zdarma
k věten 2018
www.zitusti.cz
najdete nás i na

Jana
Procházková

V každém z nás je plamínek
naděje a rváč s osudem
STRANY 8–9

Zprávy

Zprávy

Masarykovo zdymadlo může
být stavbou století republiky

Kvůli dotaci 300 milionů podalo
ministerstvo trestní oznámení

STRANA 5

STRANA 7
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Tip Aleny Vaicové
Měsíc
květen je
měsíc lásky,
pozvěte svou
milovanou či
milovaného
k nám do
Severočeského divadla a prožijte krásný
pohodový večer plný muziky,
zpěvu a tance. Nezapomeňte
i na ty nejmenší, i těm se
u nás v pohádkovém světě
moc líbí. 9. května prožijte
večer plný lásky s operetou
Franze Lehára Země úsměvů.
Skvělý Jiří Lábus a Oldřich
Kaiser v představení Žena
za pultem 2 Pult osobnosti,
uvádíme 11. května. Podvečer 13. května prožijte
na špičkách v nádherném
baletním představení Peer
Gynt, Carmen. 29. dubna
netradiční koncert Rock po
našem. Zazní skladby Led
Zeppelin, Metalica, Queen
v podání orchestru Severočeského divadla s dirigentem
Milošem Formáčkem. Těšíme
se na vás.
Alena Vaicová, Severočeské divadlo

více na www.zitusti.cz

KAM VYRAZIT NA ÚSTECKU

HRAD STŘEKOV

NÁRODNÍ DŮM

11/5 – 12/5 Útulek fest

16/5 2000
		
18/5 2000
23/5 2000
24/5 2000
		
27/6 2000
15/11 1900
		

KOSTEL V CÍRKVICÍCH
19/5 1600
25/5 1800

Hudební Církvice 2018
Noc kostelů 2018

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
14/5		
25/5		
26/5		
6/6		
9/6 a 10/6
9/6		

Běh zámeckým parkem
Noc kostelů – hraběcí hrobka
Košt hraběte Chotka – XX. ročník
Bendův komorní orchestr – koncert
Zámek v květech
Víkend otevřených zahrad

SKANZEN ZUBRNICE

Petra Börnerové Trio plus host
Fedor Frešo
Folimanka Blues – 25 let
KylaBrox Band
JCM feat. Jon Hiseman, Clem
Clempson a Mark Clarke
Tom Shaka a Bužma
Legenda folkové scény – Nezmaři –
40. let na scéně

LETNÍ KINO
20/5 1000
9/6 1200

Pohyb dětem
Pivovarské slavnosti

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
In Concerto
Noc kostelů 2018

12/5 a 13/5 Májový jarmark

20/5 1800
25/5 		

CENTRÁLNÍ PARK LAGUNA

APOLLO MUSIC CLUB

1/6 16

00

Interporta 2017

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
12/5 1000

8. Ústecký pivní jarmark

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
19/5 1300

Culture Up (open air festival)

DŮM KULTURY
10/5 1930
13/5 1600
14/5 1900
23/5 1900
27/6 1800

Titanic
Zpíváme a tančíme s Míšou
Liga proti nevěře
Losers Cirque Comapany
Mama Mia!

ZOO
12/5		 Po liščí stopě
14/5		 Akce pro seniory
1/6		 Noc snů

Howard Barker: Pazour
Lebka z Connemary
Petr Pýcha & Jaroslav Rudiš: Lidojedi
Mark O´Rowe: Howie a Rookie Lee

SEVEROČESKÉ DIVADLO
9/51900
11/5 1900
13/5 1700
15/5 900
19/5 1700
20/5 1700
27/5 1500
29/5 1900
31/5 1900

Země úsměvů
Žena za pultem 2
Peer Gynt, Carmen
Křemílek a Vochomůrka
Baletní koncert ZUŠ Neštěmice
Koncert taneční školy Scénic
Petr a Vlk
Rock po našem
Giselle

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
9/5 1700
16/5 1700
17/5 1700
18/5 1800
19/5		
23/5 1700
		
25/5 900
30/5 1800

26/5		 Retrodiskotéka s tombolou

Lucie Leišová – Proti proudu
Absolventský koncert ZUŠ Husova
Bolívie – hrdá země koky
Listování: Byl jsem přitom
Elbe Dock, W. Churchilla 3
Pěšky z Porta do Santiaga
de Compostela
Květinový pátek ve vědecké půjčovně
Egyptská kniha mrtvých

MUZEUM

ČINOHERNÍ STUDIO
9/5 1900
13/5 1900
14/5 1900
15/5 1900
17/5 1900
19/5 1800
		

23/5 1900
25/5 1900
29/5 1900
31/5 1900

451 stupňů Fahrenheita
Howard Barker: Pazour
Pan Bílý, Zrzka a ti druzí (derniéra)
Petra Wüllenweber: Zbytky záře
Mrzák inishmaanský
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů Elbe Doc.k.

9/5 1700
10/5 1700
16/5 1700
17/5 1600
17–18/5 900
22/5 1700
23/5 1900
25/5 1800

Bílý růže
Výstava „Severní Terasa nedokončená“
Osudové osmičky české historie
Muzeum čte dětem
Kolokvium Schicht
Vernisáž a koncert ZUŠ Evy Randové
Bendův komorní orchestr
Zvířecí muzejní noc

INZERCE

Viktor Malinkovič: Na Střekově musíme opravit silnice a oživit nábřeží

Jaký vztah máte k městskému obvodu Střekov?
Obvod Střekov je mi nejbližší ze všech obvodů Ústí nad
Labem už proto, že v něm žiji
od roku 1981 ve Svádově. Tady
vyrůstaly mé dvě dcery, které
k nám stále rády jezdí s našimi
třemi vnoučaty. Nejen v bydlišti, ale všude na
Střekově i v Ústí mám mnoho přátel, známých,
sousedů, prostě lidí, které mám rád a kterých
si nesmírně vážím. Navíc okolí Střekova je
nádherné – stačí jen pár kroků, a jste v přírodě, což je neskutečný relax pro tělo i duši, a už
jen krátké procházky lesem – třeba při houbaření – příznivě působí na zdraví a člověk si
„vyčistí hlavu“. A samozřejmě také projížďky
na kole podél Labe po cyklostezce – ať směr
Děčín, nebo naopak směr Litoměřice – jsou
fantastické.
Jaký obvod vlastně je? Kde má svoje plusy
a mínusy?
Obvod je velmi rozlehlý, rozprostírá se podél
Labe od Svádova až po Církvice a od dolní části
Střekova před Kojetice až po Novou Ves. Proto také má svá velmi výrazná specifika. Je zde
2

situována průmyslová výroba, dříve na okraji obvodu, v současnosti obklopena městskou
zástavbou, zároveň zde ale najdeme i klidová
místa s rodinnými domky, vilami a zahradami. Nemohu opominout významné
střekovské dominanty: hrad Střekov,
labská zdymadla, termální koupaliště v Brné, úžasné rozhledy do okolí
z Malého Sedla a z Vysokého Ostrého. Právě tuto místní rozmanitost považuji za výrazné klady obvodu. Naopak nedostatky vidím v ustavičně
narůstajícím počtu nepřizpůsobivých občanů, jejichž chování
je hlavním zdrojem nepořádku
i kriminality v obvodu. Občané
si také již dlouhá léta stěžují
na zápach vycházející s provozů umístěných
v areálu bývalých STZ. Dalším dlouhodobým
mínusem je stav komunikací a stížnosti občanů na dopravní obslužnost. Do určitých míst se
MHD ani nedostane. Nedostávají se místa ve
školkách a také školách, kdy třeba malí školáci ze Svádova musejí dojíždět, protože byla
zrušena škola ve Svádově. Od té doby objekt
školy chátrá a školní tělocvična dávno neslouží
dětem, kroužkům, spolkům a občanům, ale je
využívána jen jako skladiště pro část sbírek patřících muzeu města Ústí nad Labem. S tím je
mimo jiné spojeno i velmi zvláštní financování,
kdy město sice rozpočtuje školy i muzeum, ovšem to z přidělených prostředků platí škole na
Kamenném vrchu za pronájem této tělocvičny.
Co se díky vám podařilo na Střekově
prosadit?

Spolupodílel jsem se na spoustě věcí. Za nesporný klad považuji znovuobnovení občanského obřadu Vítání občánků v roce 2016,
ustavení Osadního výboru ve Svádově a další
nepočítané drobnosti, kdy došlo k vyřešení
stížností občanů týkajících se například jejich
nemovitostí či pozemků. Někdy se jednotlivé
případy táhly opravdu zbytečně dlouho vinou
nedostatků i nesporných chyb v dosud platném
územním plánu města Ústí nad Labem. Nemohu opominout také výrazně vyšší ozelenění ploch.
A co byste chtěl prosadit v následujícím volebním období?
Zasazuji se o to, aby byly postupně opravovány i menší silnice v okrajových částech obvodu,
aby byly opravovány, ale i budovány chodníky
v místech, kde chybějí například mezi Olšinkami a Svádovem, aby už konečně bylo vybudováno parkoviště v ulici Tolstého, opravdu smysluplně bylo investováno do revitalizace bývalé
školky Kamenná 3, aby bylo oživeno Labské
nábřeží podél cyklostezky a mnoho dalšího.
A to vše vyžaduje skutečnou spolupráci mezi
magistrátem a jeho obvody. pr
TELEGRAFICKY

Viktor Malinkovič
se narodil v roce 1952 v Děčíně a od roku 1981 bydlí ve
Svádově. Je ženatý a má dvě dospělé dcery. Dlouhá léta
pracoval ve Spolchemii, je stále činný jako OSVČ a také
vyvíjí řadu dalších veřejných i sportovních aktivit.

MC2018422

Parkoviště v ulici Tolstého, revitalizaci školky Kamenná 3 nebo například investice do
oživení Labského nábřeží chce prosazovat komunistický zastupitel městského obvodu
Střekov Viktor Malinkovič. V zastupitelstvu pracuje od roku 1990 a na
podzim kandiduje jako lídr KSČM na
Střekově.

květen 2018
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A N K E TA

Co říkáte na druhou
ledovou plochu v Ústí?
Luděk Havel
32 let
hudebník
Ústí nad Labem
Ústí by mělo být město sportu
a kultury. Nejen sportu. Spíš by
byl fajn nějaký koncertní prostor,
koncertní síň, jazz club nebo něco
jiného.
David Gottfried
31 let
obchodník
Ústí nad Labem
Myslím si, že druhá ledová plocha
měla být v Ústí již dávno. Takže toto
rozhodnutí jednoznačně schvaluji.
Lukáš Vlček
26 let
vedoucí kompostárny
Ústí nad Labem
Přijde mi to jako naprostá zbytečnost
a vyhozené peníze. Myslím, že
nenajde velké využití.
Karolína Bambasová
26 let
studentka
Ústí nad Labem
Druhý zimák mi přijde zbytečný.
Myslím si, že jeden bohatě stačí.
Peníze bych investovala jinam.

Po deseti letech konečně zmizí
díra na Mírovém náměstí
Ústí nad Labem – Díra na Mírovém náměstí vedle paláce
Zdar po deseti letech konečně zmizí. Investor získal stavební povolení. Vznikne tam
multifunkční budova s kancelářemi, obchody, kavárnou či
fitcentrem.
„Našlo se řešení k vypořádání majetkoprávních vztahů,
které neumožňovaly vydat stavební povolení. Vypořádání,
kterým byl dořešen současný
stav, schválilo zastupitelstvo.
Investor upravil projekt, aby
byl naplněn potřebný soulad
s územním plánem, a reagoval
i na připomínky architekta,“
říká mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.
Projektová dokumentace je
nyní předmětem vypracování
do podoby prováděcí projektové dokumentace a v úvodní
fázi budou zahájeny sanační
práce stávajících ocelových
konstrukcí a betonů a následně bude přistoupeno k pokračování ve stavbě samotné.
„Metro, jak je všude ironicky
místo nazýváno, by tak mělo
přestat hyzdit centrum města.
Vzhled stavby je samozřejmě

věcí názoru a vkusu, rozhodně podpis slavného ústeckého
architekta Bergra pod architekturou tohoto díla je jasným
signálem kvality. Jsme rádi, že
jsme našli jako město shodu
s investorem a že se nám podařilo tento problém v centru
města vyřešit,“ sdělila primátorka Věra Nechybová.
Prodej pozemku schválilo
zastupitelstvo v roce 2009 společnosti Udes za 44 milionů.
Rok předtím však město zaplatilo za archeologický průzkum
této lokality 35 milionů. gz
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SLOUPEK

Jsme sport friendly?
Jaro je
v plném
proudu a většina z nás
řeší, kolik
kilo zase
přes zimu
přibrala a jak
se co nejrychleji dostat do
jakž takž slušné formy. Podívejte se kolem sebe, sportování všeho druhu je fenoménem dnešní doby. Lidé
běhají, bruslí, jezdí na kole.
Startovné na běžecké i cyklistické závody je většinou
vyprodané a aktéři se dobrovolně honí, aby překonali cíl či dali osobáček anebo
prostě jen překonali sami
sebe. Ne každé město je
však takzvaně sport friendly, tedy přátelské ke sportu. Co myslíte, jak jsme na
tom v Ústí?
Viděno s nadhledem se
v Ústí sportu chtiví občané docela vyžijí. Na kolo
a brusle je ideální cyklostezka, na silnicích se objevily cyklopruhy, staví se
druhá ledová plocha a plavecká hala na své možnosti
ujde. Ale třeba v sousedních
Teplicích mají na volných
zelených plochách docela dost zajímavých sportovišť, třeba nový skatepark
a inline dráhu na Angeru,
workoutová hřiště či hřiště
na disc golf. Možná by nebylo od věci mít víc takových
sportovišť pro veřejnost
i v Ústí.



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
MC2018430

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na akční model Style v dieselovém provedení a zahrnuje slevu
70 000 Kč, výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální 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 bližší informace navštivte
www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 5. 2018.
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Zacvičte si v parku

Ústí nad Labem – Nejen senioři,
ale také děti se mohou těšit na
cvičení s instruktorem. Senioři
budou cvičit každý čtvrtek od
14 hodin v Městských sadech,
na louce za altánkem. Padesátiminutové cvičení je zdarma a je
vhodné i pro začátečníky. Pití
a ručník s sebou. Cvičení potrvá až do 27. září.
Cvičení dětí bude tradičně
hostit Slunečná pláň v Centrálním parku na Severní Terase. Padesátiminutové cvičení
s instruktorem se koná každý
čtvrtek od 17 hodin a je zdarma
a vhodné i pro začátečníky. gz

Nová hala pro hasiče
Všebořice – Novou halu dostali
hasiči z Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem
– Všebořicích. Stavba byla zahájena v srpnu 2017 a stála
bezmála 14 milionů Kč. gz

Strážníci dostali auta

Ústí nad Labem – Vozový park
městské policie doplnila dvě nová služební auta za
700 000 korun. Vozidlo Dacia
Duster bude sloužit strážníkům
v Neštěmicích. Dodávkové auto
Dacia Dokker bylo přiděleno
kynologické službě, která je využije k přepravě odchycených
zvířat. gz

více na www.zitusti.cz

Podél zelené školy až v létě
Ústí nad Labem – Řidičům v centru města už dochází trpělivost.
Stavební práce zavřely Velkou
Hradební z Pařížské ulice ke
kulturnímu domu už loni v září.
Jedna z nejfrekventovanějších
křižovatek v samotném srdci města se má otevřít až před
prázdninami.
„Rekonstruujeme 91 let starou kanalizaci a 107 let starý
vodovod. Kvůli poruchovosti
budou řady vedené v souběhu
s kanalizací nahrazeny novými.
Cena této rekonstrukce byla
vyčíslena na téměř 9,5 milionu korun,“ řekl mluvčí SVS
Jiří Hladík. Právě Severočeská
vodárenská společnost (SVS)



foto: SVS

rekonstrukci má na starost.
Stavba byla zahájena v září
2017 a ukončena před nástupem zimy. Až od začátku března stavba pokračuje. Dokončení je plánováno do 30. června
o zkrácení termínu SVS

neuvažuje. „Jsme si vědomi, že
každá stavební činnost má dopad na život obyvatel. Proto se
vždy snažíme naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních
sítí vedených v komunikacích
a s vlastníkem komunikace,“
dodává Jiří Hladík.
Rekonstrukce proběhne také
v Pařížské ulici. Na opravy silnice a chodníků má ústecký
magistrát připraveno 3,7 milionu korun. Do června by mě
být opravený chodník na jedné straně Pařížské, s druhou
stranou se bude pokračovat
po prázdninách. Na chodníku
bude nově zámková dlažba, namísto asfaltu. gz

Do zoo na mláďata i malého krále Jelimána
Krásné Březno – Ústecká zoologická zahrada láká návštěvníky na nová mláďata. V horní části zoo se narodila malá
alpaka a čtyři koloušci siků
vietnamských.
Dvěma přírůstky se mohou
pochlubit drobní asijští jelínci muntžakové malí obývající výběh v údolíčku ve spodní
části zoo. Dalšími mláďaty jsou
lemuři kata, obyvatelé ostrova

Madagaskar a mezi dětmi známí jako král Jelimán. Lemuři
kata mají velký výběh, kterým v létě
mohou dokonce procházet návštěvníci. Ale ten bude pro
veřejnost otevřen
až v červnu, nejprve jen během víkendů, o prázdninách
denně.

INZERCE

„Oblíbeným místem v zoo je
Venkovský dvorek, kde chováme různá plemena domácích zvířat.
Tento výběh je průchozí, ale kontakt je
možný pouze s ovcemi kamerunskými,
které lze hladit a krmit,“ říká vedoucí návštěvnického servisu
Andrea Balejová. gz

Kraj má ocenění Film Friendly
Ústecký kraj – Titul Film Friendly za spolupráci s filmaři letos
putuje do našeho kraje. Zasloužila se o to Filmová kancelář Ústeckého kraje, která
poskytuje filmařům asistenci při natáčení v celém kraji.
Vyhlášení a předání ceny Film
Friendly 2017 proběhlo v rámci
slavnostního večera 31. ročníku filmového festivalu Finále
Plzeň.
„Ocenění si velmi vážíme.
Rok 2017 byl ten zásadní, ve
kterém se nám podařilo přilákat do regionu výrazné filmové projekty, a další přicházejí,“
říká Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje se v loňském roce podílela na řadě zajímavých projektů, mezi nimiž jsou například celovečerní filmy Úsměvy

Seriál Rapl s Hynkem Čermákem můžete
vidět v České televizi foto: reprofoto z ČT

smutných mužů, Jan Palach,
Hastrman a ze seriálů Most
nebo Rapl II, který se natáčel
i v Ústí nad Labem.
„Spolupráce s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje měla
výrazný vliv na naše rozhodnutí natáčet v Ústí seriál Svět
pod hlavou,“ dodal Vratislav
Šlajer z Asociace producentů
v audiovizi a producent společnosti Bionaut. gz
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Cyklobusem z Labské stezky
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Ústí nad Labem – Nechce se vám
po celodenním víkendovém výletu na kole ještě šlapat do kopce? Nemusíte, protože už zase
jezdí cyklobus ze stezky na Severní terasu.
„Cyklobus bude odjíždět ze zastávky Krajský soud
dvakrát za den, a to v 16:30

a v 18:00 hodin. Další stanicí,
kde budete moci nastoupit, je
zastávka Divadlo. Zde se jedná
dočasně o zastávku linek 57, 62
směr Západní nádraží. Výstupní stanice jsou následně Severní
Terasa nebo Orlická,“ uvedla Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu. gz
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Přístaviště ve Vaňově město
zatím nekupuje. Chce nižší cenu
Vaňov – O přístaviště ve Vaňově, kde chce investor postavit
překladiště minerálních olejů,
vedení města nadále usiluje.
Zastupitelé ho odmítli koupit
za 89 milionů korun. Proti překladišti olejů se postavili místní obyvatelé i vedení města.
Cena 89 milionů, kterou by
město mělo zaplatit, přišla
zastupitelům příliš vysoká.
O koupi pozemků však bude
město nadále usilovat, ale za
podmínek, že nemovitosti nebudou zatížené věcným břemenem a majitel pozemků Kongresové centrum ILF předloží
všechny aktivní smlouvy, které se ke koupi vztahují. Také
město ustaví pracovní skupinu, která bude jednat o snížení ceny.
Město chce areál ve Vaňově odkoupit, aby zamezilo vybudování překladiště minerálních olejů, o které dosavadní



vlastník usiluje. „Pro toto území je zpracována studie využití
a my bychom ji rádi oživili. 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

„K letošnímu jubilejnímu výročí založení Československé republiky jsme
chtěli pro hosty uvařit také
něco nového. Ústecká 11 –
TGM je světlé, spodně kvašené, dobře uleželé pivo. Patří mezi středně silná piva
s extraktem původní mladiny
min. 11,0 % váhových a minimálním obsahem alkoholu
4,80 % objemových,“ dodává k charakteristice piva Jiří
Šťovíček, ředitel Pivovar Hotelu Na Rychtě.

následná studie vypracovaná
odborníky,“ řekl náměstek Jiří
Madar.
Logistické centrum – překladiště minerálních olejů je v současné době posuzováno Krajským úřadem Ústeckého kraje,
který řeší vliv na životní prostředí v rámci procesu EIA. gz

Výraznější hořkost Ústecké
11 – TGM s pozvolným dozníváním, vyšší plností, silnějším řízem a bohatou pěnou by neměla zůstat žádným Ústečanem
neochutnána. Pivo je čepováno
jako nefiltrované a nepasterované, čímž není ochuzeno o vitamíny, zejména celého komplexu vitamínu B. Je plánováno
v celkovém výstavu 100 hl. Na
čepu se objeví od 12. května
v rámci největší pivní akce –
Ústecký pivní jarmark malých
a rodinných pivovarů. pr

Masarykovo zdymadlo může být stavbou století
Střekov – Masarykovo zdymadlo se může stát stavbou století. Při příležitosti oslav 100.
výroční vzniku republiky totiž
připravila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků hlasovací soutěž o stavbu
století.
O titul soutěží i ústecké Masarykovo zdymadlo. Stavba
z první poloviny 20. století od
projektanta Františka Vahaly měla za cíl zlepšit splavnost
labské vodní cesty. V období
první republiky byla dokonce jednou z nejmodernějších
a největších v naší zemi.
Hlasovací soutěž je v rámci projektu České a slovenské
stavby století, který poukazuje
na úspěšné a významné počiny československého stavitelství. Bylo nominováno celkem

Ústí nad Labem – Charitativní
běh po Labské cyklostezce vynesl něco málo přes 38 tisíc
korun pro nadaci Plamínek naděje. Peníze jsou určené dvouleté Kačence na koupi speciálního kočárku za devadesát
tisíc korun.

foto: rvccr.cz

Na Rychtě se vaří pivo k oslavám 100 let republiky
Ústí nad Labem – Ústecká 11 –
TGM je světlý ležák plzeňského
typu, vařený z dobře odleželého českého sladu. Vyznačuje se
lehkým zákalem, způsobeným
kulturními kvasinkami spodního kvašení. Pivo se vyznačuje
lahodnou chutí, je nahořklé chuti, s dvojnásobným podílem aromatického žateckého poloraného červeňáku. Stanovený podíl
českých chmelů a čistá kvasničná kultura dodává tomuto pivu,
vařenému podle staré receptury,
charakteristickou chuť a vůni.

Peníze na kočárek
nestačily, vybírá se dál

„V pokladničce se nahromadilo 38 088 Kč. Moc všem darujícím děkujeme. Na kočárek
to sice nestačí, ale my to nevzdáme, a pokud máte zájem,
můžete stále přispět na účet
7893538028/5500, heslo: Kačenka,“ říká Jana Procházková
z Nadace Plamínek naděje. gz

Nástěnný kalendář
Ústí získal cenu
Ústí nad Labem – Krajské město
si přivezlo jednu z pěti zvláštních cen, které se udělovaly na
3. ročníku soutěžní přehlídky
turisticko-propagačních materiálů Turistpropag. Ústí bylo oceněno za nástěnný kalendář.
„Jedná se o nástěnný kalendář města 2018 s originálními
grafikami ústeckých dominant,
jejichž autorem je Michal Novák, známý ústecký výtvarník
a ilustrátor knihy Labská královna. Kalendář je k dispozici
v informačním středisku na Mírovém náměstí za 99 Kč,“ říká
mluvčí magistrátu Romana Macová. gz

Stavba kruháku
jde do finiše

66 českých a 34 slovenských
staveb.
Hlasovat můžete až do 15. září
a každý hlasující má k dispozici

10 hlasů. Více informací jak hlasovat a podpořit Masarykovo
zdymadlo najdete na webu stavbystoleti.cz. gz

Přestanov – Na kruhovém objezdu v Přestanově už položili silničáři asfalt. Pokládka způsobila na frekventovaném tahu
na Teplice a Děčín dopravní
komplikace.
Práce začaly loni v květnu
a hotovo mělo být letos v březnu. To však silničáři nestihli a nové datum dokončení je
30. června 2018. Ale ani po
tomto datu nebudou mít řidiči na trase příjemnou cestu.
ŘSD zde chystá opravu tří úseků, a to v Srbicích, před Přestanovem a před křižovatkou
u Chlumce. Stavba vyšla na
17 milionů. gz
5

ZPRÁVY

více na www.zitusti.cz

Na Miladu Tour budou lidé pyšní Jarmark nabídne přehlídku
nové výzvy, chtějí se srovnáÚstecko – V kalendáři ústeckých
27 malých pivovarů a TGM
vat, běhat společně s přáteli.
běhů se opět objevil závod Milada Run, za kterým stojí pořadatel Michal Neustupa.

Co vás vedlo k uspořádání seriálu Milada Tour?
Seriál Milada Tour navazuje na loňský úspěšný běh Milada Run. Cílem je Ústí a okolí
představit a ještě více rozhýbat.
Všechny závody zatím směřujeme do lokality jezera Milada, které má potenciál stát se
volnočasovým centrem. Celý
seriál tvoří letos únorový běh,
hodnocený jako jeden z nejlepších závodů zimy, organizace
tradičního Cyklozávodu Milada a vrcholem bude 2. ročník
běžeckého závodu Milada Run,
který se koná 3. června přímo
na hlavní pláži jezera Milada.
Součástí Tour nejsou jen závody,
ale i doprovodné akce.
Běh zažívá boom, nemyslíte?
A co nabízí letošní ročník Milada Run?
Ano, je to tím, že běhat může
opravdu každý. Lidé hledají

Myslím, že ten boom jen tak
neskončí. Milada Run je naší
největší a nejnáročnější akcí.
Součástí jsou dětské závody,
rodinný závod a samozřejmě
hlavní závody na 5 km, 10 km
a 1/2 maraton.

Jaké podmínky máte pro pořádání těchto závodů. Pomáhá vám, například město Ústí
nebo partneři?
Spolupráce s Ústeckým krajem i s městem Ústí nad Labem
je skvělá. Současné vedení města v čele s paní primátorkou
Nechybovou se snaží akce pro
veřejnost podporovat. Po mém
návratu na Ústecko vnímám
v tomto velký posun a zlepšení.
Poděkování patří Globusu Trmice, Metrostavu, VoZP nebo Palivovému kombinátu, ale i dalším partnerům. Radost máme
i z toho, že se do každé z akcí
zapojuje stále více dobrovolníků. Do budoucna doufáme, že
na Miladu Tour budou lidé z regionu pyšní. gz

Ústí nad Labem – Již osmý ročník
Pivního jarmarku, který je zaměřený na milovníky kvalitního piva, hudby, divadla a skvělé zábavy, s programem pro
široké spektrum návštěvníků
a především rodiny s dětmi, se
koná 12. května od 10:00 do
22:00 hodin v prostoru Kostelního náměstí.
Celodenní akce nabídne návštěvníkům přehlídku dvaceti sedmi malých a rodinných
pivovarů, desítek kvalitních
ležáků vařených dle tradičních receptur, zábavu v podobě
bohatého kulturního programu, koncerty, divadla, soutěže, lidová řemesla, atrakce pro
děti i dospělé. Pro děti budou
připraveny především divadelní představení, dětské výtvarné
dílničky a další.
Součástí Jarmarku je odborná degustace o „Máz Ústeckého pivního jarmarku“, kdy oceněné pivovary obdrží speciálně
vyrobené keramické mázy vyrobené v dílně Miloslava Krofty.

Z každého prodaného piva
bude věnováno 50 hal. prostřednictvím nadace Plamínek naděje devítiletému Matyáškovi Kohákovi z Dolních
Zálezel. Peníze budou věnovány na koupi speciálních nafukovací dlah, které pomohou
v pravidelných rehabilitacích. Matyášek je z dvojčat
a od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou.
Program na hlavní scéně
zahájí v 11:25 dětský sbor Ústecké Bambini. Pivovar Hotel
Na Rychtě představí svůj speciál – Ústecká 11° TGM, která je světlé, spodně kvašené,
dobře uleželé pivo. Okolo poledního dorazí i překvapení
sám Tomáš Garrigue Masaryk
na koni.
Hlavní hvězdou v hudebním programu je známá funky soul n´groove skupina Top
Dream Company. Celodenní
akce pokračuje po 22. hodině
After párty v restauraci Na
Rychtě. Vstup je zdarma.
pr

Ústí nad Labem – Léta žádaná
a léta slibovaná druhá ledová
plocha v Ústí se stává skutečností! Do dvou a půl roku by
měla vedle stávajícího zimního
stadionu vyrůst nová ledová
plocha. O její vybudování se
postará společnost PADOK Investments, která do výstavby
vloží 80 až 100 milionů korun.
Rozhodující stanovisko o poskytnutí práva stavby na městském pozemku padlo na posledním jednání ústeckého
zastupitelstva, když pro návrh
byla absolutní většina 30 zastupitelů. Pouze tři politici se zdrželi a nikdo nebyl proti. Stávající
zimní stadion je v současnosti přetížený nejen sportovními
kluby, ale i kulturními akcemi,
které se zde konají. Nová hala je
tak více než potřeba.
„Jsem ráda, že se nám podařilo najít soukromého investora,
který na vlastní náklady vybuduje nejmodernější halu s celoročním provozem hlavně pro
veřejnost, pro naše děti, které
neměly možnost si jít zabruslit kdykoliv. Prostor budou moci
využívat naše školy, školky,
adekvátní prostředí se nabídne také našim krasobruslařům,
kteří doposud neměli ideální
podmínky pro svůj sport. V našem městě vznikne moderní
hala, kterou jsme velmi dlouho
postrádali. Těším se, že vytvoří
odpovídající podmínky pro to,
6

Takhle vypadá jeden ze stadionů projektu ŠKODA ICERINK v Praze – Strašnicích

aby v Ústí nad Labem mohli vyrůstat další sportovci, na které
budeme jednou pyšní,“ uvedla
primátorka města Věra Nechybová (Ústecké fórum občanů).
To, že jsme splnili další ze
slibů občanům, je jedna věc,
důležité je, že jsme dokázali
spolu s investorem získat pro
záměr drtivou většinu zastupitelů. Takhle můžeme dokázat
ještě mnohé z toho, co v Ústí
různé partaje slibovaly a neplnily. Navíc, jsme poslední krajské
město, kde je jen jedna ledová
plocha. Většina má dvě až čtyři
ledové plochy,“ doplnil náměstek primátorky Jiří Madar (UFO).
Společnost PADOK Investments už postavila a letos
v lednu také otevřela nejmodernější tréninkový zimní stadion v Praze – Strašnicích. Projekt, který nese název ŠKODA
ICERINK je otevřen profesionálům i amatérům, svou krasobruslařskou akademii zde

provozuje krasobruslař Tomáš
Verner. Pražský stadion se natolik líbil, že se investorům ze
společnosti PADOK podařilo
v nedávných dnech uzavřít memorandum o společném záměru se společností ŠKODA AUTO.
Jejich společným cílem je rozvoj konceptu nových zimních
stadionů po celé České republice. Ústecká hala bude vůbec
prvním takovým projektem.
Nové stadiony jsou financovány z části z firemních peněz
a z části bankovním financováním prostřednictvím společnosti Raiffeisen Leasing ze skupiny
Raiffeisen Bank.
Investory nové ledové plochy přivedl do města jednatel
ústeckého hokejového klubu
Vladimír Evan. ,,Poprvé jsme se
setkali se zástupci firmy Padok
v červnu loňského roku, tehdy
ještě v rozestavěné aréně ŠKODA ICERINK v Praze. Po roční
usilovné práci jsme velice rádi,

že se tento záměr bude realizovat i v Ústí nad Labem. Nová
hala bude velkou úlevou nejen pro sportovní kluby ledního hokeje a krasobruslení, ale
i pro širokou veřejnost včetně
ústeckých škol a školek. Děkuji zástupcům města, kteří na
projektu pracovali, a také zastupitelům, kteří tento projekt
podpořili,“ řekl jednatel klubu
a zastupitel centrálního ústeckého obvodu za Ústecké fórum
občanů. „Před 30 lety usiloval
o výstabu zimního stadionu můj
táta, nyní se stal sen skutečností. Pro mě osobně je to velký
krok kupředu pro rozvoj mládeže,“ dodal současný trenér
A týmu Jan Čaloun.
„Náš záměr vznikl vlastně náhodou, když jsme jako nadšení
hokejisté zjistili, jak velký nedostatek ledů je nejen v Praze,
ale vlastně i po celé republice.
Postupně se tak zrodil nápad vytvořit koncept nízkonákladového tréninkového stadionu, který
nebude město nic stát a my se
postaráme o jeho provoz. Věřím,
že i díky velmi přesvědčivému
hlasování na ústeckém zastupitelstvu se projekt v Ústí podaří
realizovat co nejdříve,“ uvedl Petr Novotný ze společnosti
PADOK Investments. Ta má ve
svém konceptu k dispozici několik variant od nezastřešených
kluzišť až po plnohodnotné stadiony. pr
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Kvůli dotaci 300 milionů podalo
ministerstvo trestní oznámení
Libouchec – Trestní oznámení
kvůli zkrachovalému projektu technologického areálu Nupharo Park v Libouchci podalo
ministerstvo průmyslu a obchodu. Poslalo totiž na projekt,
který měl být severočeským SiliconValley, dotaci 300 milionů
korun. Potvrdila to mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.
O projekt se také zajímá státní
zastupitelství.
Technologický areál u Libouchce dostal 300milionovou
dotaci, zkrachoval a je v konkurzu. Trestní oznámení ministerstvo, které projekt předtím
také interně šetřilo, podalo
podle mluvčí na neznámého
pachatele v souvislosti s podezřením z trestného činu poškození finanční zájmů Evropské
unie. Vyhlášení konkurzu totiž
také znamená, že došlo k porušení dotačních podmínek,
a příjemce má dotaci vrátit.
Nupharo park také šetřil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) kvůli podezření
na dotační podvod.

Objeveny plány
tunelu v Mariánce
Ústí nad Labem – Projekt tunelu
v Mariánské skále z roku 1944
odhalilo nyní ústecké muzeum.
Historici sice o projektu věděli,
ale nově nalezený plán je podrobnější. Tunel měl propojovat
centrum města a Krásné Březno. Dělníci stihli před začátkem
války v roce 1939 postavit asi
40 metrů tunelu. V roce 1944
se stavba změnila v protiletecký kryt. Ten by se mohl letos na
podzim zpřístupnit veřejnosti.
Turisté si tak budou moci prohlédnout například speciální
filtraci vzduchu na elektrický
i ruční pohon z druhé světové
války. gz

Běžci na start

Vizualizace areálu z roku 2014 Vizualizace: NP

V technologicko-inovačním centru mělo podle původních informací vzniknout
až 800 pracovních míst. Jeho
hlavním cílem měl být výzkum a vývoj technologií založených na stejnosměrném

proudu. Investice do projektu, kterou kampus zveřejnil
při zahájení stavby areálu
v roce 2014, se měla pohybovat kolem 2,3 milionu eur. Do
regionu měl přilákat odborníky z celé Evropy. zut

Ústí nad Labem – Na Střekově se
26. května uskuteční 7. ročník
běžeckého seriálu Česká pojišťovna RunTour. Kapacita závodu
je 1500 účastníků, délka tratí
pro dospělé je 5 a 10 kilometrů.
Kromě toho jsou pro děti připraveny závody o délce 500 a 1000
metrů. Starty dětských běhů
jsou naplánovány od 10:00 hodin dopoledne, Nova Run 5 km
startuje v 12:00 a na 10 km se
běžci vydají úderem 13:00. gz
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V každém z nás je plamínek nad
Do Jany Procházkové na první pohled, možná
ani na první větu neřeknete, že je energickou
a podnikavou ženou, matkou tří dětí. Nezahrne vás přívalem slov a neutluče vás rozmáchlými gesty. Ale oči se jí rozsvítí, když začne mluvit
o handicapovaných dětech a rodinách, kterým
“její“ Nadační fond Plamínek pomáhá.
Plamínek jste založila v roce
2014. Dnes je charitativní
stálicí v regionu se spoustou
partnerů a dárců. Byli jste
hned na začátku úspěšní?
Byla to pro mě neznámá
voda, přestože jsem už dlouhou dobu na podobný projekt
myslela. Sháněla jsem někoho,
kdo by do toho se mnou šel,
a půl roku před první sbírkou
jsme nadační fond „stavěli“.
Nechtěli jsme jen vybírat peníze a pak pro ně hledat cíl.
Vždy jsme chtěli vybrat někoho konkrétního, konkrétní rodinu, konkrétní nemocné nebo
handicapované dítě a jeho
potřebu, abychom vždy mohli
přesně a veřejně říci, na co peníze šly. A důsledně dodržujeme pravidlo, že za práci nikdo
z týmu nemá plat či odměnu.
Tak já chápu charitu. Na začátku byly mezi dárci jen některé lokální firmy. Pak se nám
rozjela individuální dárcovství
a dnes přispívají lidi napříč republikou. Takových drobných
příspěvků je většina všech
darů. A to je fajn.
Vždy jste byli úspěšní?
Všechny akce, všechny individuální výběry se podařily.
Když jsme se řekli, že pomůžeme, tak jsme to dotáhli vždy
do konce.

Ptáme se proto, že dubnový
charitativního běh s Plamínkem naděje měl pomoci dvouleté Kačence, která vážila po
porodu pouhých 1300 gramů
a bojuje hned s několika zdravotními problémy. Výtěžek
z dobrovolného startovného
směřuje na zakoupení speciálního zdravotního kočárku
v hodnotě 90 tisíc korun, ale
prý to ještě na vozík nebylo?
Ano, ještě nebylo, ale očekáváme výtěžek z dalšího charitativního běhu a individuální
dary, věřím, že do prázdnin na
vozík peníze budou.

Jaký máte pocit z Ústečanů? Mají otevřená srdce
a peněženky?
Z Ústečanů mám dobrý pocit. Rok od roku
roste počet startujících v charitativním
běhu, i za deště běží
stovky lidí. Hodí do
kasičky, co uznají za vhodné, je to
samozřejmě někdy
i o tom, jak je osloví
příběh dítěte. Nejsou chladní a necitliví, jak se
o nich někdy mluví.
Na naše

Jak na vás působí osudy dětí,
pro které sbíráte peníze, nebo
osudy rodin?
Všechno je to hodně osobní.
Já se snažím oprostit od toho,
abych děti nebo rodiny litovala. Oni to často neberou jako
tragédii, svoji situaci mají za
prostý fakt a jsou vděční za
každou pomoc, i finanční. Například ozdravný lázeňský
pobyt pro takové děti stojí
v průměru padesát tisíc korun a pojišťovna nic nehradí. Mnohdy je obdivuji, jak
to zvládají. Naštěstí to na mě
působí pozitivně, netrpím depresemi. Asi jsme měli štěstí,
že jsme se setkali s pozitivně
naladěnými rodiči.

foto: Petr Berounský

Plamínkářky Jan Procházková (druhá zleva), Martina Prachařová (třetí zleva) a Tereza
Žůrková (vpravo) v loňském roce sbíraly padesát tisíc korun na chodítko pro nemocnou
Aničku. foto: Vít Lukáš
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běhy přicházejí i rodiny, které
neběhají a jen přispějí. Možná
i proto jsem patriot a opravdu
hrdá Ústečanka. Setkávám se
ročně se stovkami lidí, kteří
nezištně něco darují, jsou otevření, pohodoví. Jsem optimistka, málokdy se setkávám
s pasivními nebo zahořklými
lidmi. Ale samozřejmě je dovedu pochopit, protože život
člověka mění a někdo ztratí

optimismus po těžkých ranách
osudu. Ale v každém z nás je
takový malý plamínek naděje, každý je rváč s osudem. Jen
nás je třeba občas probudit,
popostrčit nebo ukázat cestu.
Jste rodilá Ústečanka?
Ano, narodila jsem se tady
a bydlím bez přestávky. Rodiště Všebořice, bydliště Střekov.
Jsem velká patriotka, dokonce

květen 2018

ROZHOVOR

ěje a rváč s osudem
taková, že jsem do Ústí „přitáhla“ manžela a udělala z něj také
ústeckého patriota. On je z Bělé
pod Bezdězem, místa s krásnou
krajinou, takže Ústí musí mít
nějakou magickou moc, že si ho
přitáhlo (smích).
Vy jste si pro něj jela do Bělé
pod Bezdězem?
Ale ne, poznali jsme se v Praze na vysoké škole, kde jsem
studovala obor elektro, a od té
doby jsme spolu. V té době se
poskytovala podniková stipendia, tak jsme využili nabídky stipendia ve Spolchemii a společně tam nastoupili.

v Olomouci, záměr je v Ústí výrobu rozšiřovat, hlavně mýdlo
s Jelenem. Nám by se líbilo k výrobě přidat i chráněnou dílnu,
protože krabičkovat mýdla mohou i lidi s postižením. Na výrobu mýdla by mohly chodit i exkurze školních dětí. Používáme
totiž staré receptury, snažíme
se zůstat na přírodní bázi, naše
produkty jsou dokonce antialergické. Mám dobrý pocit, že
dokážeme prodávat věci, které jsou k užitku se vším všudy,
tedy i pro zdraví. Já nejsem založením podnikatelský žralok, ale
dělat takové věci, myslet i na
dopady výrobků, to mě baví.

Chemička měla vliv i na vaše
rozhodnutí obnovit slavnou
a tradiční výrobu mýdla s Jelenem pod stejně tradičním názvem společnosti Schicht?
Vaše výrobky jsou v obchodech, ale i hypermarketech po
celé republice.
Chemička měla vliv asi na
manžela víc než na mě. Schicht
a výrobky s Jelenem, to je rodinný projekt. Manžel často myslel
na starou dobrou tradici výroby
mýdla a pracích prášků v Ústí,
na úspěch pana Schichta ve
světě. A nás to doma všechny
posedlo v dobrém slova smyslu
a pustili jsme se odvážně na trh
s velmi tvrdou konkurencí nadnárodních firem. Ale jsme jiní,
řekla bych, jinak voníme.

Byl v obnově tradiční značky
i kus patriotismu?
Byl. My jsme v Ústí spokojeni.
Byly chvíle, kdy jsme přemýšleli, zda bychom neměli jít jinam,
do Prahy, do zahraničí, ale nikdy
se nám skutečně nechtělo Ústí
opustit.

Bojovali jste o tuto tradiční
značku?
Nebojovali. Samotnou mě překvapilo, že po ní nikdo neskočil.

Jste Střekovanka. Jak se Vám
žije za řekou?
Myslíte před řekou! Na Střekově bydlím dvacet šest let, je
to krásné místo pro život, jen je
zanedbané.

A úspěch je zaručen?
Jsme optimisté. Chytili jsme
se a právě teď jsme v situaci, kdy téměř nestíháme vyrábět. Nechci to zakřiknout.
Část výroby máme v Ústí, část

Někdo by s Vámi nesouhlasil,
co se Vám na Ústí tolik líbí?
Ústí mělo možná smůlu na
necitlivé zásahy, od urbanismu přes umisťování lidí z celé
republiky bez ohledu na vztah
k městu. Ale příležitostí a možností má ústí nepočítaně, poloha města s řekou, krásné okolí,
napojení na dálnici, blízkost německého trhu. Snad jen Alpy by
mohly být blíže.

Zanedbané? Vy budete za
Ústecké fórum občanů v letošních volbách údajně na
čelním místě na střekovskou

Jana Procházková s dvouletou Kačenkou a její maminkou. Holčička potřebuje speciální
zdravotní kočárek, který stojí 90 tisíc korun. foto: Gabriela Zlámalová

Jana Procházková přebírá šeky pro Plamínek naděje od partnerů na plese severočeských
patriotů

radnici, tak asi máte představu o lepším Střekově.
Měli by se zde udržet zaměstnavatelé a přidat nové možnosti v obchodní síti a ve službách.
Střekov je takové město samo
o sobě, o sobě, ale nemá své
centrum, místo pro setkávání.
Je zde jen jeden supermarket,
téměř žádné kavárny, málo restaurací, honě zeleně, ale málo
parků. Nemáme, jako jediná
čtvrť, domov pro seniory nebo
byty pro seniorské bydlení.
Střekov se nabízí jako relaxační zóna. Je tady hrad, část Střekova je v chráněné krajinné
oblasti Českého středohoří. cyklokemp, cyklostezka, koupaliště, ale chybějí místa pro setkávání sousedů a služby.
A kde by taková místa pro setkávání měla být?
Jednoznačnou příležitostí jsou labské břehy. Na obou
stranách řeky. Už dlouho se
v Ústeckém fóru občanů zabýváme vizí oživení města tímto
směrem, mluvíme s architekty,
hledáme cesty. Jen se podívejte
na Zanádraží, jak ožilo po obsazení volných prostor šikovnými podnikateli. A najednou je
tam plno. Pro mě jsou velkým
zdrojem inspirace Drážďany.
Na jedné straně lidi chodí po
obchodní promenádě a na druhé straně mají obrovskou travnatou plochu pro odpočinek,

sport, relaxaci nebo pikniky.
Někdo může říci, že jde o nesrovnatelně bohatší město,
ale před třiceti lety jsme měli
srovnatelné možnosti. Jenže,
zatímco Drážďany plně využily
dotací po sjednocení Německa,
Ústí řadu příležitostí promarnilo. Ústí je krajské město, ale na
svůj rozvoj od Ústeckého kraje
za posledních několik let skoro
nic nedostalo. To se musí
změnit. zu
PROFIL

Ing. Jana Procházková
Nar. 14. 11. 1967
Vdaná, matka tří dětí
Předsedkyně správní rady Nadačního
fondu Plamínek naděje
Jednatelka Schicht s.r.o.
Asistentka náměstka primátorky
města Ústí nad Labem
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Pivovarské v Letním kině mají
kapely rády. Do Ústí se těší
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Jeden z největších hudebních
festivalů v Ústí nad Labem, Pivovarské slavnosti, se blíží. Už
9. června je přivítá Letní kino.
Vůbec poprvé vystoupí na scéně pod širým nebem v Ústí podle Luboše Machoně z pořadatelské agentury Dream PRO
legenda československé popmusic Peter Nagy se skupinou
Indigo. Vystoupí také Tomáš
Klus, Arakain, Děda Mládek
Illegal Band nebo Cirkus Problem a řada ústeckých kapel.

je hotová i II. scéna v horní
části Letního kina, která je
určena zejména regionálním
kapelám. Podrobný harmonogram celé akce najdete na
www.pivovarske.cz.
Vstupenky jsou nyní za
300 Kč a v ceně návštěvníci
mají i 1 půllitr piva Březňák.
Zakoupit si je lze na stáncích
Sazka, na www.pivovarske.cz
nebo osobně na adrese Dream
PRO, Hrnčířská 64/4, Ústí nad
Labem, telefon 603 993 808.

Už za měsíc jsou v Letním
kině Pivovarské slavnosti.
V jakém stadiu jsou přípravy?
Přípravy vrcholí… Probíhají
již i koordinační schůzky v Letním kině, rozmístění jednotlivých prodejních pozic piva,
jídla a dalšího sortimentu, aby
návštěvníci měli co největší
komfort. Zároveň připravujeme doprovodný program, který
se bude odehrávat jak na pódiu, tak mimo něj. Jako každý
rok mimo jiné přivítáme sportovce z Ústí v čele s týmem
amerického fotbalu Blades,
kterého jako agentura finančně podporujeme. Programově

Těší se učinkující do Ústí?
Hrají tady rádi?
Všichni se moc těší na výborné ústecké publikum. Letní kino v Ústí je největší svého
druhu v České republice a kapely to zde mají rády. Tomáš
Klus zde hrál naposledy před
pěti lety… a přišlo na něj přes
10 tisíc lidí.
Kolik druhů piv budou
moci ochutnat návštěvníci
slavností?
Na více jak 20 druhů piva
přes různé druhy speciálů –
Březňák, Zlatopramen, Krušovice a další… pr
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Sestřičky z ACME vám umožní stonat doma
Sestřičky z agentury domácí péče ACME se
už devatenáctým rokem starají o nemocné
na Ústecku, kteří nechtějí stonat v nemocnicích. Tým sestřiček navštěvuje pacienty doma
i vícekrát za den a pracuje sedm dní v týdnu.
Starají se o nemocné, jejichž zdravotní stav už
nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale kvalifikovanou ošetřovatelskou péči podle pokynů
lékaře. Služba domácí péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

A jak taková domácí
péče skutečně funguje?
V panelovém domě v Krásném Březně bydlí vitální pětaosmdesátiletá paní Alena, ke
které každý pracovní den už
od ledna dochází sympatická sestřička Milena Bejdová.
O víkendech se pak sestřičky
střídají, podle toho, která má
službu. Pacientka prodělala

spinální karcinom a sestřička jí ošetřuje ránu, pomáhá
s převazy, a když je potřeba,
tak i odebírá krev. „O tom, že
existuje domácí péče ACME,
jsem se dozvěděla v nemocnici, tam mi poradili, na co mám
nárok. Moc lidí to neví, přitom
to hradí pojišťovna,“ říká hned
úvodem našeho setkání paní
Alena.
Z obyčejného „boláku“
byla rakovina
K lékaři šla paní Alena s nehojícím se „bolákem“ na noze,
ze kterého se vyklubal spinální
karcinom s metastázemi. Léčí
se od loňského února a nyní
stále dochází na kontroly na
kožní a na onkologii. Také je
v péči dr. Procházky v ambulanci chronických ran. Ránu
musí sestra každý den ošetřit a převázat. „Teď už je to

Sestřička Milena Bejdová ošetřuje paní Alenu od ledna foto: zu

Paní Alena má se setřičkou velmi přátelský vztah

krásné, když jsem k paní Alence začala chodit, tak jsme si
‚užily‘ své,“ popisuje sestřička
paní Aleny Milena Bejdová.
Práce domácí sestry
není pro každého
Všechny sestřičky, které se
o nemocné takto starají, musí
být vystudované zdravotní sestry. To ale k tomu, aby dělaly

tuto práci dobře, nestačí. „Je to
práce, která není pro každého.
Člověk musí být naprosto samostatný, protože na rozdíl od
praxe v nemocnici nemáme po
ruce kolegyni nebo lékaře. Musíme být proto schopné udělat
hodně věcí samy, rozhodnout
se a poznat, kdy je čas lékaře
na pomoc zavolat,“ popisuje
sestřička. Kolik sestra zvládne
za den pacientů, záleží na tom,
jakou péči potřebují.
Jedna sestra většinou navštěvuje ty samé klienty. A to
je výhodou, protože je pak
dobře znají a vědí, co potřebují. „Domácí péče je poskytována nemocným všech věkových
kategorií. Nejmladší náš klient je ročník narození 1993,
a nejstarší má 94 let. Pečujeme
o nemocné s různými diagnózami a poskytujeme i hospicovou péči. Přebíráme pacienty
od paní doktorky Dušánkové
a jejího onkologického týmu,“
dodává Milena Bejdová.
Na pomoc se můžu
vždy spolehnout
„Za tu dobu, co ke mně Milenka chodí, tak si nepamatuji,
kdy by měla špatnou náladu,
kdy by mi nepomohla. Musím
napsat velké poděkování na
agenturu ACME. Nejen ona,
ale i víkendové sestřičky jsou
moc ochotné,“ uzavírá naši návštěvu paní Alena. pr
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Starají se o nemocné, jejichž
zdravotní stav už nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale
kvalifikovanou ošetřovatelskou péči podle pokynů lékaře.
Služba domácí péče je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.
Péče v domácím prostředí
není určena jen seniorům, jak
si veřejnost myslí, ale pojišťovny tyto zdravotnické služby
hradí i dětem a mladším lidem.

BYZNYS

více na www.zitusti.cz

Zdeněk Frelich: Naší cestou jsou
Sklářská skupina AGC má už téměř rok a půl
v Česku ve svém čele Zdeňka Frelicha. A po
miliardové investici před šesti lety do linky
plochého skla v Řetenicích se chystá na investici v závodě Processing.
Jste od loňska country managerem české skupiny AGC.
Jaký to byl rok?
Dobrý. Jednotlivé závody
AGC splnily naplánované cíle.
Z hlediska prodeje se nám celoevropsky dařilo.
A jaký je trend? Jdou na odbyt stále lépe autoskla?
Lépe šla vloni výroba plochého skla a dařilo se i autosklům.
Oba závody byly ziskové, ale
ploché sklo rostlo rychleji.
Konkrétně jaké sklo jde nejvíce na odbyt?
Nejvíce jdou na odbyt zrcadla, protože konkurence omezila výrobu. Nárůst výroby byl
vyšší než nárůst trhu. AGC zvyšovala podíl na trhu.
Zrcadla?
Hlavně čistá zrcadla. Druhů
zrcadel je několik. Je to dané
trhem. Náš podíl na trhu roste
rychleji než podíl v ostatním
sklářství.
Říkáte, že konkurence omezila výrobu. Znamená to, že si
ten trh AGC udrží?
Jsme lídři v kvalitě i v ceně.
Rosteme. A podle mých informací si trh udržíme.
Vyrábíte nějaké specifické
sklo, které umí jen AGC?
Jsme lídři na trhu v některém sortimentu, ale vyrábí
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ho i konkurence. Možná jsme
ojedinělí ve výrobě speciálních velkoplošných informačních displejů. A nově jsme
představili plně transparentní sklo Halio. Kde zmáčknete knoflík, a během několika
sekund se zešeří.
Něco jako inteligentní
žaluzie?
V podstatě. Halio je inteligentní tónované sklo, které
se zbarví do šedavých odstínů. Ta změna probíhá automaticky nebo na přání uživatele a sklo stále vypadá jako
běžné sklo. Zahrnuje v sobě
nejmodernější vyspělé technologie. Je to nejvýkonnější
a zároveň nejšetrnější systém
regulace denního světla. Díky
intuitivnímu uživatelskému
rozhraní je to ideální interaktivní sklo pro domácnosti
i komerční budovy. To je specifikum, které možná dnes
umíme jenom my.
Vypadá jako normální sklo?
Je k nerozeznání od běžného čirého skla. Je to pro
architekty a designéry produkt, který mohou použít při
navrhování nápaditějších interiérů a exteriérů. Neutrálně šedé tónování skla můžete bez problémů kombinovat
s jakoukoliv barevnou paletou nebo stylem obytných
domů i jiných budov.

Co všechno inteligentní sklo
umí?
Můžete ho třeba naprogramovat tak, aby reagovalo na
počasí, denní dobu nebo polohu slunce během dne. Je možné ho ovládat manuálně, pomocí hlasových pokynů nebo
intuitivně zařízením umístěným na zdi. Okna se mohou
zabarvovat jednotlivě nebo
všechna současně. To už není
jenom sklo. Je to sklo i elektronika dohromady. To je naše
cesta.
Jak vlastně funguje vývojářství v AGC?
AGC má tři vlastní vývojová
střediska v USA, Belgii a v Japonsku, která spolupracují
a reagují na požadavky trhu,
na moderní trendy.
Z toho plyne, že Halio třeba
bude i měnit barvy?
Ano. Zatím je v jedné barvě. Ale výzkumáci pracují na
tom, abyste si tam mohla přát,
co chcete. Když na displeji telefonu máte obrázek, proč by
nakonec nemohl být i na skle
Halio.
Podle statistiků začal v meziročním srovnání stagnovat
i automobilový průmysl. Jak
si letos vede výroba autoskel?
AGC Automotive nestíhá. Jedeme naplno.
Hraje roli v poptávce po autosklech, že se údajně chystá technologicky přeskupit
automobilový trh směrem
k elektromobilům?
Ne. A já ani elektromobilům
nevěřím.
Proč?
Do města na krátké cesty, to
ano. Ale když budete potřebovat jet někam 100 km daleko,
vy věříte údaji, že elektroauto
dojede 200 až 300 km? Vždyť
v létě si pustíte klimatizaci
a odebíráte energii z těch baterek, v zimě topení…. To vše
má vliv na dojezd, který v reálu 200 kilometrů být nemůže.
A kde to auto nabijete?
Podívejte se na to, co říkali
Norové. Ti podporovali elektromobily dotacemi, což podle mě
není dobře, a teď nemají kde
nabíjet. Umíte si představit, že
by polovina nových aut byly
elektromobily? Kde by je lidé
u paneláků nabíjeli? Přijedete
domů, strčíte auto do zásuvky, a kdo vám dodá tu energii,
když všechna auta začnou lidé

okamžitě nabíjet? To nejde. Na
to nejsou zdroje. A mluví se
o tom, že budou samonabíjecí
silnice a podobně. Ano, budou.
Někdy...
Trochu to zní, že jste nepřítelem „zelené planety“…
To rozhodně ne. Já mám ekologické smýšlení. Doma třídíme
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chytrá interaktivní skla
Sklářství se daří natolik, že
nestíháte, a prý když klientům nabídnete, že mu sklo
vyrobíte v AGC v Polsku, zasekne se.
Já se také někdy zaseknu,
když jde o Polsko.
Ale nejde přece o polskou sůl
nebo vajíčka. Skla přece vyrábíte stejně v Teplicích jako
v Polsku.
Samozřejmě. V Polsku jsem
byl a mají perfektní zboží. Ale
taky tam máte šmejdy. Lidé
jsou médii masírovaní tou solí
a vajíčky a mají v hlavě, že potraviny z Polska jsou špatné
všechny. Jenže špatných je třeba jen 5 až 10 %... To samé platí o skle. Když nabídnete sklo
z Polska, kde ho mají i možná
lepší, než máme tady, lidé mají
v hlavě Polsko – to nechci. Český odběratel to má tak zafixované. To nevymizí.
Odstartoval další ročník ankety o nejlepšího zaměstnavatele, kde AGC pravidelně boduje, ale jak letos
šlo kolektivní vyjednávání
s odbory?
Bylo tvrdé, ale nakonec jsme
se dohodli. Podle mého názoru
vše zkomplikovala vláda.

absolutně všechno – papír,
plasty, sklo, kovy. Topím tepelným čerpadlem. Bydlím v krásném prostředí v CHKO v kopcích nad Karlovými Vary...
To musíte být otužilý, na
Karlovarsku je pokaždé
větší zima než tady u nás
v Teplicích.

Karlovarsko má nejmenší
sluneční svit v republice. Ale
já mám zimu a sníh rád.
Ale zpět k ekologii.
Dovedu si představit třeba
růst hybridních vozů. Ve městě jedete na elektřinu a dlouhé vzdálenosti na klasické
PHM. Já na ekologii dám, ale

Myslíte zvýšením mezd státních zaměstnanců?
Ano. Když populisticky vláda
přidává 10 až 15 % na mzdách
ve veřejném sektoru v době
ještě před volbami, tak naše
vyjednávání není lehké. Navíc
šla nahoru ekonomika a firmy potřebují lidi. Tak začaly přeplácet. AGC má nejvyšší
průměrný výdělek na Teplicku
a možná i v celém regionu – je
to přes 35 tisíc korun v dělnických profesích. Kdyby se
přidávalo každý rok, všichni
s tím budou počítat a všichni
budou i spokojeni. AGC zvyšuje mzdy svých zaměstnanců každoročně, i když je krize
a nejsou volby. Ale v myšlení
zaměstnanců a hlavně odborářů, kteří dostali pokyn v centrálách, tlačte, tlačte, tlačte, to
bylo v kontextu s tím rozhodnutím vlády málo. Jenže takovými „hurá“ rozhodnutími

si Česká republika pod sebou
podřezává větev. To začne
tlačit inflaci a myslím si, že
ekonomika půjde časem zase
dolů, a protože lidé pak nebudou mít peníze, třeba na
auta, půjde dolů automobilový
průmysl a AGC Automotive…
firmy nebudou mít odbyt a začnou propouštět.
Promítne se nějak růst mezd
do ceny výrobků a surovin?
Do cen našich výrobků ne.
Ty jsou dané trhem. Když je
konjunktura jako teď, tak cena
roste, když jde ekonomika
dolů, cena klesne. Ale když přijde špatná situace, neuděláte
tady novou investici. Tím jsme
si tu větev pod sebou podřízli.
A co vám nejvíc vadí na takovém růstu mezd?
Jde o předvídatelnost. Skokové navýšení před volbami
o 10 a 15 % bylo moc. V minulosti to stále byla 3 %, 4 %
a pak najednou 8, 10 a 15 %.
Při takových skocích tady nebude chtít nikdo investovat.
To je pro investory argument,
proč tady už žádná velká investice nebude. Je štěstí, že my
už máme schválenou investici do nové linky v AGC Processing. Za čtyři roky má přijít
na řadu dubská Barevka, a to
se obávám, že už nám investici
nikdo neschválí. pr
PROFIL

Zdeněk Frelich
Zdeněk Frelich (59) je od ledna
2017 country managerem skupiny
AGC v České republice. Byl u zrodu
a následně 15 let v závodě v Oloví,
kde úspěšně rozvíjel unikátní výrobu
protipožárních skel. Působil také
v Číně, kde pro mateřský koncern Asahi
Glass Company řídil spuštění výroby
v závodě na výrobu extra tenkých skel
pro displeje. Zdeněk Frelich byl zvolen
nejlepším českým manažerem sklářského průmyslu pro rok 2014.
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některým věcem moc nevěřím. Třeba hybridům věřím,
ale nevěřím rádoby ekologům, když vidím původně zelené pole plné solárních panelů. Na střechy domů říkám
jednoznačně „ano“, ale pole
panelů…?

SPORT/SERVIS

více na www.zitusti.cz

HARM ONOG RAM SVOZU OD P A D U
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
9. 5. 2018: Severní Terasa | Ladova, Pod Parkem,
Muchova, Sociální péče
10. 5. 2018: Stříbrníky | Jizerská, Šumavská, Orlická
14. 5. 2018: Stříbrníky | Br. Veverků, Na Louži,
Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli,
Na Návsi, Na Vrstevnici
15. 5. 2018: Dobětice | Brandtova, Ježkova,
Poláčkova
16. 5. 2018: Dobětice | Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla,
Pod Rozhlednou, Šrámková
17. 5. 2018: Dobětice | Kmochova, Nad Březnem,
Rabasova
21. 5. 2018: J. Plachty
22. 5. 2018: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary,
Vodařská, Žitná
23. 5. 2018: Na Skalce, Peškova, Picassova
24. 5. 2018: Ryjická, Sibiřská
28. 5. 2018: Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
29. 5. 2015: Jánského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní,

Opět za účasti Kuby!
GÁ
CH

PROGRAM:
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23.5. 16:00 VYŘAZOVACÍ BOJE
LO
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I

N

24.5. 16:00 ČTVRTFINÁLOVÉ BOJE

Pořádatelé:

M

GRAND PRIX BOX Ústí nad Labem
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Sledujte nás:
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25.5. 16:00 SEMIFINÁLOVÉ BOJE

26.5. 17:00 FINÁLE

PR
O
TI

KR

IM

IN

A

Vstupenky v prodeji v síti

ČI Š T ĚN Í KO M U N I KACÍ
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní,
Železná
30. 5. 2018: sídliště Pod Vyhlídkou | Čechova, Ke
Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
31. 5. 2018: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou | Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou),
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské
zahrady
4. 6. 2018: Krásné Březno | l. máje, Čelakovského,
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi,
Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská,
Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
5. 6. 2018: Krásné Březno okolo ul. Nový svět |
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový
svět, Pekařská, Plavecká
6. 6. 2018 : Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou | Anežky České, Dr. Horákové,
Janáčkova, Jungmannova
7. 6. 2018: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická
a Neštěmická | Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3,
Přemyslovců, Žežická
11. 6. 2018: Krásné Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní | V Oblouku, Vojanova,
Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní,
V Háji, Výstupní, Zolova

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 .
ZORO
Kocourek, barva černá
s bílou náprsenkou, stáří
asi 9 měsíců.

MIREK
Kocourek, mourované
barvy, stáří 10 měsíců,
vhodný do bytu i k domku
se zahradou.

MAREK
Kocourek, barva černá, stáří
10 měsíců. Vhodný do bytu
i k domku se zahradou.

OLDA
Kocourek, černobílé barvy,
stáří asi 5 let. Vhodný
do bytu i na zahradu.

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

M

Jaké další výpravy
se na sever Čech chystají?
Oslovili jsme 35 států, ale
je jasné, že ne všichni přiletí.
Omluvili se Američané, máme
potvrzenou účast Estonska, Holandska, Jordánska, Kuby, Nepálu, Německa, Nigérie, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska,

Jaké naděje bude mít česká
reprezentace?
To je nyní těžké odhadovat.
Po dlouhém zranění se vrací
Chládek, startoval na velkém
turnaji ve Varšavě, boxoval
o medaili a umístil se na 5. místě. Finále bude obhajovat Kotrč,
ten ale bude startovat o váhu
výše. Z českých boxerů se
představí 16 našich nejlepších
boxerů.
Vstupenky bude možné zakoupit na Ticketportal.

SPORTCENTRUM SLUNETA

RT
E

Je to dobrý termín?
Kalendář je nabitý, těžko si
vybírat, ale termín je lepší než
minule v červenci, kdy jsme se
kryli s různými kvalifikacemi na
MS v Hamburku. Tentokrát nás
žádný vrchol sezony nelimituje
a to nám nahrává.

města Ústí nad Labem v BOXU

O

Exotičtí nováčci na GP
„Poprvé se v Ústí představí Jordánsko, Nepál, Nigérie
a Turkmenistán,“ řekl prezident
České boxerské asociace Svatopluk Žáček.
Z potvrzení o účasti mám
dobrý pocit. Je jasné, že kubánská účast je vždy okrasa, láká
lidi. Je rozdíl mít Velkou cenu
s Kubou či bez ní. To je jasné.
Naposledy zde Kubánci startovali v roce 2012.

GRAND PRIX

SP

Srbska, Turkmenistánu (zde je
trenérem Saša Lebzjak, finálový soupeř Rudolfa Kraje z OH
v Sydney). Další země jsou ještě v jednání. Zároveň chystáme
kemp, kterého se vedle českých
reprezentantů zúčastní i některé další výpravy.
Turnaj se koná od středy
23. do soboty 26. května v ústecké hale Slunety na Klíši.

8

Letošní 49. ročník Grand Prix
bude mít lesk – Kuba potvrdila
účast!
„Prezident Kubánské boxerské federace Alberto Puib de
la Barca mně poslal emailovou
zprávu: Dle Vašeho pozvání potvrzuji účast Kuby v Grand Prix
Ústí nad Labem. Jména a další
údaje o delegaci budou poslány
později, po finále WSB.

9

Ústí nad Labem čeká Grand Prix v boxu

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
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
11. 5. 208 od 7:00 do 16:00 hodin
Pasteurova, Resslova od Č. mládeže po Palachovu,
Thomayerova, U Nemocnice, Pod Holoměří,
V Zahrádkách
14. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený
vrch, Stará
15. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Králova Výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova,
Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy
16. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Emmy Destinové, Koněvova, Stará od Masarykovy
17. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Jizerská od Šumavské po Šrámkovu, parkoviště
Jana Zajíce
18. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Bří. Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova,
Kosmova (Všechny od Bří Čapků k Všebořické
21. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, Poláčkova
včetně pojezdového chodníku
22. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Kmochova, Kmochova ke škole, Pincova
23. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Rabasova, Rabasova ke škole, Šrámkova k MŠ
24. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Svojsíkova, Gagarinova
25. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
17. listopadu, Plynárenská, Dukelských hrdinů (od
Masarykovy po Všebořickou)
28. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Ovocná, Višňová, Švestková, parkoviště Stavbařů,
Ořechová, Merunková, Ladova

29. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů, Parkoviště
nad Merunkovou
30. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Picassova, Parkoviště Skalka p.č. 697/87,
Na Výšině, Ryjická, Tři kříže, Akátová
31. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská,
Jánského, Turistická, Národní, Sibiřská + parkoviště
u č.p. 372
1. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Na Kohoutě, Dukelských hrdinů
4. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova,
Zelená, Hluboká, Opletalova od Seifertovy po
Sibiřskou
5. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Obvodová, Čechova, Rozcestí
6. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Karoliny Světlé, U Pivovarské zahrady, Křižíkova,
Janáčkova, Na Vinici, V Doubravě, Hřbitovní, Na
Náspu, Na Sklípku
7. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy,
Jungmannova
8. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Školní, Návětrná, Kpt. Nálepky, Vojnovičova, Kpt.
Jaroše
11. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Hilarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru,
Ondříčkova, Mošnova včetně zadního traktu,
Hilbertova, Veleslavínova
12. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
SNP, Ve Smyčce, Hoření po Důlce
13. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická,
V Podhájí, Vinařská v sídlišti
14. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká
15. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové,
Nedbalova, Rembrandtova
18. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Kramoly, Žukovova, Na Pile, Těšínská, Zeyerova,
Třebízského
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slavíme

23
22

jarní
podzimní
slevy
slevy

let

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

%
33%
33

NOVĚ I E–SHOP

Objednávky/Informace:tel.:
tel.:475
475501
501 553,
553, mobil:
Po–Pá:
8–20
hod.hod.
Objednávky/Informace:
mobil:603
603813
813303,
303,
Po–Pá:
8–20
Masarykova
(Rondel)
patro| Otevřeno
| OtevřenoÚt,
Út,St,
St, Čt:
Čt: 9–16
Masarykova
633633
(Rondel)
II. II.
patro
9–16hod.
h.
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www.lukyul.cz

PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen Golf II-V, 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.
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.

8.–10. 6. 2018

Renault Laguna I, II, R19, Megane 97-03,
Megane cupé 97-03, Clio 97,
Scenic 96.

WWW. DDMU L . CZ

MC2018431

Telefon 720 589 550

NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT

PALIVOVÉ DŘEVO

18.–20. 5. | INDIÁNSKÁ STEZKA
Zveme vás na Indiánskou stezku, která se uskuteční v Libouchci u Ústí nad Labem
v termínu 18.–20. května 2018. Cena za osobu činí 200,- Kč a je v ní zahrnuto startovné
v soutěži, ubytování, strava od páteční večeře do nedělní snídaně, doprovodný program
(vč. vstupného), proplacení dopravy a v případě dobrého umístění i ceny. Vyhlášení
výsledků je v plánu v sobotu odpoledne. A o co vlastně jde a na co je třeba se připravit?
Nahlédněte do informací na www.ddmul.cz a dozvíte se více! Součástí informace je
i přihláška a není nutné se hlásit za organizaci, ale klidně i jen jako dvojice kamarádů.
Přihlášky do pátku 4. května do 10:00 hodin.

ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ
720 589 550

na 2 televize s 2 přijímači

JEN ZA 300 Kč!

využijte SATELITNÍ DOTACE
MC2018424

100 LET REPUBLIKY

MC2018441

NOVINKY AUTOMOBILEK / TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

tel.: 778 527 899

MC2018433

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE

www.satelitnidotace.cz

19. 5., 15:00 | KVĚTNOVÁ JÍZDA, STADION MLÁDEŽE – BUKOV

Zažijte Alchymistické Litoměřice

Soutěžní a sportovní odpoledne pro všechny dětské dopravní prostředky, spousta zábavy
a odměn, skákací hrad. Jedeme za každého počasí. POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ – děti ve věku
2–7 let.

24. 5., 15:00 | OSLAVA DNE STEPU, ATRIUM MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ N/L
Oslava dne stepu se letos koná 24. 5. 2018 a přímo v atriu magistrátu města Ústí nad
Labem. Těšit se můžete na bohatý program od 15–18 hodin. Uvidíte stepařské, taneční,
hudební i pěvecké vystoupení žáků DDM, ale i hostů. K tanci a poslechu bude hrát živá
kapela. Vyzkoušet si můžete step, Irské tance, Izraelské tance a světelnou show na vlastní
kůži. A uvidíte i vlajkovou show skupiny VOX LUMINAS. Těšíme se na vás.

30. 5., 16:00 | DEN DĚTÍ, DDM
Oslava všech dětí a jejich rodičů, spousta soutěží, her a zábavy. Opékání buřtů, odměny,
skákací hrad a další lákadla. Činnost kroužků je v době konání akce omezena.

Obnovená premiéra stepařské show poprvé v Ústí nad Labem! Uvidíte Broadwayskou
show plnou tance, humoru, napětí a mnoho dalšího... :-) Divadlo na divadle aneb jak
vzniká divadelní představení v amatérském souboru přímo před očima diváků. Osud
celého představení je od začátku nejasný. Zhroutí se soubor dvě hodiny před premiérou?
Bude vůbec možné představit premiéru? Co hvězdná kariéra účinkujících? Zvládne závislý
režisér na kofeinu nátlak okolního světa, aniž by došlo jeho vinou k apokalypse??? To vše
a mnohem víc v inscenaci STEP-TIME! VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

MC2018437

30. 5., 19:00 | STEP – TIME ANEB ZE ŽIVOTA HERCŮ, DDM

Ústecký kraj – Již čtvrtým rokem
probíhá v našem kraji originální
festival Alchymistické Litoměřice. Letos bude hlavním tématem
akce „naplněný osobní a pracovní život“. Na festivalu bude od
18. do 20. května možné se prostřednictvím workshopů, diskusí a dalších aktivit seznámit s tajemstvím hojnosti, využíváním
času, vlastního potenciálu a harmonického bytí. Hlavním mottem festivalu je pak to, aby lidé
poznali vlastní talent, záměry
a vize. Návštěvníci se nechají inspirovat od předních odborníků,
koučů a úspěšných osobností,
jak pracovat sami se sebou, na
co se zaměřit, aby byli ve svém
životě úspěšní, šťastní a vnitřně
spokojení. Návštěvníci na místě naleznou 11 sálů s více jak

100 přednášejícími, zaposlouchají se do nejrůznějších koncertů, užijí se divadelní představení, módní přehlídky, umělecké
výstavy a pochutnají si na zdravých pochoutkách. A na koho
se mohou zájemci letos těšit?
Třeba na Jaroslava Duška, Tomáše Kluse, Marka Džirasu, Lauru
Janáčkovou, Radkina Honzáka
a mnoho dalších. zut
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INZERCE

v naší péči

ROZŠÍŘENÍ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
Dovolujeme si Vás informovat
o nástupu nového lékaře
na chirurgické oddělení

MUDr. Josef Zábranský

lékař se specializací v oboru všeobecné chirurgie
a nádorové chirurgie prsu
Ordinační hodiny
ORDINACE CH1
Po: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Út: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Pá: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
ORDINACE CH3
St: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Čt: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Telefon: +420 477 102 158
(kartotéka chirurgie - 1.patro, budova A)
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.,
Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem
MC2018444

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ČESKÉHO ROZHLASU SEVER
19.5.2018 OD 12 HODIN
NA SCHODECH 10, ÚSTÍ NAD LABEM

Marcel Zmožek - Petr Lüftner - Maxipes Fík
Atrakce pro děti- Soutěže - Prohlídky budovy
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