatelů, vloni 46.
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Útočník Jaroslav Roubík: Ještě
Rekordy hokejového útočníka Jaroslava
Roubíka, který zdomácněl ve žlutomodrém
dresu ústeckého Slovanu, se budou
překonávat jen těžko. V 1. hokejové lize už
má 1000 bodů a za sebou 1000 zápasů.
A v barvách ústeckého klubu už i čtyřstý start.
Gabriela Zlámalová
Kdo vás vlastně vedl k hokeji?
K hokeji mě vedli rodiče. Ale
já měl původně hrát fotbal, protože tatínek hrál fotbal v mládí také, tak jsem chtěl po něm.
Ale kamarád vedle ze vchodu
mě přemluvil, abych šel na hokej. Tak jsem nakonec začal
hrát hokej.
Dělal jste v dětství i jiné sporty?
K hokeji jsem hrál i fotbal.
Dřív to šlo, že jsem v létě hrál
fotbal a v zimě hokej.
Kdy jste se rozhodl, že budete
dělat hokej profesionálně?
Hokej hraju odmalička. Od
pěti let jsem byl na ledě, pak

v mládežnickém mužstvě. To
ale pořád neznamená, že budete jednou hrát profesionální
hokej. Pak se to odvíjí v období
kolem dorostu, juniorů. A když
vám pak nabídnou smlouvu,
tak zjistíte, že jste vlastně profesionál.
Máte za sebou tisíc zápasů
a na svém kontě tisíc bodů.
Co je pro vás větší úspěch?
Obojí jde tak nějak ruku
v ruce. I když si myslím, že ty
zápasy jsou o něco těžší, protože člověk musí vydržet přes
dvacet sezon být fyzicky fit
a platný pro mužstvo. A když
hrajete s hodně dobrými hráči,
tak se ty body dají udělat hodně. Takže asi spíš ty zápasy.

Rekordman ústeckého klubu má na svém kontě přes 400 startů v dresu Slovanu. foto: ???

Vzpomenete si na nějaký gól,
který je pro vás nejdůležitější?
Když jich dáte takové množství, tak asi ani ne. A žádný super titul jsem gólem v extralize
nevystřelil, takže ne.
Dokážete odhadnout, kde
se až zastaví vaše rekordy
v 1. lize?
To vůbec nedovedu. Hodně to záleží na tom, jestli budu
zdravý, nebo zraněný. Teď jsem
momentálně zraněný a nehraji. V současnosti se to hlavně
odvíjí od zdraví. Myslím ale, že
rok nebo dva bych ještě hrát
mohl, déle už asi ne.

Hokejový útočník s dcerami. foto: archiv JR
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Jak se vám v Ústí hraje?
Tady se mi hraje dobře, mám
tu super kamarády, Ústí má
hezký stadion. Jsou tu parádní
fanoušci, takže je to tady moc
příjemný.

V čem je podle vás Slovan silný, a v čem naopak pokulhává?
Je to těžké soudit, sport je
v současné době hlavně o penězích. V Ústí byla roky extraliga a všechno šlo jako po
másle. Ale když je těch peněz
málo, tak ti lepší hráči jdou jinam. Jak říkám, vše je o penězích. Na druhou stranu je tady
dobrá mládež a vychovávají se
noví hráči, takže je to dobrý.
Proč hrajete s číslem 41?
To jsem úplně náhodou dostal v Hradci Králové, když
jsem hrál. Tam to číslo na mě
zbylo, tak jsem si ho nechal.
Ono to ale bylo takové symbolické. Od mládí jsem měl
čtrnáctku, tak tohle je taková
otočená. Ale je to náhoda.
Vaše kariéra je dlouhá a bo-
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ě rok, dva a pak končím
MOJE NEJ

PROFIL

barva:
momentálně šedá
jídlo:
jsem gurmán, mám
rád hodně jídel,
nemám
jedno specifické
hudba:
spíš taneční
číslo:
41
politik:
nemám vůbec

hatá, co považujete za její
vrchol?
Vrchol mám od těch dvaceti
let, co hraji hokej. Celou dobu
je to úžasný život a strašně mě
to baví.

Co zranění? Vyhýbají se vám,
nebo jste nějaké prodělal?
Tak ty veliký se mi naštěstí spíš vyhýbají. Samozřejmě
v sezoně, jsem vždy měl něco
menšího.

Jak vnímáte Ústí ve srovnání
s jinými místy, kde jste působil?
Hokejově je to všude hodně
podobné. Tam se to liší třeba
zázemím, někde je lepší, jinde
horší. Tady v Ústí je super zázemí.

Zažil jste v kariéře momenty,
kdy jste si řekl, že končíte?
Vůbec ne, za těch dvacet let,
co hraji, tak ne.

Nemrzí vás, že jste se výrazněji neprosadil v extralize,
nebo dokonce v zahraničí?
Nemrzí, jak už jsem říkal,
jsem strašně spokojený, že hraji hokej a hraji ho s dobrými
lidmi, s dobrými kamarády. Život mám nádherný, takže mě to
ani trochu nemrzí.

Jaroslav Roubík
Narodil se v roce 1977 v Praze. Je
odchovancem Sparty Praha, ve které
hrál už za žáky, dorost a juniory. V roce
2000 se Spartou vybojoval titul mistra
české Extraligy. Po letech strávených
v Neratovicích, Berouně, na Kladně,
Chomutově, Hradci Králové, Pardubicích přestoupil 23. ledna 2011 do Ústí
nad Labem, kde hraje dosud. Patří
k nejproduktivnějším hráčům.

Ve čtyřiceti letech se hokejová kariéra blíží ke konci. Už
jste přemýšlel, co budete dělat?
Už jsem si udělal trenérskou
licenci, tak bych potom chtěl
začít trénovat. Ale uvidím, jaké
budou možnosti a co bude dál.
Jak nejraději relaxujete?
Rád chodím na ryby a s kamarády na golf.
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Nina Van Horn zazpívá
v Ústí Ninu Simone
Ústí nad Labem - Francouzskoamerická zpěvačka Nina Van
Horn vystoupí v ústeckém
Národním domě. Koncert se
hodin. Vstupné je 100 korun.
Zmiňovaná zpěvačka, která
získala v Německu a ve Francii
za své album „Seven Deadly
Sins“ ocenění „Nejlepší blues
elektric. CD“ a v USA titul
„Nejlepší ženský výkon“ - přijíždí v rámci svého krátkého
evropského turné přiveze
oblíbený koncertní program,
v němž zpívá písně slavné
Niny Simone. zu

více na www.zitusti.cz

La Traviata se rozezní
Severočeským divadlem

Ústí nad Labem - Výroční koncert
skupin Folk Team a AG Flek
si užijete v Národním domě.
Dvojkoncert se uskuteční
2. března od 19:00 hodin.
Vstupné je 150 korun. zu

V divadle rozesměje
děti Kocour Modroočko

Vítání jara u Labe
Ústí nad Labem - Přijďte spolu
s herci Činoherního studia
přivítat jaro. „Také se ho
nemůžete dočkat? Pojďte ho
společně popohnat. Pro děti
bude připravena pohádka,
výtvarná dílna, společně
vytvoříme Moranu a vyneseme ji k Labi a pak už jen
budeme čekat na slunce, teplo
a zpěv ptáků,“ lákají na akci
ženy z nepolitického sdružení
Střekovské matky. Vítání se
uskuteční 17. března mezi
15:00 a 17:00. zu

AG Flek a Folk Team
v Nároďáku

Ústí nad Labem - Další šanci
vidět v Severočeském divadle operu La Traviata budete
mít už 13. března. Hraje se
od 19:00 hodin a vstupné je
od 100 do 400 korun. Román
Alexandra Dumase ml. „Dáma
s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se špat-

nou pověstí, která dnes spolu
s operami Il trovatore a Rigoletto patří k jeho nejslavnějším
a zároveň i nejhranějším.
Příběh dívky z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení
a zmařená touha po opravdové
lásce dojímá a uchvacuje spolu
s Verdiho lyrickou hudbou své
posluchače již 160 let. zu

Ústí nad Labem - Zajděte si do
Severočeského divadla s ratolestmi na dětské představní
s názvem Kocour Modroočko.
Hraje se 25. února od 15:00 hodin a 26. února od 9:00 hodin.
Vstupné je od 50 do 100 korun.
Kocourek Modroočko je malé
kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho
průvodcem je učený Bělovous
Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak
dovede být ten „opravdový“
kočičí život zajímavý, někdy
trochu krutý, ale především
krásný. Na svém prvním výletě
potkává různá zvířátka – křečka, krtka, králíka, psa, myši
a různé kočičí kamarády. On
i děti tak mohou poznávat jejich zvyky, chování, místa, kde
žijí, čím se živí, ale také jak se
k nim chová člověk. zu

Severní Terasa bude mít další byty a propojuje parky

Místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek.

Na Severní Terase řadu let neprobíhala nová výstavba. Nyní
zde mají vyrůst nové bytové
domy, soudě podle informací od developerů. Je to skutečnost, nebo jejich zbožné přání?
Zvažujeme umožnit stavbu
dalších bytových domů na
našich pozemcích. Ve spolupráci
s městským architektem jsme
připravili předběžnou studii na
prostor za budovou bývalého
hotelu Máj. Mohly by zde vyrůst
domy s bydlením vyšší kategorie.
Je poptávka po takovém bydlení? Některé podobné projekty v Ústí nad Labem nebyly
úspěšné vzhledem k nízké hladině příjmů obyvatel.
10

Takových bytů je v našem
městě nedostatek. Poptávka
je evidentní na straně velkých
firem a příchozích investorů. Ti
totiž mají problém se zajištěním
bydlení pro své zaměstnance.
Chtějí-li v Ústí nad Labem zaměstnat střední a vyšší management s vyššími příjmy a vyššími
nároky na kvalitu bydlení,
nemohou najít odpovídající
byty. Chceme udržet pro Severní
Terasu kredit dobrého místa
pro bydlení bez větších negativních jevů. Ke stávající panelové
zástavbě chceme přidat bydlení
vyššího standardu.
S bydlením souvisí i udržovaný veřejný prostor, relaxace,
parkovací místa…
Chceme propojit jednotlivé
části obvodu a hlavně jeho místa
pro relaxaci a sport tak, aby bylo
snazší pro obyvatele pohybovat
se po celé Severní Terase bez
bariér. Máme studii na zajímavé řešení propojení centrálního
parku s hřištěm u sektorového
centra pro chodce, bruslaře
i cyklisty přes Krušnohorskou
ulici s frekventovanou silnicí
přemostěním. Je to komfortní
a bezpečné řešení i s ohledem
na pohyb dětí. Předpokládaná
cena je 40 milionů korun, ale při

Studie připravovaného přemostění Krušnohorské ulice.

soutěži zakázky bychom jistě
dosáhli ceny nižší. Již v letních
měsících budeme instalovat
do parku nový centrální herní
prvek. Ten původní nebyl až
tak kvalitní, aby vydržel delší
dobu a kvůli bezpečnosti jsme
jej museli pro děti uzavřít. Nový
prvek by měl být větší, pro více
dětí, se skluzavkami, tobogány,
lezeckými stěnami a dalšími
herními prvky. Chceme také
upravit plochu zanedbaného
parku mezi Mírovou a Makovou.
Mohla by tam vzniknout naučná
stezka s lavičkami a vodními
prvky, malé arboretum s označenými květinami, keři a stromy,
která by kromě relaxace sloužila

školkám a školám pro vzdělávání.
A akutní problém s nedostatkem parkovacích míst v obvodu vyřešit dokážete?
Kvůli přípravě územního
plánu, při kterém bychom
neměli provádět změny toho stávajícího, je to problém. Ústecké
zastupitelstvo by muselo schválit dílčí změnu územního plánu.
Myslím, že v tomto případě je
to vhodné, jde o veřejný zájem
a časovou tíseň. Máme studie
na prosté rozšíření parkovacích
míst úpravou stání s minimálními stavebními úpravami. Věřím,
že to zvládneme. zu

MC20180037

Místostarosta Severní Terasy
a náměstek primátorky Pavel
Dufek (UFO) potvrzuje plány na
bytovou výstavbu v obvodu.
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Díky sestřičkám z agentury ACME
můžete bez obav stonat doma

ACME jako jediná agentura
v regionu ošetřuje i pacienty,
kteří potřebují speciální infuzní léčbu. V čem to spočívá?
Infuzní-nutriční léčba v domácím prostředí je velice odborně zdravotně poskytovaná péče.
Je naprosto specifická a náročná
i na speciální vzdělání zdravotních sestřiček. Musí mít znalosti v ošetřování a v manipulaci se
speciálními centrálními žilními
katetry, které umožní infuzní

Jde tedy o vysoce specializovaný úkon. Kdyby jej neprováděla ACME, co by to pro pacienty znamenalo?
Nemohli by být doma a museli by pravděpodobně svou
léčbu absolvovat ve zdravotnických zařízeních, formou
lůžek následné péče. Jde totiž
o dlouhodobou péči v řádech
měsíců.

léčbu podat. Takových katetrů
mají naši pacienti hned několik
druhů. A je třeba myslet na
fakt, že sestřičky v domácí péči
pracují bez dohledu lékaře. Jsou
odkázány jen na své schopnosti,
proto musí být opravdovými
odbornicemi.
Pro jaké pacienty je tato léčba
určená?
Důvodů pro poskytování takové péče může být víc, ale převážně se jedná o poruchy a onemocnění na zažívacím traktu.

Takovou léčbu doma musí naordinovat lékař?
Ano. Velice úzce spolupracujeme se specializovanými pracovišti, která tento typ infuzní
léčby indikují a dávají nám
pacienty do péče. V domácím
prostředí je nezbytná spolupráce s lékařem. pr
KO N TAKT
ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: 475 216 331, 475 216 582
E-mail:info@acmepece.cz
www.acmepece.cz

MC20180025

Sestřičky z agentury domácí
péče ACME se na Ústecku už
devatenáctým rokem starají
o nemocné, kteří nechtějí
stonat v nemocnicích, ale doma.
Tým proškolených odbornic
navštěvuje pacienty doma
i několikrát za den a pracují
čtyřiadvacet hodin sedm dní
v týdnu. „Jezdíme k pacientům,
jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale
kvalifikovanou ošetřovatelskou
péči. Tu jim mohou poskytnout
doma naše zdravotní sestry podle pokynů lékaře,“ říká vrchní
sestra ACME Šárka Doležalová.

Nejmodernější
urodynamika v Česku
Ústí nad Labem - Nejmodernější urodynamické pracoviště v České
republice má Klinika urologie
a robotické chirurgie v ústecké
Masarykově nemocnice. Krajská
zdravotní za urodynamickou
sestavu zaplatila 3 025 000 Kč.
Na nákup této moderní přístrojové techniky poskytl investiční
dotaci Ústecký kraj. Ostatní
vybavení a stavební úpravy vyšly
přibližně na 400 000 Kč.
„Pro pacienty s urologickými
obtížemi budou spádovou oblastí
tohoto pracoviště určitě severní
Čechy, ale ambulance a poradny
budou poskytovat péči i zájemcům z jiných regionů,“ řekl Petr
Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní.
Pracoviště bude využito
v oblasti funkční urologie, k diagnostice poruch dolních cest
močových u dětí i dospělých.
„Jako první v Česku, ve
spolupráci s týmem neurochirurgické kliniky v čele s Martinem
Samešem chceme začít se specifickou elektrostimulační léčbou,
sakrální deaferentací, a zařadit
ji jako standardní metodu pro
pacienty z celé České republiky,“
dodává Jaroslav Ženíšek, vedoucí
lékař pracoviště. gz

Problémy s tenisovým loktem vznikají i při práci s počítačem
Mám už delší dobu nemocný
loket. Přitom si nejsem vědoma
žádného zranění, pracuji na počítači a nic těžkého nezvedám.
Obstřiky na tenisový loket
nepomáhají. Existuje nějaká
jiná varianta léčby?
Hana Lísková, Ústí nad Labem
Zřejmě jde o chronický
zánět úponů svalů na kost
v oblasti lokte. Většinou vzniká dlouhodobým přetížením
manuální prací, v poslední
době je příčinou i psaní na
počítači, hlavně u lidí, kteří si
správně neopřou lokte (existují speciální loketní opěrky).
Léčba není jednoduchá
a hlavně je dlouhodobá
a metody se odvíjí od stupně
postižení.
Důležité je nosit takzvanou
epikondylární pásku. Je to
ortéza, která se nasazuje na
šlachy pod loket a snižuje mechanicky přetížení úponů.
Další metodou léčby je
použití elektroléčby = ultrazvuku, ale jen u malých obtíží,
u větších a delších průběhů
nemoci již nezabírá.

Masti a obstřiky
Mnoho pacientů používá
různé masti, ale dle mých
zkušeností i zkušeností mých
pacientů nezabírají a jsou
to jen zbytečně utracené
peníze.
Při těžším stupni nemoci
někteří lékaři používají obstřiky. Jedná se o kortikoidy
aplikované do místa úponu,
které mají způsobit odumření úponů na kost a tím
vymizení bolesti. Já je již
právě kvůli tomu prakticky
nepoužívám, a pokud ano,
tak jen u starších pacientů.
Hlavně upozorňuji na to, že
se jich nesmí aplikovat moc
a hlavně ne v krátkém časovém období. Tedy maximálně
dva až tři po dvou a více
měsících.

Rázová vlna
V posledních letech se
používá rázová vlna, která
přes buněčný metabolismus
způsobuje zhojení poškozených úponů. Její účinek je
dle výrobce i mých zkušeností u tohoto onemocnění okolo
80 %. Aplikuje se jednou
týdně, je po ní nutno dva dny
končetinu šetřit. Dle délky
nemoci a stupně postižení je

dlouholetých zkušenostech
nehradí zdravotní pojišťovny. Cena u nás na klinice je
250 Kč za jednu aplikaci.
Ozařování
Ještě se zkoušejí analgetické RTG ozářky, které mají
účinnost okolo 50–60 %.
Jejich nevýhodou je přece
jenom určitá dávka záření,
která se dostane do organizmu, a já proto opět nedoporučuji mladším lidem.
Poslední metodou při neúspěchu neinvazivních metod
je již jen operační řešení.
Závěrem chci Vám i ostatním pacientům doporučit,
abyste se vždy nechali vyšetřit odborníkem se zkušenostmi, jelikož je nutno při této
chorobě odlišit toto postižení
úponů hlavně od postižení
kloubu v oblasti lokte, kdy je
léčba zcela odlišná.
pr
KO N TAKT

potřeba mezi 3-6 aplikacemi.
Bohužel, jako všechny nové metody, je ani po

MUDr. Jiří Madar
Ortopedie
Klinika TORNERO s.r.o.
Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz

MC20180035

Na dotazy čtenářů
odpovídá ortoped
MUDr. Jiří Madar.
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INZERCE

Ústecká EUC Klinika posílila tým specialistů

MUDr. Jaromíra Janků

Po absolvování lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni
nastoupila v roce 2009 na Kožní
oddělení Masarykovy nemocnice, kde pracovala nejprve na lůžkové, následně ambulantní části
oddělení. Po dvouleté praxi získala stipendium na Univerzitní
kožní klinice Carl Gustav Carus
v Drážďanech, kde absolvovala
odbornou stáž. Sedm let půso-
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bí na klinice plastické chirurgie Esteticusti, s.r.o., kde získala
zkušenosti se zákroky estetické
dermatologie. MUDr. Jaromíra
Janků je atestovaným specialistou v oboru dermatovenerologie
a kromě standardní dermatologické praxe se zabývá skleroterapií, laseroterapií a estetickou
medicínou.
Proč jste se rozhodla pracovat
v ambulantním sektoru EUC
Kliniky Ústí nad Labem?
Po návratu z rodičovské dovolené bych chtěla pokračovat
v dosavadní praxi a zabývat se
všeobecnou dermatologií. Kromě toho bych však ráda rozšířila
svou specializaci o nadstandardní služby, což mi umožňuje právě zázemí EUC Kliniky ÚL.

Zabýváte se estetickou medicínou. Jaké nové trendy tedy
může EUC Klinika nabídnout?
Nově mohou klienti kliniky
využít nadstandardních služeb, jako je chemický peeling,
abraze seborrhoických veruk,
korekce hypertrofických a keloidních jizev, korekce vrásek
botulotoxinem, odstranění cévních anomálií elektrokoagulací, již zmiňované chirurgické
odstranění nezhoubných kožních projevů a řešení nadměrného pocení.

Zabýváte se také skleroterapií, co mohou klienti očekávat
v tomto oboru?
Skleroterapie je neinvazivní
metoda k odstranění křečových
žil nebo metličkových varixů.
Skleroterapie je efektivním řešením v rámci prevence, ale
O jaké služby se konkrétně
převážně estetickým zákrokem,
jedná?
který obzvláště ženám zaručí
K dispozici bude kompletně
krásnější a mladší nohy, zejmévybavený dermatochirurgický
sálek, což přinese komfort paci- na pro letní období. Tato terapie
entům, kteří již nebudou odesí- se provádí převážně v chladnějších měsících, jelikož je vázána
láni na další pracoviště k odna následnou kompresivní banstranění kožních projevů, ať už
dáž prostřednictvím speciálních
z hlediska estetického, nebo
punčoch. Všechny pomůcky
preventivního, čímž se rovněž
urychlí případně následné zhod- a podrobné informace klienti obdrží v rámci naší specializované
nocení histologického nálezu –
poradny. pr
to vše na jednom pracovišti.

Tým lékařů specialistů od ledna 2018
rozšiřuje ordinace dermatologů
MUDr. Linda Todtová
Sestra: Renáta Janoušková, DiS.
Kontakt: 477 102 120
Ordinační hodiny:
Po:
8:00–12:00
Út:
8:00–12:00
Pá:
8:00–12:00
MUDr. Jaromíra Janků
Sestra: Bc. Michaela Sedláčková
Kontakt: 477 102 207
Ordinační hodiny platné od: 5. 2. 2018
Po:
7:30–12:00 13:00–14:30
Út:
7:30–12:00 13:00–14:30
St:
8:00–12:00 13:00–14:30
Čt:
7:30–12:00 13:00–14:30
Pá:
7:00–12:00 13:00–14:00

I nadále klademe důraz na profesionální lékařskou péči, komplexní terapii
s využitím nejmodernější diagnostiky
a individuální přístup.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Dermatologická ordinace
EUC Kliniky Ústí nad Labem
poskytuje komplexní dermatologickou péči, do které kromě
prevence a léčby onemocnění
patří i estetické zákroky. V lednu 2018 zahájila svou praxi
MUDr. Linda Todtová, od února
2018 nastupuje MUDr. Jaromíra
Janků. Tímto si vás dovolujeme
pozvat do nově otevřených ordinací na kožním oddělení.

únor 2018

KOMUNITY

Fotbalisté rozdávali vysvědčení i důtky
Žáci druhého stupně ZŠ Rabasova si převzali svá pololetní
vysvědčení přímo z rukou hráčů A týmu FK Ústí nad Labem.
Ve stejnou dobu, kdy se hrál
přípravný zápas s juniorkou
Teplic, se vydali do školních
tříd zranění hráči Lukáš Vaněk
a Daniel Richter. Vysvědčení
od hráčů dostali žáci od šesté
do deváté třídy. „Spolupráce se
ZŠ Rabasova probíhá v rámci
sportovních tříd, kam se snažíme umístit co nejvíce fotbalistů, abychom jim v budoucnu mohli dopřát co největší
fotbalový rozvoj, a proto jsme
byli velice rádi, že je mohli
navštívit i kluci z A týmu FK
Ústí nad Labem. Šlo o motivaci,
a aby mladí hráči viděli, že je
kam to dotáhnout, že mají šanci, a myslím, že taková akce má
úspěch,“ popisuje mládežnický
trenér a učitel tělesné výchovy
David Šourek, který hráče mezi
žáky všech tříd doprovázel. Nejdříve byli hráči Lukáš Vaněk
a Daniel Richter přijati v ředitelně ředitelem školy Michalem Kapounem, s ním proběhlo
společné focení a naplánoval se
jeho hráčský doprovod přímo
do devátých tříd, kde bylo třeba
rozdat mimo vysvědčení i pár

ředitelských důtek. „Navštívili jsme děti, hlavně fotbalisty
6. až 9. tříd, a dozvěděli jsme
se i spoustu zajímavých věcí
o partičce fotbalistů z 9. třídy.
Celkově to bylo příjemné se
mezi děti dostat a moci to vidět i z druhé strany a zavzpomínat, kdy jsme taky chodili
na základní školu. Věřím, že to
bylo příjemné zpestření i pro
ty mladé fotbalisty,“ popisuje

zážitky z návštěvy Daniel Richter. Lukáš Vaněk dodává: “Bylo
to super se zase vrátit na základní školu, a ještě si k tomu
vyzkoušet rozdávání třídních
důtek, takový zážitek jsem já
jako dítě nikdy neměl. Zájem
dětí mě potěšil. Vím, že někdo
to tak možná nevnímá, ale třeba se najdou hráči, kteří si z té
návštěvy něco vezmou.“
FK Ústí nad Labem

V ZŠ Stříbrnická
měli olympiádu
Rok se sešel s rokem a my
jsme opět na ZŠ Stříbrnická
uspořádali pro naše žáky anglickou olympiádu. Letos se
klání zúčastnilo bezmála padesát žáků druhého stupně,
kteří se museli popasovat s poslechem, gramatikou, textem,
ústní zkouškou a také s vlastní nervozitou. Letošní ročník
byl neskutečně vyrovnaný, kdy
do pouhých čtyř bodů ze sta se
vešlo i sedm žáků, a to v každé
kategorii zvlášť. V kategorii pro
šestý a sedmý ročník obhájil své
loňské vítězství Danny Neumann ze 7.A, na druhé příčce
skončila Nela Koutníková ze
stejné třídy a bronzovou pozici
obsadila Markéta Vandrovcová ze 7.B. V kategorii pro osmý
a devátý ročník. První místo obsadili hned dva žáci 9.A, a museli tedy o pár dní později absolvovat ještě rozstřel. Vítězem
se nakonec stal Jakub Vlachý
před druhým Vojtěchem Mikulicou a třetí Martinou Sokolovou
z 9.B. Danny Neumann i Jakub
Vlachý postupují do okresního
kola, kde poměří své síly se zástupci ostatních škol v Ústí nad
Labem.
ZŠ Stříbrnická

Vladimír Evan: Ústecký sport je dnes ve velmi dobré kondici

V jaké kondici je ústecký
sport? Zvýšily se za poslední
dva roky příspěvky města pro
sportovce?
Kondice je dobrá, pokud porovnáme jen čísla, pak velmi
dobrá. Nárůst členské základny
hlásí všechny kluby, a dokonce
vznikají nové sportovní kluby.
Příspěvky města do sportu se od
roku 2016 zvýšily z 35 milionů na
téměř 51 milionů korun ročně.
Kolik peněz tohoto balíku dostávají děti a mládež?
Mládežnický sport je podporován formou tzv. šeků, kdy

se každý sportovec rozhodne,
do kterého klubu šekový příspěvek vloží. Nárůst objemu finančních prostředků je zřejmý.
V roce 2014 činil 4,5 milionu korun, letos již 7,8 milionu korun.
Z těchto finančních prostředků
jsou však vyjmuty kluby fotbalu, basketbalu, volejbalu, ledního hokeje a florbalu, které jsou
financovány v režimu preferovaných sportů. Na rok 2018 činí
podpora preferovaných sportů
16,5 milionu korun. Město Ústí
nad Labem navíc podporuje
sportovní akce mládeže v režimu tzv. sportovního kalendáře
a odměňuje mimořádné sportovní výkony.
Podle jakého klíče město peníze do sportu přiděluje?
Klíčem je Koncepce sportu
města Ústí nad Labem na období let 2016 až 2019, kterou připravila naše komise a schválilo ji zastupitelstvo. Díky ní se
každoročně zvyšuje finanční
podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit o 0,5 % z celkového rozpočtu města. Vedle
klasické podpory klubů a jednotlivců koncepce umožňuje
transparentní financování akcí
mimořádného významu, cyklistické akce, mimořádné výko-

ny, správu a údržbu sportovišť,
zvýšené provozní výdaje atd.
Sportovní koncepce navíc řeší
dlouhodobou sportovní infrastrukturu a nabízí sportovním
klubům určitý směr a předvídatelnou podporu města Ústí
nad Labem. To je podstatné pro
vstup sponzorů a partnerů do
ústeckých klubů. Bez deklarované a dlouhodobé podpory města nechtějí ani významné firmy vkládat své peníze do
sportu. Naši ústeckou sportovní
koncepci už převzala nebo z ní
čerpají města v kraji i v jiných
krajích.
Do jaké míry byla sportovní
koncepce a činnost sportovní komise ovlivněna politikou, respektive stranickými
zájmy?
Komise je poradním orgánem rady města a sama nemá
rozhodovací pravomoci. Možná
i proto zde nad stranickými zájmy převládá odbornost a věcná
diskuse. Možná vím, na co narážíte. Nemohu popřít, že se já
osobně a Ústecké fórum občanů snažíme co nejvíce napravit
dlouhodobou zanedbanost sportovišť a malou podporu sportování, kterým právě v našem
městě můžeme zčásti potlačit

negativní jevy, například užívání drog a vandalismus. Ale vždy
musím dbát na konsenzus členů komise a na možnosti rozpočtu města.
Na základě podnětů sportovní
komise město zadalo přípravu
studií a projektových dokumentací k dostavbě, modernizaci nebo výstavbě nových
sportovišť. O jaké jde?
V tomto směru oproti jiným
městům zaostáváme. Je třeba
dokončit a modernizovat současná sportovní zařízení – městský fotbalový stadion, zimní
stadion, plaveckou halu na Klíši
s venkovním bazénem, zázemí
pro atlety, Stadion mládeže na
Bukově, zastřešení beachvolejbalových kurtů nebo neštěmický fotbalový stadion. Dalším
úkolem je výstavba nových
sportovišť – druhé ledové plochy, na kterou hokejový Slovan
sehnal soukromého investora. Ten již jedná o výstavbě na
Bukově s radou města. Velkou
výzvou je nová multifunkční
sportovní hala a dalšími novými sportovišti mohou být nové
fotbalové tréninkové středisko,
rozvoj Střížovického vrchu v oblasti cyklistiky nebo tréninková
hala pro atlety. zu
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Vladimír Evan, předseda ústecké Komise mládeže a sportu,
sportovní manažer hokejového
klubu a zastupitel za Ústecké
fórum občanů, tvrdí, že podmínky pro sportování mládeže,
ale i profesionálních sportovců
v krajské metropoli jsou nyní
nejlepší za posledních deset let.

BYDLENÍ

více na www.zitusti.cz

Skleněné aplikace ve vašem interiéru
Sklo je nedílnou součástí interiéru mnoho
let. Pro jeho dokonalý
povrch, snadnou údržbu
a nekonečné podoby jej
lze využít prakticky pro
jakoukoliv aplikaci.

Skleněné obklady
Možnost velkých ploch
s minimem spár, snadná údržba, dokonale hladký povrch
a nespočet dalších výhod
přináší skleněné obklady. Ať již
zvolíte aplikaci skla do jakéhokoliv prostoru ve vašem obydlí,
dbejte na to, aby byla bezpečná.
Sklo by mělo být vždy správně
navrženo a nainstalováno.

Sametově matný obklad stěn a lesklý obklad nábytku tón v tónu (Lacobel®/Matelac® Green Sage) foto: ©AGC Glass Europe

Skleněný obklad lze aplikovat na novou stěnu, ale také
při rekonstrukci. Je-li podklad
čistý a pevný, lze velmi rychle
a bez bourání aplikovat i na
stávající keramické obklady.
O možnostech se vždy poraďte
se zkušeným odborníkem.
Kolikrát zatoužil váš potomek opatřit stěny vlastní malířskou tvorbou? Kolikrát jste
přišli již k hotovému. Uchovat
takové vzpomínky nemusí být
vždy žádoucí. Opatřit stěny, ale
i dvířka nábytku lakovaným
sklem v široké škále barev je
tak jednoduché!

Lak nanášený průmyslovou
technologií zajišťuje dokonalou
přilnavost ke sklu a jednolitost
barvy. Kterýkoliv prostor vaší
domácnosti či kancelář může
doplnit skleněná nástěnka. Výhodou je jednoduchá instalace
i údržba. V kuchyni budete mít
vždy po ruce nástroj, kterým
zaznamenáte potřebný nákup,
dětský pokoj získá kreativní
prostor pro umění, funkční
skleněná stěna v kanceláři či
pracovně pomůže zlepšit vaše
plánování. K popisování použijte běžný či křídový fix. V případě, že zvolíte magnetickou
variantu, použijte silné neodymové magnety.
Lepení je nejběžnější
formou instalace
Společnost AGC má dlouholeté zkušenosti také v oblasti
lepení skla a nabízí komplexní
řešení pro interiérové aplikace. Odborníci si mohou vybrat
produkty z řady FIX-IN®, která
byla speciálně vyvinuta pro
lepení lakovaných skel. Všechny komponenty systému byly
standardizovány pro zajištění
správné přilnavosti skla k podkladu a ochraně stálosti laku.
Zakoupit je lze u zpracovatelů
skla nebo na internetové adrese
www.agc-store.com, kde jsou
také podrobné návody k instalaci.
Vyvážená škála v LESKU a MATU
Lesklý Lacobel® a sametový
povrch skla Matelac®. Dvě podoby lakovaných skel AGC dovolují střídání matných a lesklých
efektů, někdy tón v tónu jindy
v kontrastu. Barvy jsou vždy
pečlivě vybírány ve spolupráci
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s předními odborníky v oblasti designu a určují směr na
několik let dopředu. Současná
škála obsahuje jemné a pudrové
tóny i jedinečné třpytivé barvy
pro dosažení luxusního vzhledu.
Trend matných a saténových
povrchů, jehož reprezentantem
je sklo Matelac®, má nyní nově
celkem 20 odstínů.
Škála obsahuje jak nadčasové barvy, například White Soft
a Black Classic, tak přírodní
tóny, které jsou nyní módní,
včetně odstínů typu Green Soft,
Green Sage a Red Terracotta.
Velmi oblíbené jsou stříbřité,
metalické nebo jemně třpytivé
barevné odstíny, které naleznete výhradně v nabídce AGC.
Nejnovějším přírůstkem této
linie jsou Lacobel® Copper Metal a Lacobel® Brown Starlight,
které perfektně doplňuje Matelac® Brown Walnut. Lacobel®
a Matelac® lze úspěšně kombinovat s nejrůznějšími materiály,
jako je dřevo, kámen nebo kov.
Prohlédnout si je můžete na
produktových stránkách
www.agc-yourglass.com.
Široká paleta barev, využití
a povrchových úprav skla umožňuje vytvoření jakékoliv nálady
od čistého a svěžího minimalismu
až po okázalý luxus (černý lesk
a metalické barvy). Jde jen o to
vybrat takovou podobu a aplikaci,
která náležitý dojem vyvolá.
Zmíněné aplikace jsme
schopni dodat na klíč, počínaje radou o vhodném typu skla,
zaměření, až po instalaci.
Pro více informací navštivte webovou stránku www.
agc-yourglass.com nebo nás
kontaktujte na richard.kastl@
eu.agc.com. pr
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Dekorativní skla lze použít
v interiérech a do nábytku.
Škála aplikací je rozmanitá a zahrnuje obklady stěn, sprchové
zástěny, dveře (posuvné nebo
otočné do šatních skříní a nábytku, vchodové dveře), dělicí
příčky, schodiště, balustrády,
podlahy a stropy. V závislosti na
požadované aplikaci a bezpečnosti mohou být skla vrstvená,
tepelně tvrzená, protipožární
nebo s bezpečnostní fólií SAFE.
Škála dekorativních skel obsahuje široké množství produktů.
V našem seriálu přineseme několik zajímavých inspirací, rad
a tipů, jak využít sklo ve vašem
interiéru.

SERVIS
servis

únor 2018
únor 2017
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13. 3. 2018: Klíše | České mládeže, Hany Kvapilové,
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova,
únorové
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
I. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov,
slevy
14. 3. 2018: Klíše | Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou),
Habrovice, Bukov, Všebořice
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
Do Národního domu se chystá
26. 2.: Božtěšice - Strážky | Chuderovská, Jahodová,
%
15. 3. 2018: Předlice | Beneše Lounského, Boženy
kalifornský
saxofonista
Lidická, Na Pažitě, Nad
Potokem, Petrovická, Pod
žaluzie
Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická,
Široká, Třešňová,
Zemědělská
a Skalou,
skladatel
Robby
Marshall.
rolety
Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova,
27. 2.: Skorotice
- Bánov – Habrovice
Bánov,
Koncert
se uskuteční
1. |března
K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná,
sítě proti hmyzu
5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa
odDo20:00
hodin.
Se
svým
Vrchu, Javorová,
Jedlová,
Jílová,
K Dubině,
Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní
markýzy
K Chatám, K Rybníku,
K Vilám, K. H. Borovského,
quartetem
představí
novou
silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová,
Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková,
výroba
a montáž
Řeháčkova,
Sklářská,
Školní
náměstí,
Škroupova,
kolekci
hudby,
inspirovanou
Luční, Malé Náměstí,
Na Pláni,
Na Svahu, Na Valech,
Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky,
servis a prodej
Nové Aleje
Oblouková,
mimo
jiné
též Osvoboditelů,
ročním Platanová,
turné Polní, ulice Práce, Za Válcovnou
DÁREK
Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště,
záruka 4 roky
s Skorotická,
Uněkolikanásobnou
Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánechdržitelkou III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov
ČISTIČ ŽALUZIÍ
Grammy,
vokalistkou
19. 3. 2018: město ul. Stará a do ní ústící ulice |
28. 2.: Bukov |jazzovou
Štursova, Hynaisova,
Bří Čapků,
www.lukyul.cz
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na
Cassandrou
Wilson.
Na
česKosmova, Rembrandtova,
Holečkova,
Slavíkova,
Spádu, Na Výsluní, Stará
V Podhájí,
V Jámě,Robbieho
Klicperova, Nedbalova,
Nezvalova
(USA) – saxofony, klarinet, Petr
kém
turné
doprovodí
20. 3. 2018: město a Skřivánek | Červený vrch,
Objednávky/Informace: tel.:
tel.: 475
475 501 553,
1.
3.
2018:
Bukov
|
Jožky
Jabůrkové,
Kpt.
Jaroše,
Kpt.
Objednávky/Informace:
553, mobil:
mobil: 603
603 813
813303,
303,Po–Pá:
Po–Pá:8–20
8–20hod.
hod.
Beneš
– Presslova,
akust.Sienkiewiczova,
nebo el.Údolní,
piano,
hudebníci
z jednoho z velkých Králova
výšina,
Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými
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
VJan
Kutišti,Fečo
V Lukách,
Pískovně, Ve Strži, Bělehradská
– Vkontrabas,
Marek
zjevení
loňského
roku,
tria
hrdiny a Štefánikovou),
Návětrná,
Sovova,
Školní, Ve
(mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
Stromkách,
Vojnovičova,Robby
VšebořickáMarshall
(mezi Slunnou
Urbánek – bicí. zu
Petra
Beneše.
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
21. 3. 2018: Skřivánek | Elišky Krásnohorské (mezi
Hoření
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova,
5. 3. 2018: Všebořice | 17. listopadu, Dukelských
Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova,
27. 3. 2018: město od železničního mostu
hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou
Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod
směrem na Vaňov a Vaňov | Brzákova,
a Dukelských hrdinů), Zahradní
Na montáž nové
Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce Ženíškova
Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů,
6. 3. 2018: Všebořice | Habrovická, Havířská, Hornické
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova,
paraboly jen za 300
22. 3. 2018: město mezi ul. Důlce, Hoření,
domy, K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová,
Mozartova, Myslivečkova,
Nebeské
Schůdky,
Panská a Revoluční
| Bělehradská (mezi
Ještě
jstePodhoří,
se v Pod
Činoherním
studiu Londýnská,
nebyli podívat
na povedeného
Ústecká
akademie
plaveckých
sportů
pořádánebo
náborynaladění
dětí ve
Plynárenská,
Vodojemem, Slunná,
korun
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod
a Velkou
Hradební),
Bratislavská,
Brněnská,
Spartakiádní, Tichá,Už
U Garáží,
Závětří, Všebořická
Misatropa?
22.Vúnora
od 19:00Hilarovou
hodin
máte
další
možnost.
věku
4
až
10
let.
Nábory
na rok 2017 probíhají
únoru a v březnu
Vrchem,
Pod
Vrkočem,
Potoční,
Pražská,
Rybova,
.
karetv FreeSAT
Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi
(mezi Lipovou a Slunnou)
Spojka, Vaňovská,
Ve Stráni,
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky,
a hlavně
v Skalní,
plavecké
haleVeslařů,
na Klíši
(U KoupalištěVolejte
11).
Bělehradskou ablití,
Hoření),nuda
Horova, Hrnčířská,
Lidické
778 527 899
II. etapa, Klíše, Předlice
náměstí,
Londýnská,
Masarykova
(mezi
Londýnskou
I.
etapa,
Střekov
láska – to vše a ještě mnohem vícase
odehrává na narozeninové
úterý: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa
7. 3. 2018: Klíše | Cestička, Gočárova, Lesní cesta,
28. 3. 2018:
Střekov, od Národního
oboje
párty,
kam
přichází
(ne)zvaný
Alcest.
CeliČtvrtek:
16:30–17:15
hodin, 17:15–18:30
hodin.www.satelitnizpravodaj.cz
Diviše,
Revoluční Alcest
(od Mírovéhomiluje
Náměstí k Masarykova)
Na Drahách,
Na Okraji,
Na Spálence,
Na Stráni, Na host
směrem na Děčín | Děčínská (jen k ulici K Loděnici),
Výrovce, UCelimena
Koupaliště, V Osadě,
V Přírodě,Alcesta,
V Zátiší,
menu.
miluje
ale
je2018:
to město-centrum
koketa. On
je posedlý
Podrobné
získáte
26. 3.
- Hostovice
| Bílinská,
Hviezdoslavova,informace
Mánesova, Národního
odboje, na telefonních číslech: 602 450 366,
Wolkerova
Fabiána Pulíře,
Hradiště,
Malá
Hradební,
Rybářská,
(od Národního
odboje Podívejte se i na webové stránky.
upřímností.
Ona je posedlá drby. Alcest
jeFibichova,
v pasti
sebe
sama.
775
201Varšavská
126, 606
493 083.
Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Revoluční
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova,
8. 3. 2018: Klíše | Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční),
Milovat,
nebo nemilovat?
Utéct,
zůstat?
Kdo
se vlastně
Nábory
jsouLouka
pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým
(od Masarykova
směrem
do Předlic),
Rooseveltova,
K Loděnici, Farská
Střížovická, Štefánikova,
Herbenova, Masarykova
(mezi nebo
Solní
Štefánikovou
a Londýnskou),
Palachova, Uskrývá?
Stadionu,
pod
Alcestovou
maskou
klubem
Labem
a TJ Chemička Ústí nad Labem. zu
zu stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské
29. 3. 2018:Ústí
sídlištěnad
Kamenný
vrch | Kamenná,
náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží,
V Zahrádkách, Pod Holoměří
Nová
Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla,
12. 3. 2018: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova,
3. 4. 2018: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova
Zámečnická, Žižkova a celé Hostovice : Arbesova,
Štefánikova a Palachova | Alešova, Balbínova,
směrem na Děčín | Bří Mrštíků, Českých bratří,
Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke
Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova,
Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední
Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod
info@mediaconcept.cz
Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova,
cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova,
Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách,
Šaldova, Vilová ulička
U Krematoria
Ve Štěpnici
www.mediaconcept.cz
iii. etapa, sebuzín, církvice, svádov, budov,
čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch
iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov
střeDa 17.
5.: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou,
olešnice, olšinky, kojetice, nová ves
Kamenná, Nová
INZERCE
PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice
Šrámková
PonDělí 3. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova úterý 18. 4.: sebuzín
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech,
čtvrtek 18. 5.: Dobětice
směrem na Děčín
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
Sebuzín
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická,
úterý 21. 3.: město a skřivánek
střeDa
19.
4.:
církvice
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova,
Červený vrch, Králova výšina, Presslova,
Církvice
Truhlářova, U Krematoria
i. etapa, mojžíř, neštěmice
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách,
čtvrtek 20. 4.: svádov levá strana
úterý 4. 4.: střekov, od ul. kojetická směrem
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou
PonDělí 22. 5.: J. Plachty
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol,
na novou ves
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
Vítězná
úterý 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná,
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové,
střeDa 22. 3.: skřivánek
U Fary, Vodařská, Žitná
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
PonDělí 24. 4.: svádov pravá strana
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská,
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku,
střeDa 24. 5.:
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka,
Na Skalce, Peškova, Picassova
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova,
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické
čtvrtek 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
odboje směrem na litoměřice
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova,
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), PonDělí 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká,
čtvrtek 23. 3.: město mezi ul. Důlce, hoření,
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní,
Vítězná (Olšinky)
londýnská, Panská a revoluční
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi
Zelená, Tři Kříže
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební),
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
střeDa
26.
4.:
kojetice,
nová
ves
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova,
úterý 30. 5.: Jánského, Májová, Milešovská,
Kojetice, Nová Ves
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření),
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice,
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská,
směrem na litoměřice
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská,
i. etapa, kočkov, severní terasa
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova,
V Ústraní, Železná
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova,
čtvrtek 27. 4.: kočkov, ul. kočovská a do ní
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
ii. etapa, krásné březno
zaústěné ulice nad sídlištěm
V Zeleni
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní,
PonDělí 27. 3.: město–centrum – hostovice
střeDa 31. 5.: sídliště Pod vyhlídkou
Slepá,
Úzká
cesta,
V
Úvozu
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv.
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská,
směrem ke hradu
úterý
2.
5.:
severní
terasa
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do
čtvrtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi keplerovou
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová,
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického,
a krčínovou
Stavbařů
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy,
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova,
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební,
ii. etapa, osada, brná
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
střeDa 3. 5.: severní terasa
...kteří
umějí
argumentovat,
jsou
odolní vůči stresu
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková,
PonDělí 5. 6.: krásné březno
úterý 11. 4.: střekov, osada za hradem
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická,
Voskovcova, Werichova,
Zvonková jim zápal pro
a
nechybí
obchodní
jednání.
l. máje, Čelakovského, Družstevní,
Erbenova,
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická,
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé,
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova,
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, čtvrtek 4. 5.: severní terasa
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku,
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky,
Jedná se o netradiční a zajímavou práciU Studánky,
v malém
call centru
V Doubravě
V Ohybu
úterý 9. 5.: severní terasa
úterý 28. 3.: město od železničního mostu
úterý
6.
6.:
krásné
březno
okolo
s
příjemným
zázemím
(max.
8
operátorů)
v
centru
Ústí
nad
Labem.
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
směrem na vaňov a vaňov
střeDa 12. 4.: brná
ul. nový svět
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová,
střeDa
10.
5.:
severní
terasa
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská,
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova,
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská,
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
Nový svět, Pekařská,–Plavecká
Vaše
pracovní
fixní mzda
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky,
Malá, Marušky Kudeříkové,
Mečíková,
Na Rybárně, nasazení bude adekvátně odměněno
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem,
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova,
střeDa
7. 6.: krásnéa
březno,
ul. mezi krčínovou
ii.
etapa.
stříbrníky,
Dobětice
+ každý měsíc
prémie
benefity!
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní,
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková,
a neštěmickou
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené
čtvrtek 11. 5.: stříbrníky
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
Jizerská, Šumavská,
Orlická
Můžete
si vybrat
mezi HPP a čtvrtek
zkráceným
úvazkem,
i. etapa, střekov
8. 6.: krásné březno,
ul. výstupní,
čtvrtek 13. 4.: brná
PonDělí 15. 5.:
stříbrníky
žežická
a neštěmická
věk
neboJasmínová,
předchozí
zkušenosti
v
oboru
nehrají
roli,
všemu
Vás
naučíme!
Bedlová,
Broskvoňová,
Jedličkova, Jitřní,
střeDa 29. 3.: střekov, od národního oboje
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou,
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova,
směrem na Děčín
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi,
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní
PonDělí 12. 6. 2: krásné březno, oblast mezi
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova,
Na
Vrstevnici
seMaye),
dozvědět
více,
zavolejte
na telefonní číslo 474 770ul.330
(paní
Mrhalová),
a Karla
Skupova, Šikmá,
U Kapličky,
U Potoka,
Drážďanská
a Přístavní
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Chcete-li
Varšavská
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi
úterý 16. 5.: Dobětice
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na
(od Národního odboje k Mariánskému mostu),
nebo
napište
na
e-mailovou
adresu
usti@iv-nakladatelstvi.cz,
rádi
se
s
Vámi
osobně
setkáme.
Jitřní a točnou MHD)
Náspu, Na skládce, Přístavní,
V Háji, Výstupní, Zolova
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

let

zimní
slevy

33
33%

2017102

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

MC20180026

Kalifornský saxofonista
rozproudí Národní dům

INZERCE
INZERCE

slavíme

HARM ONOG RAM SVOZU OD P A D U

Satelitní dotace!

MC20180039

Repríza Misatropa v „Činoheráku“ Nábory dětí na plavání

Vydavatel magazínů
s nejvyšším zásahem
domácností přijme
obchodního zástupce.

15
15

MC20180030

Nabízíme práci
čtyřem komunikativním
a upovídaným lidem...

JIŽ BRZY VÁS RÁDI
PŘIVÍTÁME V NAŠICH
NOVÝCH
REPREZENTATIVNÍCH
PROSTORÁCH
JIŽ 25 LET NA TRHU!
• Vysoká úroveň komplexních realitních
služeb
• Prodej a pronájem nemovitostí
• Správa pronájmu nemovitostí
• Výkup nemovitostí
• Vyhotovení tržních ocenění pro
vyřízení dědických řízení aj.
• Zajištění právního
a technického posouzení
nemovitostí
• Poradenství v právní
a daňové oblasti

Jiří Krejčí
Telefon: 605 254 384

Žižkova 722/67, 400 01 Ústí nad Labem

Rozrůstáme se
a proto do našeho
profesionálního týmu hledáme
nové tváře na pozice

ASISTENT/KA
REALITNÍ MAKLÉŘ/KA
Jiří Krejčí ml.
Telefon: 603 887 221

Možnost práce na HPP!
Požadujeme: příjemné vystupování,
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti,
aktivní přístup, trestní i morální bezúhonnost,
řidičské oprávnění skupiny B.
Váš životopis zasílejte na: info@sarto.cz
Více informací na tel.: 605 254 384

w w w.sar to.cz

MC20180034

