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Marian
Vojtko

V Ústí je radost hrát,
publikum je skvělé
STRANY 8–9

Zprávy

Zprávy

Na Benešáku
jsou nově semafory

Ústecký půlmaraton
je Ferrari mezi závody

STRANA 5

STRANA 6
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KAM VYRAZIT NA ÚSTECKU
Folimanka Blues – 25 let
KylaBrox Band
JCM feat. Jon Hiseman, Clem
Clempson a Mark Clarke

18/4 Den otevřených památek

18/5 2000
23/5. 2000
24/5 2000
		

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO

CAFÉ ALIBI

KOSTEL SVATÉHO FLORIANA
KRÁSNÉ BŘEZNO

14/4 Hraběcí mlsání – Čokoládový den
18/4 Koncert ke Dni Země – pianista Jan
Jiraský
21/4 Den památek – Oživený zámek
21/4 Zámek v květech – Hraběcí jarosnění
21/4 Noční prohlídka
22/4 Zámek v květech – Hraběcí jarosnění
5/5 O pohár hraběte Chotka – XVII. ročník
závodu autoveteránů
14/5 Běh zámeckým parkem

SKANZEN ZUBRNICE
12 a 13/5
21/7 		
20 a 21/10
8 a 9/12

Májový jarmark
Pouť k Máří Magdaléně
Podzim na vesnici
Vánoce ve skanzenu

DŮM KULTURY
14/4		
13/5 1600
		
14/5 1900
23/5. 1900
27/6 1800
		

Ples policie
Zpíváme a tančíme s Míšou –
Minidiskotéka v cirkuse
Liga proti nevěře
Losers Cirque Comapany
Mama Mia! Muzikál na pomoc
programu „Klidná síla“

NÁRODNÍ DŮM
14/4 1930
17/4 2000
26/4 2000
28/4 2000

Swingová tančírna – Áda Siegl Band
Guy King, Jan Kořínek, Jeff Boudreaux
Rigerio Botter Maio Trio
Stoletá diskotéka

19/4 1500
19/4 1700
20/4 1900

Den zdravého životního stylu
Cepíkovo divadlo
Chill and Music mening

SEVEROČESKÉ DIVADLO
13/4 19
14/4 1400
15/4 1500
17/4 1900
18/4 1900
21/4 1700
22/4 1700
00

Kouzelná flétna
Tanec, Tanec 2018
Strach má velké oči‘
Casanova
Nabucco
Polovecké tance, Šeherezáda
Králova řeč

LETNÍ KINO
21/4 		

Ústecký majáles 2018

RESTAURACE NA KOPEČKU
20/4

4. Charitativní běh s Plamínkem

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
24/4 		

Juniorský maraton 2018

APOLLO MUSIC CLUB
28/4		 Retrodiskotéka s tombolou
26/5		
Retrodiskotéka s tombolou
22/6		 Retrodiskotéka s tombolou

ZOO
22. 4. 		
1. 5. 		
12. 5. 		
14. 5. 		
1. 6. 		
9. 6. 		
11. 6. 		

Mezinárodní den země
Ptačí den v zoo
Po liščí stopě
Akce pro seniory
Noc snů
Běh pro zoborožce
Akce pro seniory

Vlci v krajině
Živá zeleň: Zelený veřejný prostor
Hastrman
Kytice pohádek plus výtvarná dílna

ČINOHERNÍ STUDIO
13/4 1900
15/4 1900
18/4 1900
22/4 1900
23/4 1900
25/4 1900
28/4 1900

Howard Barker: Pazour
Howard Barker: Pazour
Howard Barker: Pazour
Chuck Palahniuk: Klub rváčů
Chuck Palahniuk: Klub rváčů
Chuck Palahniuk: Klub rváčů
Max Frisch: Homo Faber

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA

Rock pro – AC/CZ, Destroyself, Sklap

CYKLOKEMP LODĚNICE
21/4 900

25/4 1800
26/4 1730
27/4 1930
29/4 1500

27/4 1900
29/4 1700

Zkrocení zlé ženy
Zkrocení zlé ženy

HRANIČÁŘ
12/4 1830
15/4 1300
		
15/4 1500
17/4 1730
17/4 1930
18/4 1900
19/4 1900
20/4 2000
22/4 1100
22/4 1500
24/4 1730
24/4 1930

Re-vize Ústí 04: Image města
Staré stezky v okolí hradu Blansko
(Hraničářská výprava)
Planeta Česko a výtvarná dílna
Die Akte General
Ishorts: Rumunsko bez Drákuly
Pechakucha Night 26: Krajina
Slam Poetry exibice
Psychocandy a Brinkos Bridge
Burza vinylů
Dobrodružství v zahradě
Freistatt
Otrávené světlo a Tma Live

Kulturní akce
13/4 1800 Kurz tvůrčího psaní
13/4 1000 William Shakespeare 402
17/4 1800 Listování: Nejlepší kniha o Fake
News
19/4 1700 Astrologie pro každý den
26/4 1800 Kniha ti sluší
Černý pátek ve Vědecké půjčovně
27/4 900
Akce pro děti
11/4 1500 Herní odpoledne v dětském oddělení

MUZEUM
Akce
12/4 1700
13/4 1945
		
17/4 1700
		
18/4 1600
25/4 1700
26/4 1700

BPDP 2018
Večerní vycházka za sovím houkáním
po Severní Terase
Výstavou „Severní Terasa
nedokončená“ s Václavem Krejčím
Muzeum čte dětem
Osudové osmičky české historie
Michael Bílek – Lidé a hvězdy

INZERCE

Prosadili jsme opatření v problémových oblastech obvodu

Jaký vztah vlastně máte k městskému
obvodu-město?
Velice kladný. Jsem s ním úzce spjat od
narození. Od mládí jsem pobýval v různých částech obvodu například na Bukově,
v Předlicích nebo ve Všebořicích. V městském obvodu–město mám rodinu, známé
a přátelé, své vzpomínky a také své voliče.
Jednotlivé části obvodu mají svá specifika,
svá krásná zákoutí, ale i problematická místa, kterým je třeba věnovat pozornost.
Kde má centrální městský obvod plusy
a mínusy?
Obvod-město se rozprostírá na velké rozloze, zabírající značnou část města Ústí nad
Labem. Rozprostírá se od Habrovic přes
Skorotice až na Klíše, pak je to střed města,
problematické Předlice až k Vaňovu. Každá
tato část má svá úzká specifika. Je zde řada
podniků, průmyslová zóna, parky, lesní porosty, sídliště, obytné domy a části. Obvodem probíhá železniční, silniční i autobusová doprava, je zde střed města se svoji
historickou i kulturní částí, s různými úřady a institucemi a vzdělávacími zařízeními.
Za mínusy lze považovat v obvodě lokality se sociálním vyloučením a s tím spojené problémy. Za další z mínusů lze i brát
2

nedostatečný úklid, péči o zeleň jak v centru města, tak v okrajových částech. Kladně
hodnotím například vybudovaní a opravení
infrastruktury ve správě obvodu, jako jsou
dětská hřiště, chodníky, zeleň a další.
Co se díky vám podařilo na obvodě ve
stávajícím volebním období prosadit?
V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu
obvodu–město máme tři zastupitele za
KSČM. Nasloucháme podnětům obyvatel
obvodu, a přednášíme je vedení obvodu
a zastupitelstva. Prosadit tedy naše záměry
není vždy jednoduché, ale přeci se nám podařilo v tomto volebním období například
prosadit návrh na opatření obecné povahy
pro oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů i proti odporu vedení
radnice hlavně místostarosty. Díky našim
návrhům došlo k opravě propojovacího
chodníku mezi ulicemi Lipová a Hornické
domy a obnovení průchodu přes golfové
hřiště v Podhoří i dalším drobným opravám
chodníků v různých částech obvodu.
A co byste chtěl prosadit pro obvod v následujícím volebním období?
Naším cílem v dalším volebním období
je vytvořit větší pravomoci v rámci správy
obvodu tykající se majetku města a obvodu, a to zejména úklidu a opravy chodníků
a prostranství, odklízení sněhu v zimní ob
dobí, péče o zeleň a podobně a úpravy statutu města v tomto směru. V současné době
není pro občany jasné, proč je například
jedna půlka chodníku ve správě obvodu

a druhá část magistrátu, proč je část opravena a druhá není,
a to i včetně úklidu. Dalším problémem, který mě
trápí a je nutno
ho intenzivně řešit
i pro další volební období, je velmi
rozšířená kamionová
doprava v částech
našeho obvodu,
která způsobuje nemalé
problémy občanům. Tato
kamionová doprava způsobuje nepořádek,
porušování dopravních předpisů, prostituci
spojenou i s kriminalitou. Nelze také opomíjet problematiku sociálně vyloučených
lokalit. . pr
TELEGRAFICKY

František Minárik
se narodil v roce 1966 v Ústí nad Labem. Je rozvedený
a má dvě děti. Do komunální politiky vstoupil v roce
2002 a působí již ve čtvrtém volebním období jako zastupitel KSČM obvodu-město a předseda kontrolního
výboru. Od roku 2006 je zároveň zastupitelem města
Ústí nad Labem. Je předsedou dozorčí rady AVE Ústí
nad Labem s.r.o. Od roku 2014 je jednatelem neziskové organizace Via Europa.

MC2018412

Větší pravomoci pro městské obvody
v případě úklidu nebo údržby zeleně by rád
viděl komunistický zastupitel městského
obvodu–město František Minárik. V zastupitelstvu pracuje od roku 2002 a na podzim
bude mandát obhajovat.

duben 2018
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Využili byste cykloboxy,
kdyby byly v Ústí?

Ústí není pro ministerstvo
prioritou, vlak nebude

David Gottfried
31 let
obchodník
Myslím si, že v Ústí by
v cykloboxu kola moc
dlouho nevydržela.
Nápad super, ale nedokážu si to
představit.
Petr Karlíček
35 let
ředitel archivu
Ano, je to dobrý nápad.
Když se dají na místa,
kde jsou kamery, tak
se eliminuje možnost krádeží nebo
poškození vandaly. Určitě bych je
vyzkoušel. Na druhou stranu – jezdit
na kole po Ústí je kvůli hustému
provozu a absenci cyklopruhů trochu
o život.
Marek Odložil
28 let
člen hudební skupiny
Nikdy jsem o tom
nepřemýšlel. Ale
vždycky jsem všema
deseti pro zajímavé novinky. Ať se
jednalo o box na nábřeží, knihbudky
anebo třeba cyklobox.
Lukáš Vlček
26 let
vedoucí kompostárny
Cyklobox bych nejspíše
nevyužil. Samozřejmě
záleží na tom, kde by
byly umístěné. Hodily by se třeba
u aquaparku, nákupních středisek
a podobně. Ale kdyby měl být třeba
na náměstí, tak ne. Osobně však
jezdím spíše mimo město než přímo
po městě.

Ústí nad Labem – Ústečané a návštěvníci města nemají v současné době večerní spoj do
Prahy a jen tak ho mít nebudou. Odpadlo poslední večerní
spojení do Prahy po 22. hodině. Nyní posledním vlakem do
Prahy je spoj, který odjíždí ve
21:16. Další vlak jede až druhý
den ve 4:43 ráno.
Primátorka Věra Nechybová
se spolu s rektorem UJEP Martinem Balejem obrátila na ministra dopravy Dana Ťoka, aby
řešil náhradu zrušeného mezinárodního vlaku Metropol,
který odjížděl ve 22.15 z Ústí
nad Labem.

„Prioritou bylo zachovat nejdůležitější přepravní funkce
vlaku. Mezi ně patří především
noční spojení ve směru Bratislava a Budapešť a spojení mezi
Prahou a Brnem,“ píše ve své
odpovědi ministr Ťok.
„Komplikované spojení mají
také lidé z Liberce, Pardubic,
Hradce Králové, Jihlavy, Ostravy
a Zlína. Spojíme se s jejich vedením a vyzveme ke společnému
postupu při řešení této opomíjené otázky. Alespoň z krajských
měst by měli mít lidé večer možnost bez problémů dojet do Prahy,“ zdůraznil náměstek primátorky Jiří Madar. gz
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SLOUPEK

O přívětivosti
Jste na svoje město pyšní, je pro vás
něčím zajímavé? Určitě je
v něm spousta hezkých
míst, která
stojí za návštěvu. Jenže stále
častěji slýchávám, že prostě
všechno špatně. Přitom to tak
není a my chceme, aby naše
město bylo přívětivé pro obyvatele i návštěvníky. Ale jsme
přívětiví my?
Když se dívám na diskuse
a příspěvky na sociálních sítích, tak si nejsem jistá. Anonymita svádí k tomu, že každý dělá ramena, má patent na
rozum anebo prostě jen tak
provokuje.
Naivně pak zní, že chceme
mít přívětivé město, být hrdí,
že jsme se právě tady narodili a žijeme, a kdybychom tu
sounáležitost a hrdost chtěli
demonstrovat jako Norové,
Američané, Švýcaři… tak bychom si i vyvěsili vlajku. Ale
jsme tady, a tak si po česku
zanadáváme, jak je všechno
blbě a všichni hloupí. Jenže
dokud budeme stále ke všemu a všem negativní, tak budeme pořád žít na příšerném
místě s příšernými sousedy
i kolegy a otravnými návštěvníky. To pak může sebe víc
ohromit lanovka, Mariánský
most nebo Krušné hory, ale
dojem z Ústí a z nás nepřívětivých Ústečanů zůstane nevalný. Škoda, nemyslíte?



Gabriela Zlámalová

INZERCE

www.kia.com

MC2018401

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. Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Ve městě budou podzemní koše Zájem o závody Milada Run
Ústí nad Labem – Ještě letos se vels příchodem jara roste
mi pravděpodobně objeví na několika místech v centru města
podzemní odpadkové koše.
„Kovové nádoby s protikorozní úpravou o objemu cca
700 litrů budou zapuštěny pod
úroveň terénu. Navrchu bude
umístěn nerezový odpadkový koš, do kterého bude možné
vhazovat běžný odpad. Zvažována jsou zatím místa u hlavního
nádraží ČD, na ulici v Jirchářích,
na Mírovém náměstí, u letního
kina nebo na Kostelním náměstí,“ popisuje mluvčí ústeckého
magistrátu Romana Macová.
V současné době se vytipovávají místa a probíhají přípravy výběrového řízení veřejné zakázky. Realizace by měla

proběhnout ve druhé polovině
letošního roku.
„Výhodou je velká kapacita nádob, takže se budou plnit
podstatně pomaleji než klasické
koše. Přínosem je i způsob obsluhy. Odpad z nich vysaje zametací vůz během úklidu ulice,“ dodal náměstek primátorky Pavel
Dufek. gz

Z RADNICE

Odbor sociálních věcí se přestěhoval

Ústí nad Labem – Od dubna najdete odbor sociálních věcí na
nové adrese. Z původních prostor na Mírovém náměstí 36 se
odbor přestěhoval do sousední budovy PB Centra. Klienti mohou navštívit v 6. patře oddělení prevence mládeže a oddělení
sociální práce, v 5. patře oddělení sociálněprávní ochrany
dětí a agenda označníků pro zdravotně postižené, kancelář
č. 524, a ve 4. poschodí je při výstupu z výtahu vlevo oddělení
náhradní rodinné péče. gz

Ústecko – Do oblíbeného běžeckého závodu Milada Run zbývají stále ještě téměř dva měsíce,
ale startovní listina se začala s příchodem jarního počasí
rychle plnit. Běh v okolí jezera
Milada se poběží znovu první
neděli v červnu. Loňské trasy
půlmaratonu, 10 km a 5 km, doplní nově rodinný běh. Chybět
nebudou ani dětské závody.
Organizátoři seriálu Milada
Tour, kterého je běžecký závod
součástí, však nepřipravují jen
samotný běh, ale i jarní doprovodné akce.
Už 28. dubna pořádá Milada
Tour jarní úklid jezera Milada,
15. května si mohou běžci vyzkoušet vybrané trasy letního

závodu v rámci Metrostav tréninkového dne na Miladě a ve
dnech 18. a 19. května proběhne v hypermarketu Globus
akce Vyběhej si startovné, kdy
si zájemci budou moci zasoutěžit o startovné do závodu na
běžeckých trenažerech.
„Jsme rádi, že se naši partneři snaží podpořit nejen samotné závody, ale i menší doprovodné akce pro veřejnost,
kterých bude letos opravdu
dost. Společně chceme dosáhnout toho, aby především mladí lidé využívali svůj volný čas
smysluplněji, aby s námi lidé
sportovali a bavili se,“ doplnil
organizátor Tour Michal Neustupa. gz

Ústečané od května ušetří data, ve vozech MHD bude wifi
Ústí nad Labem –Jen několik
týdnů dělí cestující ústeckou
městskou dopravou od chvíle
připojení k internetu bez nutnosti kupovat datové balíčky
k mobilnímu volání. Vedení
města pověřilo Dopravní podnik zavedením služby připojení při jízdě v autobusech a trolejbusech a také na vybraných
zastávkách MHD a uvolnilo finanční prostředky na realizaci služby.
Nejpozději prvního června
vyjede na běžné linky dvacet
autobusů a dvacet trolejbusů
s instalovaným wifi zařízením. Připojení k síti wifi bude
možné i na šestnácti tzv. inteligentních zastávkách po
městě. Čtyři „chytré“ zastávky
budou na Mírovém náměstí,
čtyři u Hraničáře, tři u Severočeského divadla, dvě v Revoluční ulici, dvě u Hlavního
nádraží a jedna v ulici Malá
Hradební.
„Přestože nám někteří
lidé službu wifi pro občany
v městské dopravě vymlouvali a označovali ji jako zbytečnou, rozhodli jsme se už
neotálet a plně navázat na
pilotní projekt z roku 2012,“
uvedla primátorka města Věra
Nechybová (ÚFO). Ta novou
4

Primátorka Věra Nechybová je přesvědčena, že wifi nebude pro Ústečany zbytečnou
službou.

službu pokládá za jeden z dílů
mozaiky postupného zavádění
chytrých technologií do správy města a servisu občanům.

Dodavatelem a správcem
technologie je společnost
Mobilboard s.r.o. a náklady
na pořízení 56 zařízení wifi

včetně hardware a instalace
činí 850 tisíc korun bez daně.
Roční provozní náklady na SIM
karty jsou pak více než 200 tisíc korun a on-line dohled pro
správu aplikace wifi více než
80 tisíc korun. ,,Nacházíme
rezervy v městském hospodaření a daří se nám snižovat
ceny dodavatelů transparentním soutěžením, a tak můžeme investovat i do takovéto
služby občanům,“ řekla Věra
Nechybová.
Služba wifi by měla pokrývat
všechny linky MHD v provozu.
„Vozidla s wifi se mohou objevit na jakékoli lince autobusy
a trolejbusy budou viditelně
označeny nápisem free wifi“,
uvedl náměstek primátorky
Pavel Dufek (UFO).
Wifi připojení mohli využívat cestující již od roku 2012,
ale jen ve dvou vozech, v autobusu č. 27 a trolejbusu č. 569.
Šlo o pilotní službu v rámci
projektu CIVITAS. Náklady na
pořízení hardwaru byly v režii města a Dopravní podnik hradil náklady spojené
s provozem.
Nový wifi bude umožňovat
i nastavení spotřeby dat, aby
nedošlo ke zpomalování přenosů nebo výpadkům sítě. zu
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Na „Benešáku“ nově semafory
Ústí nad Labem – Semafory
na mostě Dr. Edvarda Beneše jsou v provozu. Instalace
světelného zařízení je dalším
z kroků, které směřují k celkové rekonstrukci mostu.
Změny jsou už nyní pro
městskou hromadnou dopravu, která zde nově jezdí pouze středovým pruhem mostu.
Pro řidiče osobních aut se doprava na mostě nijak nemění.
Celková uzavírka mostu čeká
řidiče v krajském městě až
při kompletní rozsáhlé rekonstrukci. K té by mělo dojít nejdříve v roce 2020.
„Správa a údržba silnic Ústeckého kraje nainstalovala na oba nájezdy dopravní
signalizaci. V loňských letních měsících nechal kraj

instalovat ve spodní části
mostu ocelové sítě, které brání případnému opadávání betonové konstrukce a chrání
nejen vozidla na silnici I/30,
ale i cyklostezku na protějším břehu. Veškerá dopravní

Sesuv vodopádu
se odstraňuje
Vaňov – Nedaleko vodopádu ve
Vaňově u vyhlídky Vrkoč se před
časem uvolnila část rozmoklého
svahu a turistickou stezku blokují kameny. V současné době
zde probíhají práce na odstranění uvolněných a nestabilních segmentů skalního masivu
a svahu.

opatření vyplývají z diagnostiky mostu. Semafory budou
řídit městskou hromadnou dopravu až do samotné rekonstrukce,“ říká Lucie Dosedělová z ústeckého krajského
úřadu. gz

V Ústí se narodilo ohrožené medvídě

Ústí nad Labem – Ústecká zoo
se pyšní chovatelským úspěchem. Medvědům malajským,
konkrétně samici Barmě se narodilo už druhé mládě v pořadí. Tím prvním byla před sedmi lety samička Babu.
„Situace v chovu tohoto
druhu je v evropských zoologických zahradách kritická. Momentálně je chováno
39 jedinců ve 20 institucích,
ale většinou se jedná o zvířata přestárlá, za hranicí reprodukce. Z toho důvodu se za
posledních sedm let v Evropě žádné mládě nenarodilo.

Zakázka na toalety je
na 8,5 milionu korun
Ústí nad Labem – Budova magistrátu byla původně jako sídlo
krajského národního výboru
zprovozněna v roce 1961. Postavena je ve slohu městský
modernismus – Brusel a je zapsána v seznamu kulturních
nemovitých památek.
Rada města schválila podlimitní veřejnou zakázku na
opravu a modernizaci sociálních zařízení v budově ústeckého magistrátu. Předpokládané náklady jsou 8,5 milionu
korun bez DPH.
„Kromě rekonstrukce sociálních zařízení budou zřízeny i odvětrané sprchy pro
zaměstnance, kuchyňky
a úklidové místnosti, navíc
pak v 5. a 6. nadzemním podlaží kuchyňské kouty. Stavební práce musí co nejméně
omezit provoz magistrátu,“
uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová. gz

Posledními mláďaty byla naše
samička Babu a mládě narozené ve stejném roce v Tierparku
Berlin,“ řekla mluvčí zoo Věra
Vrabcová.

Naděje na další chovatelské
úspěchy trvá, v letošním roce by
se měly sestavit dva další mladé
páry v Edinburghu a Arnhemu,
právě do Edinburghu by se měla
přesunout mladá ústecká samice Babu.
„K představení dojde pravděpodobně za měsíc, kdy bude
mládě již samostatnější a samice se o něj nebude tolik bát. Nejprve dojde v návštěvnické hale
k výměně zábrany za nízký plůtek, a až se bude mládě bezpečně pohybovat, bude moci chodit
i do venkovního výběhu,“ dodává mluvčí zoo. gz

Policie má nové pomocníky
Ústecký kraj – Nové vozy Škoda
Suberb dostali policisté z dálničního oddělení v Řehlovicích. Budou jezdit po dálnici
D8 i na silnicích prvních a druhých tříd v Ústeckém kraji.
„Mají především působit preventivně. Díky zjišťovací technice budou dokumentovat veškeré přestupky, jako je vysoká
rychlost nebo nebezpečné
předjíždění. Obsluhovat je budou speciálně školení policisté
z dálničního oddělení. Vozidla
mají funkci automatické kontroly, takže dokáží přečíst registrační značku automobilu až
na 600 metrů a porovnat ji například s evidencí odcizených
vozidel,“ popisuje Jiří Ušák, vedoucí odboru služby dopravní
policie Ústeckého kraje.
Celkem 19 nových služebních vozidel v civilním provedení převzal v mladoboleslavské Škodovce policejní
prezident Tomáš Tuhý. „Díky

svým technickým parametrům a speciálnímu vybavení
dopravním policistům poslouží
nejen jako účinná zbraň proti
silničním pirátům, ale nezřídka se také jako první dostávají
k dopravním nehodám a jiným
mimořádným událostem, kde
například při záchraně života
nebo pátrání po pachateli sehrává roli každá vteřina,“ řekl
policejní prezident. gz

„Vzhledem k pádům kamení žádáme veřejnost o zvýšenou
opatrnost při pohybu v tomto
prostoru, o respektování pokynů
pracovníků provádějících práce na svahu a omezení pohybu
v daném prostoru,“ říká mluvčí
ústeckého magistrátu Romana
Macová.
Předpokládané ukončení prací na skalním masivu a svahu
je 20. dubna a o zprůchodnění
stezky budeme informovat. gz

Žloutenka je snad
už na ústupu
Ústí nad Labem – Další pacienty
nakažené žloutenkou typu A lékaři v krajském městě sice stále
evidují, ale zdá se, že epidemie
polevuje, vyhráno však ještě
není. Dosud se nemocí infikovalo více jak čtyři sta lidí.
„V posledních týdnech jsme
měly hlášeny ojedinělé případy
hepatitidy typu A v Ústí nad Labem, přičemž v druhé polovině
března již žádný případ hlášen
nebyl. Celkový počet od začátku
epidemie činí 411,“ říká Lenka
Šimůnková, ředitelka ústecké
KHS.
V současné době jde o jednotlivé případy, které hygienici
sami vyhledali. Téměř všechny
případy nakažených se objevují
v rodinách ve vyloučených lokalitách v krajském městě, které
hygienici monitorují už od počátku epidemie.
Epidemie žloutenky trvá ve
městě už více než rok. První
případy se objevily v Krásném
Březně, pak se nemoc rozšířila i do dalších čtvrtí města a do
centra. gz
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Profesor Kobrle oslavil
životní jubileum
Ústí nad Labem – Velkolepý koncert
k 90. narozeninám
profesora
Univerzity
J. E. Purkyně,
sbormistra
Ústeckého
dětského sboru i jeho zakladatele Vlastimila Kobrleho hostilo
16. března Severočeské divadlo
opery a baletu. Velkolepým koncertem mu tak popřáli všichni
jeho příznivci. sl
POZVÁNKA

Do Zdaru na akty

Ústí nad Labem – Výstava fotografií
s názvem Akt autora Zděnka Fišera se
uskuteční ústecké Galerii Informačního
střediska v Paláci Zdar. Vernisáží, která
bude 3. května od 16 hodin, provede
kurátor Vojtěch Hálek a zazpívá
vokální soubor Confor Voxilium vedený
Petrem Zemanem.
Součástí vernisáže bude také
ochutnávka vín znojemského vinařství
Lahofer pod vedením sommeliéra Miroslava Lásky. Výstavu fotografií můžete
vidět až do 31. května.

více na www.zitusti.cz

Půlmaraton v Ústí je
Ferrari mezi závody
Ústí nad Labem – Ústeckému
1/2Maratonu se v atletickém
světě díky bleskurychlým časům říká Ferrari. Do krajské
metropole nejlepší světoví vytrvalci zavítají už poosmé a opět
se pokusí překonat hodinovou
hranici i rekord závodu. V Ústí
se poběží 15. září.
„V posledních dvou letech
se v Ústí běžely časy pod jednu hodinu. I letos jsme se proto
snažili trať připravit tak, aby
byla co nejrychlejší,“ uvedl na
tiskové konferenci v Ústí Tomáš Coufal, technický ředitel
závodu.
„Ústecký půlmaraton je skutečně významným sportovním
svátkem ve městě, kterého se
pravidelně účastní špičkoví
běžci i ti, kteří u nás běží pro
radost. I já se osobně znovu těším na nezapomenutelnou atmosféru celého závodu. Jsme
městem sportu a sportovce
podporujeme i finančně. V letošním roce jsme na podporu
závodu uvolnili z rozpočtu města 600 tisíc korun,“ říká radní
města Lukáš Konečný.

I letos si organizátoři připravili několik novinek. Jednou
z největších bude nová běžecká
aplikace, která ulehčí vyzvedávání startovního čísla. Běžci v ní
najdou všechny důležité informace a výhodné nabídky partnerů závodu. Divákům pak bude
sloužit na živé sledování běžců
a jejich výsledků včetně odhadu
času doběhu do cíle. Další vítanou změnou bude možnost přeregistrace závodníků. gz

Nově příchozí
doplatek nedostanou
Ústí nad Labem – Město už nebude
cílem sociální turistiky. Po zamítnutí námitek vešla v platnost
vyhláška, kterou se ve vybraných lokalitách omezuje výplata
doplatku na bydlení, jejž vyplácí
úřad práce.

„Povedlo se nám využít zákonné možnosti, jak zabránit přílivu
nepřizpůsobivých. Tuto možnost
jsme se rozhodli využít okamžitě, ale proces byl ve statutárním
městě se čtyřmi obvody složitější. Bojujeme proti tomu, aby
naše město bylo cílovou lokalitou nepřizpůsobivých občanů,“
uvedl náměstek primátorky Jiří
Madar.
I nadále se budou tyto lokality
sledovat a pravidelně vyhodnocovat dopady vyhlášky. Může se
stát, že bude v některých oblastech zrušena, nebo naopak rozšířena, nebo dokonce vyhlášena
plošně. gz

Roman Eckert: Plavání v Ústí zažívá boom i díky podpoře města
Ústí nad Labem –Šéftrenér Ústecké akademie plaveckých sportů
Roman Eckert vychovává prvotřídní plavce. Ústeckou akademii plaveckých sportů založil
v roce 2015 s Petrem Thielem,
pod jejich vedením roste v hale
na Klíši republiková plavecká
špička.

Jak jste se dostal k plavání
a jaký je váš největší plavecký
úspěch?
K plavání jsem se dostal v deseti letech. Začínal jsem v Ústí
v TJ Chemička. A s přestávkami
jsem plaval 20 let. Mojí hlavní disciplínou bylo 100 a 200 m
motýlek. Mezi dospělými jsem
byl v Československu osmý
a v kategorii Masters jsem se
stal mistrem Československa
v roce 1992.
Jste šéftrenér Ústecké akademie plaveckých sportů, nyní
jste získal Cenu pro nejlepšího
trenéra roku, jaký z toho máte
pocit a je to nějak zavazující?
Je to pro mě i pro kolegu Petra Thieleho odměna za práci,
kterou děláme. Vychováváme
spoustu plaveckých talentů, učíme děti. Není to jen naše zásluha, je to i díky trenérům v klubu,
kteří se také podílejí. Zavazující
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to není, ale motivuje nás to do
další práce. My tu práci milujeme a jsme takoví blázni sportovní, tak to chceme i do budoucna
dělat dobře.

komunity. Můj názor je, že než
dávat dávky jen tak, tak by bylo
lepší dávky podmínit tím, že
děti budou posílat do zájmových
organizací.

Jsou v Ústí nějaké plavecké
talenty?
V současné době máme silné
muže, už od žáků. Máme mistry
republiky, v kategoriích 16, 17,
18 let. Čtyři české reprezentanty. Ve finále družstev mistrovství
ČR, to je taková extraliga kolektivních sportů, se nám povedlo
obsadit 4. místo. Když akademie začínala, tak jsme byli na
šestém, loni pátí a teď čtvrtí. Do
příští sezony máme vyhlédnuté posily a chceme zaútočit na
medaili.

Co vás nejvíce pálí v ústecké
komunální politice, proč jste
se rozhodl kandidovat na podzim ve volbách?
Sport je moje práce i koníček.
Ve sportovní komisi jsem fungoval a rád bych znovu pomohl. Politici mají vystudované školy, ale
neumí bojovat, kdežto my sportovci jsme naučení čelit i tvrdým
porážkám. V tom vidím velké
pozitivum hnutí Ústeckého fóra
občanů, za které kandiduji.

Jaké podmínky pro plavání
máte nyní? Dělá toho město
pro sportovce dost?
Podmínky jsou vynikající, po
rekonstrukci bazén odpovídá
všem parametrům. Město nás
finančně podporuje a za to mu
patří náš velký dík. Bez těchto
peněz bychom nemohli fungovat. Nyní je přístup nejlepší, co
kdy byl. Za poslední tři roky šla
podpora sportu od města nahoru. Chválí to i ostatní kluby. Doufám, že na podzim ve volbách se

toho moc měnit nebude. Město
se snaží, ale je znát, že kraj je
chudší. Je těžké sehnat silného partnera. Město to nemůže
samo utáhnout, protože těch
sportů je hodně. V půlce května
nás čekají závody Velká cena
Ústí ani ty by se bez podpory
města neobešly.
A co vy, žije se vám v Ústí
dobře?
Jsem patriot, když srovnávám,
tak jsou města, kde se žije i líp.
Tady mi vadí, asi jako většině
Ústečanů, komunita lidí, která žije jen na dávkách. Za svou
kariéru jsem se nesetkal s tím,
že by na nábor přišlo dítě z této

Prý lámete rekordy v hubnutí
… tréninky u Lukáše Konečného, vám s hubnutím pomáhají?
No, my jsme takoví blázni, co
se pořád sází a já pak pod vidinou finanční sankce hubnu. Teď
jsem za dva měsíce zhubl 17 kg.
Ve skříni mám tři velikosti. Sportuji, běhám, teď jsem si pořídil
elektro kolo. Sport je můj život.
U Lukáše, tam je záhul. Zvlášť
když přijdete po půl roce, to je
fyzička v háji. Takže kruhové tréninky, kardio, boxerský trénink.
Jeho sportovní centrum je dobré.
Sauna, fitness, hospoda. gz
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BYZNYS A POLITIKA

Podnikatelé do politiky patří, podnikání ne
Martin Prachař podniká v mnoha zemích
a s různými komoditami. V Ústí spoluvlastní
hotel a minipivovar Na Rychtě, Cyklokemp Loděnice, sponzoruje plavecký sport nebo běžecké závody a podporuje nadační fond Plamínek
naděje, který pomáhá handicapovaným dětem.
Ale také zasahuje do politiky. Viditelně a hlasitě vystupuje za hnutí Ústecké fórum občanů
(UFO), které vstoupilo do komunální politiky
před čtyřmi lety a podstatně ji změnilo.

Podnikatelů v politice je v poslední době jako hub po dešti,
nezdá se vám?
Ale jen někteří jsou v politice
aktivně a hlavně transparentně. Pokud to tak je, pak je to
dobře. Bohužel se tak ale děje
většinou skrytě a jen pro byznysové zájmy. Stavby, investice, informační výhody, omezení konkurence apod. A pak
jsou také podnikatelé, co jdou
do politiky sice transparentně,
ale vedou město, kraj nebo stát
jako svoji další firmu. Myslím,
že podnikatelé do politiky patří, ale podnikání ne.
Což ve vašem případě
nehrozí?
To tedy nehrozí. Díky tomu,
že mám hodně obchodních
aktivit, které mě dostatečně
naplňují, nemám ambice být

primátorem, náměstkem, starostou nebo uvolněným radním. V případě zvolení rád přispěji zkušenostmi z podnikání
pro úspěšné fungování zastupitelstva města nebo obvodu.
Komunální politika je o praktických věcech běžného života
ve městě. UFO nad sebou nemá
žádnou pražskou politickou
centrálu, můžeme se rozhodovat sami, a těmi, kterým jsme
skutečně odpovědní, jsou jen
a jen Ústečané.
Tím se ale zcela nevylučují
obavy z nějaké formy ústeckého „kmotrovství“.
Já bych řekl, že vylučují. Moje
podnikání není s komunální
politikou nijak spojené. Podnikám v nemovitostech mimo
Ústí, dvě moje firmy podnikají
v zahraničním obchodě, s působností v Alžírsku, Vietnamu,
Litvě, Bulharsku. Vlastním firmu ve Velké Británii, podnikám ale například i na Kubě.
Nejsem tak závislý na státních,
krajských a ani na městských
rozpočtech a nestavím byznys
na spolupráci se samosprávami, vládou nebo poslanci. To,
jak říkáte, kmotrovství zmrazilo rozvoj města na spoustu let
a přesně takový obraz města
UFO teď mění.
To znamená, že žádný ústecký velkopodnikatel nebo společnost za UFO nestojí a nebude financovat vaši volební
kampaň?
Prostředky na komunální
kampaň v řádu sta tisíců korun
věnuji Ústeckému fóru občanů
já na jeho transparentní účet.
Nechci, aby bylo hnutí zavázáno nějakému „mecenáši“, který
by pak očekával protislužbu.
Chceme dobrou komunální politikou vytvářet co nejvíce příležitostí pro všechny podnikatele
a občanské komunity. Transparentně a bez prebend.

Vaším volebním lídrem je
současná primátorka Věra
Nechybová. Proč jste jí dali
důvěru?
Tři roky můžeme sledovat
její práci na magistrátu. A musím říci, že takového primátora jako ona už dlouho naše
město nemělo. Má ekonomické vzdělání i zdravý ženský
nadhled pro řešení problémů.
Můžete to vidět ve vyhrocených situacích během vyjednávání. Umí konfliktní situace
řešit s chladnou hlavou. Umí
naslouchat Ústečanům. Mluví
v pohodě s lidmi v hospodě, se
spolky, s rybáři, žije městem
na ulici. Baví se s lidmi, kteří
tu žijí, a ti mají ty nejlepší podněty a jsou největší inspirací
pro práci ve vedení města. Je
to skvělý lídr.
I její náměstek a váš předseda Jiří Madar?
Jiří Madar od základů vystavěl se svými přáteli a podporovateli UFO. Za to mu patří obrovský dík! Na pozici náměstka
prokázal neuvěřitelný manažerský a politický talent. Jeho
pracovní nasazení a výsledky ukazují, že patří mezi nejlepší náměstky, kteří kdy na
magistrátu pracovali. A snad
největším oceněním pro něho
může být, že se mu dnes uznání

Jako podnikatel vždy hodnotíte plnění byznys plánu, jak
hodnotíte plnění plánu UFO?
Chtěli jsme změnit styl řízení města, přístup k veřejným
zakázkám a rozpočtu města. Myslím, že se to povedlo.
Máme nová pravidla veřejných
zakázek, díky kterým město
ušetří kolem 150 milionů korun ročně, městská rada zkonsolidovala městské finance. Za
téměř tři roky našeho působení ve vedení města máme
přebytkové hospodaření. Díky
tomu jsme mohli zrušit poplatky domácností za svoz odpadu, o třetinu zvýšit příspěvky
na sport, především mládeže,
a financovat kulturu včetně
dříve ohroženého Činoherního
studia. Zatímco se jiná hnutí
či strany štěpí, UFO posiluje.
A momentálně vedení města razantně řeší jeden z jeho
nejpalčivějších problémů, a to
zneužívání příspěvků na bydlení pro sociálně slabé skupiny obyvatel. Z Ústí se musí
stát město, kde se bude dobře
žít těm, kteří jsou zodpovědní,
pracují, studují, nebo seniorům, kteří už svůj díl společností odvedli. Ne těm, kterým
stát štědře poskytuje sociální
dávky s oni za to z dříve krásných míst dělají takzvané vyloučené lokality. Město má sice
omezené možnosti, ale tam,
kde to půjde, je potřeba tento
působ parazitování na zodpovědnosti ostatních zastavit.
Když jste mluvil o podpoře sportu… Velká část členů
UFO jsou sportovci, bývalí
profesionální nebo sportovní
manažeři. To je náhoda?
Není. Pokud se totiž někdo
vrcholově věnuje nebo věnoval
sportu, má lepší morálně volní
vlastnosti. S pokorou umí slavit
úspěch nebo přijmout porážku
a vzdát čest soupeři. Že to platí, si můžeme ověřit na chování
ústeckých zastupitelů. Podle jejich jednání nejen na zastupitelstvu dost dobře poznáte, kdo
sportoval a kdo ne. pr
7
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Jakou motivaci může mít
úspěšný podnikatel, navíc
s obchodními zájmy v zahraničí, vstupovat do komunální
politiky?
Jsem ústecký rodák a patriot,
bydlím tady, tady chodí do škol
moje dvě dcery, syn do školky.
Vadilo mi a vadí, že Ústí za posledních deset až patnáct let
stagnuje, a v některých oblastech se dokonce vracelo zpět.
Ve vzduchu byla rezignace lidí
na dění ve městě kvůli sobectví některých politických stran.
Docházelo k zanedbávání městské infrastruktury, kultury,
sportu, prostorů pro volnočasové aktivity. Proto rád vzpomínám na zlomový moment, kdy
jsme před pár lety seděli s kamarády, sportovci, učiteli, lékaři, v restauraci U Kroupů a řekli
si, že tu chceme žít a nestěhovat se do nějakého jiného, lepšího města. Rozhodli jsme se,
že pouhé naříkání a kritizování u piva nemá smysl a jediná
cesta k možné změně dění vede
přes komunální politiku.

dostává i od lidí, kteří ho dříve z různých důvodů nemuseli. On ale teď nemá ty nejvyšší
politické ambice a hnutí chce,
v případě volebního úspěchu,
prospět v zastupitelstvu, případně na pozici neuvolněného radního. Z mého pohledu
velká škoda. Na druhou stranu je to z jeho strany pochopitelné. Je uznávaným manažerem ve zdravotnictví a skvělým
lékařem.

ROZHOVOR

více na www.zitusti.cz

Marian Vojtko: V Ústí je radost hr
Rodák z Banské Bystrice Marian Vojtko je
známý charismatický zpěvák, který mimo
spousty jiných rolí hraje i v ústeckém divadle
roli hraběte Valdštějna. K hudbě ho vedli rodiče, a protože mu nešla matematika, tak umění
byla jednoznačná volba.

v muzikálu Casanova, jak se
vám tato role hraje?
Toto je naopak kladná role
a naštěstí jsem se s ní sžil dobře. Scénář je od Petra Markova, takže záruka kvality. Dělám
to se svou vlastní nadsázkou
a lidi se baví. Z toho mám
radost.

Gabriela Zlámalová

Jak se vám vůbec hraje před
ústeckým publikem?
Úúúžasně! Nechci říkat, že
je lepší než pražské, abych neurazil … ale každé představení
máme standing ovation a to je
radost hrát, když lidi tak perfektně reagují. Děkujeme.

Čím jste chtěl být jako dítě …
zpěvákem?
Jak každé dítě jsem chtěl být
nějakým hrdinou, v mém případě to byl indiánský náčelník
Vinnetou.
A kdy jste se tedy rozhodl, že
budete zpěvákem?
Já se vlastně ani nerozhodl,
vedli mě k tomu rodiče. Přesněji k hudbě. Nešla mi moc
matematika, takže volba byla
jasná … v umění matiku nepotřebuji (smích).
Co na to říkali doma? Nechtěli, abyste dělal něco
„solidnějšího“?
Jak říkám, rodiče mě podporovali vždy ve všem a děkuji jí
za to.
Jste původem ze Slovenska,
jak jste se vlastně dostal do
Čech?

Oslovili mě tvůrci muzikálu
Monte Cristo, Karel Svoboda
a Richard Hess, abych se přišel ukázat na konkurz tohoto
muzikálu. Znali mě už z účinkování v Draculovi. A uspěl
jsem.
Zpíváte v několika známých
muzikálech, jaká role je vám
nejbližší?
Všechny role jsou mi něčím blízké. Nejraději mám ale
takové ty „záporácké“, takže
upíři a zloduši mi jdou nejlépe
(smích).
Co vlastně zpíváte raději?
Muzikál, operu, operetu?
Nejraději dělám to, co dělám asi nejlépe, takže muzikál.
Tento žánr mě naplňuje svou
rozmanitostí.
V ústeckém divadle ztvárňujete hraběte Valdštejna

Z koncertu Prom Gala, k 25. výročí české premiéry muzikálu Bídníci. foto: 3x marianvojtko.com
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A co město Ústí nad Labem,
měl jste čas si ho projít a podívat se někam?
Ani moc ne, ale kolem divadla je docela dost hezkých
kaváren, což je dostačující rozptýlení před představením.
Jste známý jako muzikálový zpěvák. Je to velký rozdíl
oproti opernímu zpěvu nebo
operetě? Je potřeba s hlasem
nějak jinak pracovat?
Ano, úplně jinak … v opeře a operetě vám nikdo nepomůže po zvukové stránce, jste
tam sám za sebe. V muzikálu
to trochu jde, když máte dobrého zvukaře, tak například

Známý zpěvák a muzikálový herec Marian Vojtko účin

duben 2018
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hrát, publikum je skvělé
Vaším pracovním nástrojem
je hlas. Jak si ho chráníte?
Nepiji moc studené a perlivé nápoje. A hodně spím, to je
nejdůležitější pro dobrou hlasovou formu.
Něco ze soukromí … jste
v současné době zadaný?
Ano, moji milenkou je už
dlouhá léta divadlo (smích).
Je ve vaší hudební kariéře
něco, co berete jako vrchol,
významný úspěch?
Už jsem se zmiňoval, že
mým snem bylo zazpívat si
Fantoma opery, což se mi už
splnilo a 14. září 2018 máme
obnovenou premiéru v divadle GOJA music hall. Moc se
na to těším, to bude zase
nářez :-)
Už jste si zahrál hodně zásadních rolí, máte ještě
nějakou, o které třeba
sníte?
Z muzikálových
ani už ne, ale
v opeře jich
ještě je, tak

doufám, že se alespoň nějaká
splní.

PROFIL

Jaké máte plány do roku
2018? Rýsuje se nějaká nová
role?
Nová role ještě nevím, myslím, že toho mám momentálně až až. Ale chtěl bych vydat
nové CD, protože fanynky mě
už uhánějí. Takže teď musím
zjistit, jaké by se jim líbilo.
Jestli třeba muzikálové, nebo
vánoční. Uděláme anketu.
MOJE NEJ

barva: černá a bílá
jídlo: halušky
politik: žádný
číslo: 3 a 9
hudba: kromě
dechovky asi vše

Marian Vojtko
se narodil v roce 1973 v Banské Bystrici. Po absolvování operního zpěvu na
Vysoké škole múzických umění v Bratislavě zahájil své muzikálové působení
dílem Little Night Music. Už během
studií absolvoval konkurz na muzikál
Dracula, poté následovala velká
řádka úspěšných rolí, jako v muzikálu
Monte Cristo, Krysař, Tři mušketýři,
Kleopatra, Jekyll a Hyde, Golem nebo
například Angelika. Vidět ho můžeme
také na operní a operetní scéně v řadě
oblíbených rolí.

INZERCE
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při nemoci je to veliké plus.
Ale samozřejmě bez hlasu vám
nepomůže nikdo.

nkuje i v Ústí.
9
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více na www.zitusti.cz

Králova řeč se
rozezní divadlem

Největší pivní akce roku
i program pro celou rodinu

Ústí nad Labem – Oblíbenou akcí,
která 12. května zaplní Kostelní
náměstí, je již osmý ročník Ústeckého pivního jarmarku malých a rodinných pivovarů. Akce
je opět celodenní od 10:00 do
21:00 a je určena velkým i malým, pivařům a rodinám s dětmi.
Pivní nabídka bude široká
a své pivařské umění předvedou
zástupci až 27 pivovarů. Vedle
tradičních účastníků představí
svou pivní nabídku i několik jarmarečních nováčků, jako například pivovar Nomád, Černý Orel
nebo pivovar U Hušků. Celý
den bude připraven kulturní

Ústí nad Labem – V Severočeském divadle si užijete slavnou hru Králova řeč. Na sever
Čech s ní přijede pražské Divadlo pod Palmovkou. Hraje
se 22. dubna od 17:00 hodin.
Vstupné je od 100 do 400 korun. Hra napsaná podle tajných deníků královského
logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Hra, která je předchůdkyní slavného
stejnojmenného filmu, začala
vznikat v osmdesátých letech
minulého století na motivy
vzpomínek svérázného královského logopeda“Lionela Logua.
Protože však nesměly být na
základě přísného zákazu Alžběty – královny matky během
jejího života vydány Loguovy
deníky dotýkající se jednoho
z nejcitlivějších momentů moderních britských dějin, mohla být dokončena až po roce
2002, kdy zemřela. V centru

program, divadelní a hudební
vystoupení pro malé i velké, například Divadlo Krabice Teplice,
Loutkové divadlo Jabada a Divadlo V Pytli. Na hudební scéně
vystoupí Top Dream Company,
Caribe, Vivian, The Boom, Old
boys nebo Ústecké bambini.
Ochutnávat se budou zajímavé pochoutky i prodávat šperky
a výrobky z řemeslných stánků.
K pivnímu jarmarku patří také charita a všechny
zúčastněné pivovary věnují
0,50 Kč z každého prodaného
piva ústecké nadaci Plamínek
naděje. pr

příběhu, který je založený na
skutečných událostech, stojí
britský král, který právě nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním, stejně jako
jeho nesmělost a psychická
zranitelnost zásadně ohrožují
budoucnost království, jež se
nachází na prahu světové války a naléhavě potřebuje silnou
a kvalitní osobnost ve svém
čele. zu

Charitativní běh pro Plamínek
v Cyklolokempu Loděnice
Brná - Charitativní běh Nadačního fondu Plamínek naděje. Poběží se vzdálenost
5 a 10 km, pro děti bude
přichystán dětský závod na
1 km. Startovné je opět dobrovolné a kompletní výtěžek poputuje na speciální
zdravotní kočárek Stingray
s příslušenstvím v hodnotě
90 000 Kč pro malou Kačenku Urcovou, která díky předčasnému narození trpí řadou
postižení.
pr
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Izraelský zpěvák a kytarista
to rozjede v Národním domě
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Ústí nad Labem – V Národním
domě se chystá koncert, na
který nezapomenete. 17. dubna od 20:00 hodin se totiž
můžete těšit na vystoupení Guye Kinga, který je původem z Izraele. King je na
hudební scéně aktivní už od
16 let, kdy byl pozván na jeho
první turné v USA. V posledních letech je zván na turné
po celém světě, vystupoval na
mnoha mezinárodních festivalech a blízce spolupracoval se jmény, jako byl B. B.
King nebo Buddy Guy. V dubnu 2018 přijede na evropské
turné, které čítá 18 koncertů.
Spolu s varhaníkem Janem

Kořínkem a neworleanským
bubeníkem Jeffem Boudreaux
vás provedou barevným světem blues i jazzu. zu

duben 2018

ZDRAVÍ

Voleník: Sanitka není žluté taxi
Ústecký kraj – Zdravotnická záchranná služba (ZZS) poskytuje
na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči
všem v přímém ohrožení života
nebo osobám se závažným postižením zdraví. V současnosti
má záchranka v kraji dvacet dva
výjezdových základen včetně letecké záchranné služby Ústí nad
Labem, celkem 45 výjezdových
skupin. Záchranáři provedou
téměř 300 výjezdů denně, říká
Prokop Voleník, mluvčí ZZS Ústeckého kraje.

Je záchranka a její sanitky
součástí nemocnice?
V našem kraji není součástí
žádné nemocnice. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj. Je jednou
ze základních složek Integrovaného záchranného systému.
Úkolem ZZS je vyšetřit a ošetřit
nemocné nebo zraněné a v případě, že to zdravotní stav vyžaduje, transportovat je do nemocnice. V současnosti je záchranka
vysoce specializovanou zdravotní službou a jejich nápadně
žluté sanitky představují svým
vybavením intenzivní lůžko
s možností monitorace životních
funkcí a provádění dalších výkonů pro záchranu života.

Setkávají se záchranáři s nadávkami nebo napadením?
Verbální agresivita, a nejen ta
verbální v poslední době vzrůstá, nejen při volání na linku 155.
Agrese je způsobená stresem
volajícího, jeho případným strachem o své blízké, neznalostí
systému fungování záchranky,
ale často také ve spojení s alkoholem či požitím jiných omamných látek, případně z důvodu
nedostatečného společenského
vychování.
Mluví se také o zneužívání
záchranky, čím je to způsobeno, jak to řešit?
Každou minutu v ČR vyjíždí
dvě sanity k případům. Počet

výjezdů rok od roku stoupá.
V roce 2016 ZZS Ústeckého
kraje provedla 88 500 výjezdů
a za loňský rok již 93 740 výjezdů. A čím je to způsobeno?
Někteří volající své potíže záměrně zveličují, a to tak, že je
operátor nucen sanitu vyslat.
Posádka na místě zjistí, že se
o takto závažný stav nejedná.
Jsme v situaci, kdy začínáme
upozorňovat, že sanita není
žluté taxi! Je nutné si uvědomit, že nastává situace, kdy sanita zasahuje jinde, než kde je
jí opravdu potřeba. Zneužívání
nebo nadužívání systému ZZS
v ČR musí řešit zákonodárci,
političtí představitelé a zdravotní pojišťovny. gz

Nejlepší „zdrávka“
v Česku je z Ústí
Ústí nad Labem – Finále soutěže
Sestra roku pod záštitou Dagmar Havlové a České asociace
sester se uskutečnilo v pražském divadle Hybernia. Součástí soutěže je podkategorie
o nejlepší zdravotnickou školu v republice. A právě Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická
v Ústí nad Labem se umístila na
prvním místě.
„Ocenění je pro nás důležitým
ohodnocením práce. Považuji jej
také za důkaz, že Ústecký kraj
není pouze vyloučenou lokalitou, ale že i zde existují školy,
které vzdělávají zdravotnické
pracovníky na špičkové úrovni,“
uvedla ředitelka školy Miroslava
Zoubková. gz

Krása vynesla peníze
pro nemocné děti
Ústí nad Labem – Novorozenecké a dětské oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice získalo 200 tisíc korun z charitativní
akce Krása pomáhá dětem. „Za
finanční prostředky nakoupíme
pro miminka nové moderní polohovací postýlky,“ řekl ředitel
nemocnice Josef Liehne. gz
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KŘÍŽOVKA/KOMUNITY
Francouzské přísloví

INZERCE

M
S
musical school

vás zve na muzikál

MAMMA
MIA!
23. 4. 2018 18,00 hodin
Kulturní dùm Ústí nad Labem
vstupné 50,- Kè
Pøedprodej vstupenek od 20. 2. 2018:
recepce DDM Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19
12

Dům dětí a mládeže vystoupil
s muzikálem Mamma Mia!
v partnerském městě Chemnitz
Dne 22. a 23. března se Musical School při DDM Ústí nad
Labem účastnila 20. ročníku
Chemnitzer Schul Theater
Woche. Jedná se o divadelní
festival školních souborů
s postupem na zemské kolo.
Partnerské město Chemnitz
umožnilo ústecké muzikálové
škole zakončit festival připravovaným muzikálem Mamma
Mia!. Představení sklidilo
velký úspěch.
„Po příjezdu jsme se ubytovali na studentské koleji,
najedli se a jeli do divadla.
Tam jsme začali stavět scénu
a sjíždět choreografie,“ vypráví
jedna z žaček. Kvůli obtížné
přípravě kulis nezbyl čas na
řádnou generální zkoušku.
Večerní představení tedy bylo
„naostro“, a o to víc si žáci
vychutnávali bouřlivý potlesk
publika. Nadšení diváků bylo
tak velké, že ústřední píseň
Mamma Mia zazněla i v žádaném přídavku. Následovalo poděkování, při kterém
organizátoři darovali kolektivu
festivalová trička.

Druhý den jsme se zapojili do
připravených workshopů. Přivítal nás Wieland Müller, který je
majitelem studia W. M. STUDIO
a bývalým operním zpěvákem.
Pod vedením jeho a dalších
kolegů jsme si vyzkoušeli muzikálový tanec a zpěv na profesionální úrovni. Společně s německými soubory jsme nacvičili
krátké vystoupení na slavnostní
ukončení celého festivalu.
Součástí večera bylo vyhlášení
vítězů a předání trofeje.
Z této akce jsme si odnesli
nejen spoustu zkušeností,
ale také zážitků. V současné
době se pilně připravujeme
na českou premiéru, která se
uskuteční 23. dubna 2018 v Kulturním domě Ústí nad Labem od
18 hodin. pr
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BYDLENÍ

Skleněné dělicí stěny
a celoskleněné dveře
Způsobem jak dosáhnout dojmu z otevřeného prostoru a zároveň zachovat hranice
jednotlivých místností
jsou skleněné příčky
a celoskleněné dveře.

Volba skla
Vždy záleží na majiteli domu
či bytu, zda zvolí do interiéru povrchově upravené sklo –
např. mléčné (Matelux®) nebo
s potiskem (Artlite), aby zachoval diskrétnost prostoru za
ním, nebo nechá vyniknout otevřenému prostoru a zvolí sklo
čiré (Planibel® Clearlite), aby
vytvořil nenápadné přechody.
Trendem současného interiéru je použití vysoce reflexních
skel (Stopsol) s efektem polopropustného zrcadla. Rozdílnou intenzitou světla před a za
takovou skleněnou příčkou

Rozdělení prostoru celoskleněnou stěnou, čiré sklo (Planibel Clearlite) s potiskem.

nebo dveřmi, lze dosáhnout
průhlednosti či naopak efektu
zrcadlové stěny.
Chcete-li, aby se z dveří stal
výrazný designový prvek, který
určí osobitý charakter prostoru, můžete zvolit skla barvená
ve hmotě, která propouští dostatek světla, ale zároveň přináší do interiéru barevný nádech v tónech šedé, tmavě šedé
či bronzové.
Design těchto aplikací je
v neposlední řadě závislý i na
použitém kování a uchycení.
Pokud je promyšleně vybráno, podtrhne stylovou jednotu
s prostorem.
Otočné dveře
Nahraďte plné dveře celoskleněnými. Výraznou změnu ve vašem interiéru může

Průsvitným sklem (Matelux) zajistíte dostatečný přísun světla a nepřijdete o intimitu prostoru.

zajistit výměna běžných plných
otočných dveří za celoskleněné. Nepřebernou nabídkou
designových variant skla či
kování vytvoříte dveře přesně
dle vašich představ. Lze využít
stávajících zárubní nebo kotvit
přímo do stěny. Nevyhnutelným
řešením je využití celoskleněných dveří v případě skleněné
stěny či příčky.
Ušetřete místo
Posuvné dveře umožňují lepší využití prostoru. Tuto otázku
řeší především obyvatelé malometrážních bytů. Posuvné dveře
nahrazují klasické otočné dveře tam, kde pro otvírání není
dostatek místa. Z praktického
hlediska umožňují vytvoření
soukromí či naopak sdíleného
prostoru, a to dle individuální

nálady obyvatelů. Zároveň jsou
velmi elegantní a poskytují
vzhled luxusního designu. Volbou typu osazení (na stěnu či
do pouzdra) lze snadno vyhovět
dispozičním požadavkům prostoru i v případě rekonstrukce. Posuvné dveře ze skla jsou
bezpečným řešením, vyrábí se
z tepelně tvrzeného skla tloušťky 8 mm, které splňuje bezpečnostní požadavky. Navíc je sklo
odolnější proti poškrábání než
jiný materiál.
Zmíněné aplikace jsme
schopni dodat na klíč, počínaje
radou o vhodném typu skla, zaměření, až po instalaci. Pro více
informací nás kontaktujte na
richard.kastl@eu.agc.com nebo
navštivte webovou stránku
www.agc-yourglass.com.

Foto: © AGC Glass Europe

MC2018414

V případě skleněné příčky je
nutné plánovat již při projektu domu či bytu. U rekonstrukce je vždy zapotřebí statické
posouzení zdi, kterou chceme
nahradit skleněnou stěnou. Jednodušší aplikaci představují celoskleněné dveře, ale i u těch se
vyplatí dopředu plánovat a svěřit montáž odborníkům.
Vedle svých estetických
kvalit nabízí sklo také široké
praktické výhody. Jednoduchá
údržba a odolnost vůči běžným
chemikáliím používaných v domácnosti staví sklo nad ostatní
materiály.

Posuvné skleněné příčky od podlahy až po strop zvýší místnost opticky, sklo Lacobel.
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SERVIS

více na www.zitusti.cz

HARM ONOG RAM SVOZU OD P A D U

ČI Š T ĚN Í KO M U N I KACÍ

23. 4. 2018: Svádov pravá strana | Chotkova, Jana
Želivského, Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm, Pod
Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí,
II. etapa, Osada, Brná
Zelinářská
11. 4. 2018: Střekov, Osada za hradem | Březová,
24. 4. 2018: Budov, Olešnice, Olšinky | Budov,
Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek,
Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná
Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná,
( Olšinky)
Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
25. 4. 2018: Kojetice, Nová Ves | Kojetice, Nová Ves
12. 4. 2018: Brná | Azalková, Doerellova, Hvozdíková,
I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková,
26. 4. 2018: Kočkov, ul. Kočovská a do ní zaústěné
Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní,
ulice nad sídlištěm | Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická,
Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní),
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova,
30. 4. 2018: Severní Terasa | Meruňková, Ořechová,
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů
16. 4. 2018: Brná | Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová,
2. 5. 2018: Severní Terasa | Burianova, Herecká,
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce,
Maková, Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova,
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská
(mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, Zvonková
3. 5. 2018: Severní Terasa | Jana Zajíce, V Klidu,
U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka
Větrná
(mezi Jitřní a točnou MHD)
7. 5. 2018: Severní Terasa | Gagarinova, Glennova,
III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov,
Oblá, Svojsíkova
Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
9. 5. 2018: Severní Terasa | Ladova, Pod Parkem,
17. 4. 2018: Sebuzín | Sebuzín
Muchova, Sociální péče
18. 4. 2018: Církvice | Církvice
19. 4. 2018: Svádov levá strana | 28.října, K Zátoce,
Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

10. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Na stráni, Na Výrovce, Na Spálence od Střížovické
po Štefánikovu, Wolkerova, V Osadě, Alešova,
Slavíčkova, Vilová
11. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Na Spálence od Střížovické, U Koupaliště, Cestička,
Černá cesta, Na Okraji, Na Drahách
12. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Šaldova, Balbínova, Brožíkova, Bozděchova,
Bezručova, Slavíčkova od Palachovy, Alešova
od Palachovy, Beethovenova
16. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Jizerská – část od Kočkovské po Šumavskou,
Šumavská
17. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Vojanova, V Oblouku, Neštěmická k č. p. 3
18. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Anežky České, Dvojdomí, Dr. Horákové,
Přemyslovců
19. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Žežická – sídliště a točna s příjezdem
23. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Kojetická, Na Zákrutu, Dykova, Švabinského,
Do Kopečku, Matěje Kopeckého
24. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin

Škrétova, Poděbradova, Rubensova, Českých
bratří, Jeseninova, Poslední cesta
25. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
U Krematoria, Truhlářova, Parkoviště – Kamenná
p. č. 3241/89, Spojka ke Kamenné, Bří. Mrštíků
26. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Kamenná v sídlišti, Nová v sídlišti
27.4 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Hynaisova, Štursova, Slavíkova, V Podhájí,
Nezvalova
2. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova
3. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Purkyňova, Puškinova, Kolárova, Žukovova
u č. p. 75, 77, Rozkošná, Máchova, Kořenského,
Myslbekova, Dobrovského
4. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova
9. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, Klíšská,
Sládkova, U Panského dvora, Spojky Bezručova
10. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
České Mládeže, Resslova od České Mládeže
do slepé, U Městských domů, Bezručova, Mezidomí,
Na Vlnovce

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 .

KALENDÁŘ ODVOZU ODPADŮ
SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 16. 4. 2018.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 23. 4. 2018.
Severní Terasa, Dobětice
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 30. 4. 2018.
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 7. 5. 2018.

MIRČA
Kočička, mourovaná, stáří
10 měsíců, vhodná do bytu
i k domku se zahradou.

FELIŠA
Kočička, černé barvy, stáří
6 měsíců, vhodná do bytu
i k domku se zahradou.

BEATRIS
Kočička, mourovaná, stáří
6 let, vhodná do bytu
i k domku se zahradou.

PAVLÍNKA
Kočička, mourovaná, stáří
2 roky, vhodná do bytu
i k domku se zahradou.

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

PŘEDSTAVUJE ME

Jiří Petružálek: Díky autoškole vím, co Ústečany trápí

Děravé silnice
Jiří Petružálek díky svému
„řemeslu“ zná všechny sjízdné
i nesjízdné silnice a cesty na
Ústecku, problémy s průjezdností ulic, s parkováním. I to
je důvod, proč se zapojil do komunální politiky a i letos chce
kandidovat v místě svého bydliště na Severní Terase. „Vím,
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že na opravu všech silnic a silniček v Ústí by město potřebovalo asi miliardu korun. Tu asi
jen tak nenašetří, ale chci, aby
se začaly opravovat ve větší
míře,“ plánuje podnikatel.
Parkování prioritou
Stejným nebo ještě palčivějším je problém s parkováním
na sídlištích. „Vnímám stížnosti obyvatel. Skoro každý den
lidé z Dobětic a jiných sídlištních bloků v Ústí složitě hledají po návratu ze zaměstnání nebo z nákupů místečko na
zaparkování. Prostě na ně před
lety nikdo nemyslel. Navíc jsou
pak ulice i obtížně průjezdné
pro svozy odpadu nebo hasiče.
Snažím se tyto problémy přenášet na vedení města,“ říká
Jiří Petružálek, který je členem
kontrolního výboru ústeckého
magistrátu. Přestože prý ústecká primátorka Věra Nechybová
pomohla nejrizikovější situace
vyřešit, je podle něj třeba ještě
před změnou územního plánu
a výstavbou nových parkovišť
vytvořit prostor pro auta i dílčími úpravami – stání a drobnými stavebními úpravami terénu vedle vozovek.

Vyloučené lokality
Další motivací pro kandidaturu v komunálních volbách za
Ústecké fórum občanů je pro
majitele autoškoly potřeba zabránit devastaci města a obvodu Severní Terasa především:
„Záleží mi na stavu města, bydlím na Severní Terase a chci,
aby tahle čtvrť zůstala dobrým

místem pro život mladých rodin, ale také seniorů. Vadilo
by mi, kdyby se zvyšoval počet
vyloučených lokalit a některá
snad mohla vzniknout i v našem obvodě díky obchodníkům
s chudobou, vykutáleným realitním makléřům a sociálním
spekulantům z celé republiky.
Tomu chci zabránit.“ pr

MC2018418

Jiří Petružálek založil svoji
autoškolu již v roce 1990. Od
té doby naučili instruktoři Autoškoly DISK řidit nebo dovedli k získání řidičského průkazu
desítky tisíc kurzistů z Ústecka a okolí. Dnes jednašedesátiletý podnikatel nesedí v kanceláři. Od rána do pozdního
večera na sedadle spolujezdce radí a jistí bezpečnou jízdu,
nebo přednáší teorii v učebně.
„V posledních měsících výrazně stoupá zájem o kurzy,
kondiční jízdy a doškolování
řidičů. Tak, jak rostou firmy,
stoupá i zájem o naše služby,
takže se ani nezastavíme. Nakoupili jsme i nové vozy. Nemohu si stěžovat. Vadí mi jen
přibývající administrativa,“
říká majitel autoškoly, ale také
vášnivý holubář.

duben 2018

INZERCE

Pivovarské slavnosti:
Ústí se otřese v základech

slavíme

23
22

let

Přípravy jednoho z největších hudebních festivalů v Ústí
nad Labem, Pivovarských slavností, nabírají na obrátkách.
Letos si podle Luboše Machoně
z pořadatelské agentury Dream
přijdou na své milovníci rocku,
popu i folku.

www.lukyul.cz

formou online předprodeje na
webu www.pivovarske.cz nebo
přes všechny terminály Sazka.
Od 20. dubna dojde ke zvýšení
vstupného na standardní cenu
300 Kč, na místě pak za vstupenku zaplatíte 350 Kč. Ke každé vstupence je pak připraveno
0,5 l Březňáka zdarma.

MC2018409

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

PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen G II-IV, Passat B3 - B6, T4 Caravella, Polo 92-99,
LT 92, Sharan 96-04, Caddy 94-03.
Seat Ibiza - Cordoba 94-99, Toledo 92-03, Inca 94-03, Leon 03, Alhambra.

Rekord v návštěvnosti
slavností je od doby, kdy na
nich byl poprvé Tomáš Klus,
nepřekonaný. Podaří se to
letos?
Věříme, že ano, že se Ústečané, a nejen oni, umějí bavit a že
se Ústí zatřepe v základech.

Opel Astra F, G, Vectra A, B, Corsa B, Combo, Kadett, Sintra 98, Zafira 99.
Ford Galaxy 97, Escort 92-97, Fiesta 97, Mondeo 94-99, Ka.
Škoda Favorit, Felicia, Fabia I, Octavia I, II.
Renault Laguna I, II, R19, Megane 97-03,
Megane cupé 97-03, Clio 97,
Scenic 96.

Telefon 720 589 550

MC2018409

Kolik piv se vypije?
V minulém roce se vypilo přes
80 hektolitrů piva, tak doufáme,
že letošní rok přesáhneme magických 100 hektolitrů. pr

%
33%
33
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Jak se rýsuje příprava
Pivovarských slavností?
Přípravy započaly hned po
ukončení loňských slavností,
kdy jsme vytipovávali vystupující umělce. Od ledna jsme
pak postupně na webových
a facebookových stránkách
odtajňovali interprety. Na apríla byl odhalen hlavní účinkující – Tomáš Klus. Dalšími,
kdo 9. června v letním kině
v Ústí nad Labem vystoupí,
jsou Peter Nagy a Indigo, Arakain, Kabát revival, Děda Mládek Illegal Band nebo Cirkus
Problém. To však není vše,
i letos je připravena II. Stage
s kapelami z našeho regionu.
Kompletní program je již na
www.pivovarske.cz.
Od prosince si mohli zájemci
zakoupit vstupenky za 100 Kč.
Od února až do 20. dubna za
zvýhodněnou cenu 200 Kč, a to

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

jarní
podzimní
slevy
slevy

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách se sociálním zařízením.

.

.

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

SKLADNÍK / SKLADNICE

PALIVOVÉ DŘEVO

pro běžné skladové práce dalších zákazníků

Co bude Vaším úkolem?
• Běžné skladové operace ( např. zaskladnění, vychystání zboží) s pomocí VZV i bez něj
Mzdové ohodnocení:
• S bonusy můžete dosáhnout až 26.000 Kč brutto

OPERÁTOR / KA

720 589 550

skladu se zaměřením na kontrolu textilu a obuvi
Co bude Vaším úkolem?
• Zejména vizuální kontrola a balení zboží (textil, obuv, módní doplňky)
Mzdové ohodnocení:
• S bonusy můžete dosáhnout i 21.600 Kč brutto a více

MC2018419

ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

MC2018403

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

Společnost FIEGE s.r.o. je součástí německé skupiny s více než
140ti letou historií. Hledáme kolegy / kolegyně pro rozšiřující
se provoz v Lovosicích a to ideálně ihned na pozici:

Vydavatel městských
časopisů
s nejvyšším zásahem
domácností přijme
obchodního zástupce.
info@mediaconcept.cz
www.mediaconcept.cz
602 464 749

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• Minimálně ukončené základní vzdělání a čistý trestní rejstřík
• Být v dobré zdravotní kondici
• Být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet
Poskytujeme zajímavé benefity, včetně bonusu pro nováčky
nebo za doporučení zaměstnance ve výši až 10.000 Kč

MC2018407

Pravidelné prohlídky pracoviště: vždy v úterý od 11:30 hodin
(hlaste se na recepci) Průmyslová 1190, Lovosice
Kontaktní osoba: Valerie Kučerová, HR Specialistka, e-mail: CZ-HR@fiege.com
Více informací na www.fiege.cz

MC2018402

Chcete vědět více? Navštivte nás!
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