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Na ostrově 
jsem hodně  
věcí v životě 
přehodnotil
STRANY 8–9

Vietnamská firma otevře bývalé
Tesco zřejmě už na podzim

STRANA 5

Na Větruši může
být ferrata i bobová dráha

STRANA 4

Zprávy
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APOLLO MUSIC CLUB
22/6  Retrodiskotéka s tombolou
28/7   Retrodisco party
25/8   Retrodisco party
15/9  2018 Retrodiskotéka

TISÁ
16/6 1400 Kačákfest 2018

ŘEHLOVICE 
od 1/7 do 14/7 IX. Sochařské sympozium

DOBRÁ ČAJOVNA
14/6 1900  Asijská lukostřelba

CHABAŘOVICE
15/6 1700  Jaroslav Svěcený

CÍRKVICE 
16/6 1600  Hudební Církvice

SKANZEN ZUBRNICE
21/7   Pouť k Máří Magdaléně
20 a 21/10 Podzim na vesnici
8 a 9/12 Vánoce ve skanzenu

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
17/6  CLARINET SOCIETY
20/6  VYSTOUPENÍ ZŠ TRMICE
24/6  JUNIOR BAND ZUŠ EVY RANDOVÉ
27/6  BRASS BOMBERS
1/7  TOMÁŠ KOSTKA A IVA ŠULCOVÁ
8/7  LABSKÁ KAPELA
17/7  ÚSTECKÝ VÝBĚR

22/7  DOUBRAVANKA
29/7  OLD BOYS
5/8  ÚSTEČANKA
12/8  JJIM BAND
19/8  BRASS BOMBERS
26/8  SEVEROČESKÉ DIVADLO

SIA CENTRUM
15 a 16/6 od 1830 Pyžamová párty

MĚSTSKÉ SADY 
16/6 1300  Ústecké slavnosti

RESTAURACE POD KAŠTANY 
29/6 2000  Karneval, diskotéka

KOUPALIŠTĚ BRNÁ
30/6 1300 Balónková show s Evičkou

DŮM KULTURY 
27/6 18:00  Mama Mia! 
8/10 1900  Ani za milion 

NÁRODNÍ DŮM 
16/6 2000  Stoletá diskotéka
27/6 2000  Tom Shaka a Bužma
5. 9. 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
13. 9. 2000  Audrey Martells
22. 9. 2000  Stoletá diskotéka
24/9 2000  Ben Granfelt Band
5/10 2000  Tal Gamlieli Trio
7/11 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
15/11 1900 Legenda folkové scény – Nezmaři –  
  40. let na scéně

LETNÍ KINO 
15/6 2000  Ticho po pěšině /Činoherní studio,  
  premiéra
16/6 2000  Ticho po pěšině /Činoherní studio,  
  1. repríza
17/6 2000  Ticho po pěšině /Činoherní studio,  
  2. repríza
23/6 2000  Michal David – Open Air Tour 2018
17/8 1600  Tři sestry
26/8 1200  Radiofest 2018
1/9 2000  Fír Fest 

HRANIČÁŘ
13/6 1800  O ekologicky šetrných způsobech života
13/6. 1930  Žalman aneb naslouchání tichu země
14/6. 2000  Hill Dunes a Tomáš Palucha
15/6 1930  Divadlo Ponec - Švihla

ČINOHERNÍ STUDIO
19/6 2000  Paramount Styles (us) + Kalle (cz) 
21/6 1800 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
24/6 1700  Astrid Lindgren: Děti z Bullerbynu
25/6 1900  Ray Bradbury: 451 stupňů  
  Fahrenheita
28/6 1900  Ingrid Lausund: Benefice  
  aneb Zachraň svého Afričana

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
16/6 1800  Taneční galavečer sportovního  
  klubu Gebert
16/6 1900  Žena za pultem 2
17/6 1700  Koncert baletního studia SB
20/6 1900  Zkrocení zlé ženy
22/6 1900  Casanova
24/6 1500  Péťa a vlk

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
13/6 1000 Burza knih 
14/6 1600  Jak chránit sami sebe 
27/6 1830  Panoptikum se chystá na prázdniny  
  (W. Churchilla 3) 
29/6 900 Barevný pátek ve Vědecké půjčovně  
  (Velká Hradební 45)

MUZEUM 
13/6 1700  Osudové osmičky české historie – 1618
14/6 1800  Letní podvečer s Romancí
15/6 1800  Tanec v srdci 
16/6 1000 Zamilovaná příroda  
19/6 1700  Výstavou „Středověké Ústí“  
  s Eliškou Wiesnerovou 
21/6 1600  Muzeum čte dětem 
28/6 1700  Svět kachlových kamen 

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
16/6   Pohádky v parku – Pan hrabě čte  
  dětem – pohádka a hry pro děti
13/6   Hudební festival L. V. Beethovena –  
  komorní koncert pořádaný v rámci  
  54. ročníku festivalu
26/6 a 27/6 Těžký život princů a princezen –  
  speciální výukové prohlídky zámku 
  pro děti z 1. stupně ZŠ
30/6  Pohádkový park – mimořádná noční  
  prohlídka ke konci školního roku
1/7 1400  Za pohádkou na zámek

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
11/6  Akce pro seniory
29/6 až 1/7  Hurá na prázdniny
18/8  Netradiční chutě pralesa

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
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INZERCE

Jaroslava Šamsová: Na Terase chceme postavit parkovací dům
Parkovací dům, který by částečně vyřešil 

největší problém Severní Terasy, by ráda 
v obvodu viděla komunistická zastupitelka 
Jaroslava Šamsová. V za-
stupitelstvu pracuje od 
roku 2010 a na podzim 
bude mandát obhajovat.  

Jaký vztah máte k Se-
verní Terase? 

Na Severní Terase 
žiji již 38 let a považuji 
tento obvod za nejlep-
ší z celého města. Byla 
jsem svědkem jeho bu-
dování a od počátečních 
nedostatků až po sou-
časnost mohu říci, že se 
zde vykonala spousta 
práce ke zlepšování ži-
vota lidí. 

Kde má tento obvod 
svoje plusy a mínusy?

Obvod je celkem bezproblémový, nejsou 
tu vyloučené lokality, jsou tu tři velké zá-
kladní školy, dvě střední školy, učiliště, 
3 domovy pro seniory, školky, obchody, re-
staurace, městská policie, kontaktní místo 
státní policie v kanceláři obvodu. Po celou 
dobu, co jsem od roku 2010 zastupitelkou, 
jsme se snažili o zlepšování životních pod-
mínek na sídlištích – stavěla se hřiště pro 
děti, udržovala zeleň, pořádaly se akce pro 
různé skupiny žijící na sídlišti – pro děti 
ze škol, školek, z azylového domu, domovů 

pro seniory.  Tradicí je vítání občánků, 
návštěvy seniorů při životních výročích. 
Opravovaly se chodníky, patřící obvodu, 

budovala se popelnicová 
stání, parkoviště.

Parkoviště jsou nej-
větším problémem ob-
vodu. Za celá léta, co 
sídliště existují, při-
byla velká spousta aut 
a v současnosti je parko-
vacích míst velký nedo-
statek. Problém je v tom, 
že v územním plánu 
města nejsou vyhrazena 
místa, kde by se parko-
viště dala vybudovat. 

Dalším problémem 
je stav chodníků. Ty se 
opravují podle množství 
dostupných finančních 
prostředků. 

Vidím jako chybu, že 
se po roce 2000 prodaly 

skoro všechny byty do soukromého vlast-
nictví, a tudíž chybí zdroj příjmů. Nemluvě 
o přetrvávajícím problému s ruinou hotelu 
Máj a podobně.

Co se díky vám podařilo na obvodě ve 
stávajícím volebním období prosadit?

Podařilo se zajistit ve spolupráci s ma-
gistrátem sobotní a nedělní spoj linky 52. 
Práce v zastupitelstvu je ale týmová, bez 
podpory ostatních stran se neobejdete. In-
tenzivně se celé volební období jednalo 

o ruině hotelu Máj a snad se v téhle věci už 
blýská na lepší časy. Také jednáme o láv-
ce přes frekventovanou silnici, která spojí 
hřiště na místě bývalého sektorového cent-
ra s bývalým Cílem.  

A co byste chtěla prosadit pro obvod 
v následujícím volebním období?

Nejpalčivějším problémem Severní Tera-
sy je parkování. Budeme prosazovat urych-
lení schválení nového územního plánu 
a vybudování parkovacího domu. Pro udr-
žení pořádku vrátíme na sídliště státní po-
licii. Chceme dotáhnout koncept lávky od 
hřiště k Cíli a najít finanční prostředky na 
opravy chodníků a uliček mezi domy.    pr

se narodila 27. 2. 1951 v Ústí nad Labem. Bydlí na Stří-
brnickém sídlišti od  roku 1980. Je vdova, má 2 dospělé 
děti a 5 vnoučat.
Do komunální politiky vstoupila v roce 2006 jako 
zastupitelka města Ústí nad Labem a pracovala jako 
předsedkyně finančního výboru. Ve stávajícím volebním 
období je také městskou zastupitelkou a předsedkyní 
finančního výboru. Současně je zastupitelkou na Severní 
Terase a předsedkyně kontrolního výboru. I když je 
v důchodu, stále pracuje jako akreditovaný zemědělský 
poradce pro Ústecký a Středočeský kraj, přednáší 
zemědělskou dotační politiku EU a zpracovává projekty. 
Má ráda hudbu, divadlo, turistiku a cestování.

Ing. Jaroslava Šamsová 

T E L E G R A F I C K Y



Ústí nad Labem – V boji pro-
ti masivnímu přílivu sociálně 
slabých přitvrdilo město Ústí 
nad Labem. Opatření, které 
od března umožnilo nevyplá-
cet nově příchozím ve 22 lo-
kalitách doplatky na bydlení, 
chce magistrát rozšířit na celé 
město. 

Radnice se inspirovala 
v Kladně. Ústecká primátorka 
Věra Nechybová už podepsa-
la memorandum, ke kterému 
se připojila už zhruba dvacítka 
měst. V něm žádají o zachová-
ní tohoto nástroje, jak sestěho-
vání sociálně slabých zabránit. 
Opatření se totiž nelíbí sená-
torům, kteří považují možnost 
nevyplácet doplatky za pro-
tiústavní, a požadují, aby tuto 
možnost Ústavní soud zrušil.  
„Obcím by se měla zachovat 
pravomoc vydávat opatření 
obecné povahy. Jen obec nejlé-
pe ví, jaká je situace v daném 
městě,“ řekla Lenka Jaremo-
vá, která má proces opatření  
v Ústí na starost.

Sociálně slabé přivádě-
jí do města spekulanti, kteří 
díky nim vydělávají na dáv-
kách vyplácených státem za 
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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.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia cee’d SW. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Kia Venga. Kombinovaná spotřeba 
6,0–6,5 l/100 km. Emise CO2 140–150 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Sportage v limitované edici FIFA World CupTM 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. 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. 7. 2018.

INZERCE

Je nevyplácení doplatku 
na bydlení dobrý krok?

Lukáš Vlček  
26 let, vedoucí  
 
Příspěvek na bydlení 
bych omezil a dal pouze 
lidem, kteří ho opravdu 

potřebují. Nebo bych ho nastavil na 
omezenou dobu třeba pro lidi, kteří přišli 
o práci, ale pracovat chtějí.

Tomáš Kubišta 
29 let, obchodník 
  
Rozhodně ano. Pokud 
se někdo rozhodne 
přistěhovat kvůli 

doplatkům na bydlení, měl by se 
u značky, kde Ústí začíná, otočit na 
podpatku a hledat jiné útočiště. 
Nemakáš, nebydlíš.

Aleš Bárta  
43 let, pokladní  
  
Dle mého je toto řešení 
krajně populistické. Ano, 
momentálně zabrání 

přílivu sociálně slabých, i když nejsou 
data, že by v současné době nějaký 
probíhal. Ale v delším horizontu toto 
opatření dopadne na lidi, co opravdu 
potřebují pomoci, jako jsou senioři či 
matky samoživitelky. A to nemluvím 
o cenách nemovitostí nebo o image 
města. Upřímně, kdo by se chtěl 
stěhovat do ghetta.

Luděk Havel  
32 let hudebník  
 
S tímto krokem radnice 
rozhodně souhlasím, 
na to totiž doplácíme 

všichni. 

A N K E T A Obchod s chudobou? Město 
nechce doplatky na bydlení

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 13. 6. 2018  Příští vydání: 22. 8. 2018 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 8. 2018  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 

výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním 
centru města Ústí nad Labem  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614 
 Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost 

vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: 
redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, 
e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie 
pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným 
subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.

www.facebook.com/zitusti.cz

Nuda v Ústí?
Léto budiž 

pochváleno, ře-
čeno slovy kla-
sika. Červen je 
v plném prou-
du a prázdniny 
se blíží, takže 

hurá ven. Za kulturou, do pří-
rody, k vodě. Během léta se 
život v Česku, podobně jako 
tomu je v jižních státech, tak 
nějak zpomalí. Možná je to 
počasím, možná tím, že dny 
jsou delší. 

Nuda v Ústí se ale konat 
nebude. Bude dost zábavy, 
i když musíte zůstat ve měs-
tě. Už podesáté se na hradě 
uskuteční Střekovské hudeb-
ní léto, na Kostelním náměstí 
narazíte na koncerty nejrůz-
nějších žánrů, v Letním kině 
na popové hvězdy, rockery 
i činohru a nemluvě o spous-
tě sportovních klání, která 
vyvrcholí v polovině září ob-
líbeným Ústeckým ½mara-
tonem.

Tak si užívejte zábavu, 
krásné slunečné dny a načer-
pejte síly během prázdnin. 
Na podzim nás kromě návra-
tu ke každodenním povinnos-
tem a zkracujících se dní če-
kají i komunální volby. Volby, 
které jsou pro život běžných 
občanů nejdůležitější. Volby, 
které rozhodnou o tom, zda 
se ve vaší ulici postaví parko-
viště, odveze se odpad nebo 
kolik zaplatíte za jízdenku 
v trolejbusu.  Volby, které 
ovlivní směřování Ústí na dal-
ší čtyři roky. Fajn léto
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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přemrštěné nájmy.  A města 
nemají žádný jiný nástroj jak 
se tomu bránit. „Naše měs-
to milují sociální spekulan-
ti s byty. Obchodníci s chudo-
bou. Víte, jak takový obchod 
funguje? Někde stačí jeden 
problémový dům, jeden neudr-
žovaný vchod, aby ceny realit 
v okolí klesly. A když klesne 
cena, je nejlepší nakupovat. 
A když nakoupí, tak prona-
jmou. A komu? No přece tomu, 
kde budu mít zaručený příjem. 
Pro obchodníky s chudobou 
je ideálním nájemníkem člo-
věk na dávkách hmotné nouze 
a příplatku za bydlení. A tak 
se kruh rozšiřuje a vzniká pro-
blémová lokalita,“ poznamenal 
náměstek primátorky Jiří  
Madar.    gz
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THE BEATLES REVIVAL BAND & SYMPHONIC ORCHESTRA

The Boom & B.B. Art Production Kulturní středisko města Ústí nad Labem a Český rozhlas SEVER
za podpory města Ústí nad Labem Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město pořádají

www.the-boom.info 

ZAHRADA V AREÁLU PALÁCOVÉ VILY CARLA FRIEDRICHA
WOLFRUMA / BUDOVA ČESKÉHO ROZHLASU, NA SCHODECH

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NEVIDOMÉMU PLAVCI MIRKOVI SMRČKOVI
PROSTŘEDNICTVÍM NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU SVĚTLUŠKA 

SOBOTA166201819h
Předprodej od 4. 6. 2018 - Jasmína Lidické náměstí - Informační středisko města Ústí nad Labem
Klíčnictví Albert - Comfor Vaníčkova - verner@bbartproduction.cz - www.vstupenkyusti.cz

Občerstvení bude zajištěno, deky s sebou, místa k sezení pouze pro ZTP a starší návštěvníky. 
Děti do 15-ti let a ZTP S DOPROVODEM ZDARMA

Info a rezervace: B.B. Art Production - verner@bbartproduction.cz, 776 330 953 - www.the-boom.info

Oskar Petr: kytara/zpěv - Jirka Vopava: housle/mandolína/zpěv - Petr Samek: kytara

HOST - OSKAR PETR TRIO
Vstupné -  120,- v předprodeji / 160,- na místě

INZERCE

Na Větruši může být  
ferrata i bobová dráha
Ústí nad Labem – Více návštěvní-
ků by chtělo dostat město Ústí 
na Větruši. Zpracovaná studie 
proveditelnosti ukázala, že by se 
tak zatraktivnila dobře dostup-
ná lokalita v centru města. Stu-
die navrhuje celkem 16 atrakcí.

Jde například o bobovou drá-
hu, lanové centrum, dlouhý la-
nový sjezd, powerfun – volný 
pád, adrenalinovou houpačku, 
workoutové hřiště, minigolf,  
diskgolf nebo ferratu.

„Jde o odpočinkové centrum, 
které je díky dobré dostupnosti 
a propojení lanovou dráhou jed-
no z nejnavštěvovanějších míst 
města. Chceme ho ještě vylepšit 
a nalákat k volnočasovým akti-
vitám nejen Ústečany, ale i tu-
risty,“ řekl náměstek primátorky 
Jiří Madar.

Z hlediska finanční nároč-
nosti jde o rozdílné stavební 
objekty, které je možné reali-
zovat jako celek, nebo podle fi-
nančních možností vybrat jen 
některé. Rozsah je mezi 46 mili-
ony a 74 miliony korun. Teď se 
bude zpracovávat projektová 
dokumentace. Prostředky na její 

zpracování jsou v rozpočtu vy-
členěny. Zajímavostí by měly být 
minigolfové prvky, které budou 
doplněny modely významných 
budov z Ústí nad Labem a okolí. 
Centrum bude mít i ferratu, a to 
v prostoru u dolního parkoviš-
tě. Nabídne netradiční možnost, 
jak se dostat na Větruši. Lezecká 
stěna bude využívat svah, kte-
rý je nad plánovaným parkoviš-
těm. Od vrcholu stěny bude vést 
lávka směrem k Větruši. Stěna 
bude do svahu rozdělena na 2 až 
4 části. Součástí instalace je jis-
ticí lano, 4 žebříky, umělá lezec-
ká stěna. V horní části bude ces-
ta využívat skalní výchoz.   gz

Kuličkyádu vyhrála Pomněnka 
Neštěmice – Celkem 80 dětí 
z osmi ústeckých mateřských 
školek soutěžilo v Neštěmicích 
ve cvrnkání kuliček. Už 6. roč-
ník „kuličkyády“ pro ně uspo-
řádalo Sdružení dobrovolných 
hasičů Neštěmice. 

„Vážím si všech, kteří orga-
nizují akce a soutěže pro děti. 
Práce s těmi nejmenšími je ve-
lice záslužná a děti mají z kaž-
dé takové aktivity radost,“ řekl 
hejtman Oldřich Bubeníček, 
který měl záštitu nad akcí.  

První místo obsadila Mateř-
ská školka Pomněnka z Krás-
ného Března, a získala tak 

Za odpad se už neplatí,  
někteří lidé to ale nevědí
Ústí nad Labem – Přestože po-
platek za odpad zastupitel-
stvo zrušilo, na inkasní stře-
disko magistrátu se podle 
mluvčí města Romany Maco-
vé stále obracejí desítky lidí, 
kteří chtějí poplatek uhradit.  

„Povinnost platit za odpad 
je od roku 2018 zrušena. Lidé, 
kteří platili hotově na magis-
trátu nebo převodem z účtu, 
už proto mohou vyškrtnout 

Přívoz ze Zálezel už jezdí 
Církvice – Na Labi mezi Círk-
vicemi a Dolními Zálezly od 
června opět jezdí přívoz. Zatím  
hlavně o víkendu, až o prázd-
ninách to bude celý týden.

Provoz přívozu dotuje dohro-
mady 140 000 korunami ús-
tecký městský obvod Střekov 
a obec Dolní Zálezly. 

Vedle přívozu u Dolních 
Zálezel funguje na Labi na 
Ústecku také přívoz mezi 

V sadech vyrostla Osvěžovna
Ústí nad Labem – Přímo v srdci ús-
teckých Městských sadů vyrostl 
nový stánek s občerstvením, al-
kohol v něm ale neseženete. Do-
stanete zde například kávu, hot 
dogy nebo zmrzlinu.

„Rada města schválila proná-
jem části pozemku v Městských 
sadech společnosti Osvěžov-
na, která zde bude provozovat 
stánek. Provozován bude pou-
ze sezonně, pravděpodobně od 
května do listopadu, od 8:00 do 
21:00 nebo 22:00 hodin,“ říká 
mluvčí ústeckého magistrátu 
Romana Macová.

Osvěžovna je bistro vytvořené 
z lodního kontejneru a oblože-
né dřevem. Nachází se na okraji 
zpevněné plochy u kašny.

„Pronájem je stanoven za 
podmínky dodržení zákazu 
požívání alkoholických nápo-
jů na veřejném prostranství. 
Návštěvníci parku, kam chodí 
rodiče s dětmi, studenti, spor-
tovci i senioři, si tak v klidu 
mohou dát kávičku či občerst-
vení,“ dodává Macová.     zu

putovní pohár, který vyrobily 
Domovy sociálních služeb Lit-
vínov. Na druhém místě skon-
čila MŠ Větrná ze Severní Te-
rasy a na třetím MŠ Mlýnská 
z Neštěmic.    gz

tento údaj ze svého kalendá-
ře. Nic nemusí dělat ani obča-
né, kteří platili prostřednic-
tvím SIPO, město už nebude 
tyto platby zadávat,“ uved 
a mluvčí. 

Povinnost zaplatit se týká 
lidí, kteří dluží za neuhraze-
ní nebo pozdní uhrazení plat-
by z let 2015 až 2017. Město 
od nich bude tyto pohledávky 
dál vymáhat.     zu

Neštěmicemi a Svádovem 
a mezi Povrly a Velkým Břez-
nem.    zu
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Tesco zřejmě už na podzim

Z mistrovství si Max 
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5

č e r v e n  2 0 1 8

Všebořice – Rozlehlý areál ob-
chodního centra ve Všebořicích 
zatím stále zeje prázdnotou, ale 
už má nového majitele. Firma 
Bainbridge, která objekt vybu-
dovala, ho prodala dodavateli 
vietnamských večerek společ-
nosti Tamda Foods. Cena neby-
la zveřejněna.

V areálu zřejmě zůstane za-
chovaná prodejna smíšeného 
zboží. Tamda Foods totiž už 
nabízí prostřednictvím úřadu 
práce 50 volných pracovních 
míst na pozici prodavačka 
smíšeného zboží do všebo-
řického centra. Nástup je od 
září, což naznačuje, že by 
prodejna mohla fungovat už 
na podzim. Co všechno chce 
firma vybudovat ve všebořic-
kém centru, zatím není jasné. 
Na telefonním čísle Tamda 
Foods funguje pouze záznam-
ník. Informace nemá ani měs-
to. „Areál ve Všebořicích je 
soukromý subjekt a majitel 
s námi nejednal.  Takže jedi-
né informace, které máme, 
jsou z veřejných zdrojů,“ 

Vietnamská firma založená v roce 
2008. Prodává potraviny a drogistické 
zboží. Funguje podobně jako jeho kon-
kurent velkoobchodní řetězec Makro. 
Provozuje od roku 2011 prodejnu 
v pražské tržnici Sapa a od roku 2015 
prodejnu v tržnici Vinamo v Brně. 
V roce 2013 začala provozovat ob-
jednávky do domu. Tržby v posledních 
letech přesahují miliardu korun. 

T A M D A  F O O D S řekla mluvčí ústeckého ma- 
gistrátu Romana Macová.

Obchodní centrum ve Všebo-
řicích bylo postaveno v roce 
1999 a jeho nájemní plocha 
přesahuje 18 tisíc metrů čtve-
rečních. Z ekonomických dů-
vodů tady v roce 2015 ukončil 
své působení hlavní nájemník, 
britský řetězec Tesco. Postupně 
začali odcházet i další, napří-
klad McDonald’s, až celý objekt 
zůstal prázdný.    zu

Ústí nad Labem – Sedmiletý pes 
ústecké městské policie Max si 
z mistrovství republiky služeb-
ních psů v Lučkovicích odvezl 
bronzovou medaili.

Maxe s psovodkou Petrou 
Adamcovou přijala i primátor-
ka Ústí Věra Nechybová. „Gra-
tuluji k historickému úspěchu, 
ještě nikdy se naší městské po-
licii nic podobného nepoved-
lo,“ řekla primátorka.

Maxe však víc než slova díků 
a blesky fotoaparátů zaujala 
velká kost a zvědavě koukal 
i po krabici plné dobrot.

Mistrovství republiky obra-
nářů bylo zároveň i zkouškou 
dle OPT3, jejíž podmínky Max 
bez problémů splnil. Soutěží-
cí se museli vypořádat s řadou 
disciplín, které probíhaly ve 
dne i v noci. Nechybělo noč-
ní zadržení osoby, která byla 
osvětlena jen na tři vteřiny, 
a pes pak vyrazil do tmy. Další-
mi úkoly bylo odvrácení útoku 
nebo střet s pachatelem, kte-
rý se brání, psa dvakrát ude-
ří a snaží se ho zahnat. Podle 
psovodky si Max vedl velmi 
dobře a stejně vzorně se chová 
i ve službě.   gz

Ušetříte data, v trolejbusech je free wifi
Ústí nad Labem – Vozy městské 
hromadné dopravy a zastávky 
v centru města jsou vybaveny 
bezplatným připojením k wifi. 
Cestující ho využívají od 4. červ-
na. Zařízení je nainstalováno do 
dvaceti autobusů, dvaceti trolej-
busů a na čtrnáct zastávek MHD 
v centru města. Dosud bylo free 
wifi pouze v jednom autobuse 
a trolejbuse MHD.

„Jsem ráda, že se tento záměr 
podařilo uskutečnit. Dostávali 
jsme řadu podnětů od občanů, 
kterým wifi v městské dopravě 
chyběla. Proto jsme jako jediný 
akcionář dopravního podniku 
požadovali, aby byla tato služ-
ba zavedena,“ řekla primátorka 
Věra Nechybová.

Vozidla MHD vybavená free 
wifi budou nasazována skoro 
na všechny linky a bezplatně se 
připojit budou moci i lidé na za-
stávkách v centru města. Kon-
krétně na zastávkách Mírové 
náměstí, Revoluční, Hlavní ná-
draží, Divadlo, Hraničář a Malá 
Hradební.

„Bezplatné připojení k in-
ternetu zvýší komfort při 

cestování. Cestující si budou 
moci vyřídit svou emailovou 
korespondenci, přečíst aktu-
ální zprávy nebo se podívat na 
předpověď počasí. Připojení 
umožní i přímý vstup na webo-
vý portál www.dpmul.cz,“ dodal 
Libor Turek, výkonný ředitel 
DPMÚL.

Vozy s připojením jsou v ob-
lasti dveří a uvnitř opatřeny 
samolepkou free wifi. Dodava-
telem a správcem technologie 
je společnost Mobilboard a ná-
klady vyšplhaly na 850 tisíc ko-
run bez daně. Roční provozní 
náklady na SIM karty jsou pak 
více než 200 tisíc korun a onli-
ne dohled pro správu aplikace 
wifi více než 80 tisíc korun.   gz

V cyklocentru si nově můžete půjčit i kolo
Ústí nad Labem – Cyklistická se-
zona je v plném proudu a město 
Ústí nad Labem pro ni připra-
vilo řadu osvědčených aktivit, 
které se každoročně těší vel-
ké oblibě. Letos přibude i nová 
služba, půjčování kol v měst-
ském cyklocentru.

„V cyklocentru města, které 
je v prostoru Zanádraží, přiby-
lo deset městských kol, z nichž 
jedno disponuje dětskou sedač-
kou, která budou k dispozici 

veřejnosti,“ řekla Hana Sla-
wischová, vedoucí oddělení ces-
tovního ruchu magistrátu.

Pro zapůjčení kola bude po-
třeba předložení občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, 
složení vratné zálohy tisíc ko-
run, podepsání smlouvy o pro-
nájmu a samozřejmě úhrada 
půjčovného. Cena půjčovného 
bude závislá na délce výpůjčky. 
Jednodenní půjčovné vyjde na 
200 Kč, ale při vypůjčení kola 

např. na 3 dny se cena sníží na 
150 Kč/den. V ceně zapůjčení 
kola bude zahrnuto i zapůjčení 
přilby, zámku na kolo nebo dět-
ské sedačky.

Cyklocentrum je otevřené 
denně od 8 do 20 hodin včetně 
víkendů. Návštěvníci tady mů-
žou využít jak základní infor-
mační služby zaměřené na cyk-
loturistiku, tak i drobný servis, 
uskladnění nebo umytí kola či 
sprchu.    gz

Najděte si hřiště 
pomocí aplikace
Ústí nad Labem – Další novou 
webovou mapu pro veřejnost 
spouští ústecký magistrát. Tou-
to novinkou je aplikace, která 
vám ukáže polohu osmdesáti 
dětských hřišť ve městě.

„Nechybí rozsáhlá fotodoku-
mentace a doplňkové informa-
ce o provozovateli, provozní 
době, vybavení hřiště, oploce-
ní, případně povrchu,“ popisu-
je mluvčí magistrátu Romana 
Macová.

Služba je k dispozici nejen 
Ústečanům, ale i návštěvní-
kům města. Aplikaci najdete na 
http://mapy.mag-ul.cz/storya-
pps/hriste/, nebo na webu měs-
ta, kde jsou k dispozici i další 
mapové aplikace Ústí.    gz
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v naší péči

ROZŠÍŘENÍ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., 
Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem

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)

AGC je počtrnácté nejlepším zaměstnavatelem kraje
Ústecký kraj – Počtrnácté ovládl 
anketu o nejlepšího zaměstna-
vatele v Ústeckém kraji teplic-
ký výrobce plochého skla, spo-
lečnost AGC Flat Glass Czech. 
Sesterská AGC Automotive 
Czech z Chudeřic, výrobce au-
tomobilových skel, se umístila 
na třetím místě a zároveň nej-
výše mezi firmami z automobi-
lového průmyslu.

„Těší mě, že se nám v péči 
o zaměstnance daří dlouhodo-
bě držet laťku velmi vysoko, 
a to i v době, kdy se firmy o za-
městnance přetahují. AGC je 
u nás dlouhodobě značkou ne-
jen pro kvalitní sklo a výrobky 
z něj, ale také značkou kvalit-
ního zaměstnavatele. Uděláme 
vše pro to, aby se nám to i na-
dále dařilo,“ říká Zdeněk Fre-
lich, country manažer skupiny 
AGC v České republice.

Pořadí v anketě se určuje 
na základě speciální metodiky 
Saratoga společnosti Pricewa-
terhouseCoopers. Jde o velmi 
komplexní hodnocení firem 
podle světových standardů. 
Výsledky vyhlásil  v Liberci 
Klub zaměstnavatelů. 

„Zůstat na špičce v péči 
o zaměstnance je skutečně 
stále těžší, přesto se nám to 
daří. Být počtrnácté nejlepším 

zaměstnavatelem v kraji je 
ale také závazek,“ doplňuje Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech.

V patnácti ročnících sou-
těže Sodexo Zaměstnavatel 
roku Ústeckého kraje obsadi-
la společnosti AGC Flat Glass 
Czech 14x první a jednou dru-
hé místo. V celostátní soutěži 
to pak v historii soutěže bylo 
čtyřikrát první místo a v an-
ketě Sodexo Zaměstnavatel 

desetiletí druhé místo. Jak AGC 
Flat Glass Czech, tak sesterská 
AGC Automotive Czech byly 
také v minulosti oceněny jako 
nejžádanější zaměstnavatelé 
mezi studenty vysokých škol 
(The Most Desired Company) 
v Ústeckém kraji.

„V posledních několika 
málo letech jsme v Chudeři-
cích prošli překotným růs-
tem, kdy jsme se dostali až 
na 2500 zaměstnanců. Tomu 

jsme museli přizpůsobit také 
péči o zaměstnance. Dnes na-
příklad provozujeme HELP lin-
ku, v létě grilujeme a v zimě 
zase dáváme lidem vánoční 
kapry. Zavádíme stále nové 
nástroje tak, abychom péči 
o zaměstnance ještě zlepši-
li. Lidé jsou totiž pro skupinu 
AGC klíčem pro další úspěch,“ 
uzavírá Tomáš Brokeš, perso-
nální ředitel AGC Automotive 
Czech.   pr

Country manager AGC Flat Glass Czech Zdeněk Frelich  foto: AGC

INZERCE
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Po Miladě se běží 
Střížovická míle 
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Za Labem i na Klíši přibudou záhony s květinami
Ústí nad Labem – Na řadě míst bu-
dou nové záhony anebo mobilní 
nádoby. Nově budou květiny na 
prostoru mezi dvěma obchodní-
mi domy, OD Labe a OC Forum.  
Lavičky se přesunuly z trávy na 
zpevněnou plochu uprostřed 
a byly odděleny květníky. Upra-
vená plocha bude osázena květi-
nami. Jde o frekventované a lid-
mi využívané místo bez závlahy 
a s nedostatkem stínu.  V uli-
ci Revoluční u OD Labe už bylo 
odstraněno stávající zábradlí 
a stará tráva. Celý prostor bude 

osázen trvalkami a prázdná zbý-
vající plocha se zasype tmavým 
šedým štěrkem, který je použit 
u výsadeb vedle plastiky Labe.

„Růžový záhon bude v ulici 
Štefánikova. Naproti přes silnici 
je katalpová alej, takže zámě-
rem bylo osadit plochu tak, aby 
rostliny co nejvíce vystihova-
ly původní ráz této vilové čtvrti 
a jediným favoritem byly růže, 
neboť v té době se růže využíva-
ly téměř v každé úpravě veřejné 
zeleně,“ řekla mluvčí magistrátu 
Romana Macová.

„Problémem je sucho, takže 
bude potřeba vydatná a pravi-
delná zálivka. A záležet bude 
také na tom, jak se k nové výz-
době města budou lidé chovat, 
aby po záhonech nešlapali, ne-
házeli do nich odpadky a ne-
odnášeli si květiny,“ dodává 
mluvčí.

Radní přidělili zakázku firmě 
OK Garden Praha a tyto úpravy 
stojí město bezmála 1,1 milionu 
korun. Práce na těchto plochách 
by měly být během června do-
končeny.    gz

Noví prvňáčci najdou 
v lavici plno pomůcek
Ústí nad Labem – Ústečtí radní 
schválili příspěvek na pomůc-
ky pro prvňáčky. Na každého 
prvňáčka dostanou základní 
školy ve školním roce 2018/19 
dva tisíce korun.

Peníze budou převedeny 
přímo základním školám, aby 
opět děti v první školní den 
byly přivítány v lavicích pl-
ných pomůcek. Město tradič-
ně tímto způsobem pomáhá 
rodinám s malými dětmi, které 
by pomůcky pro své prvňáč-
ky musely nakupovat z rozpo-
čtů domácností. V tomto škol-
ním roce zahájilo docházku 
1045 žáků a na pořízení učeb-
ních pomůcek bylo vydáno cel-
kem dva miliony korun.     gz

Ústí nad Labem – Na běžce brzy 
čeká další ze závodů a tím je 
již tradiční Střížovická míle. 
Na Střížovickém vrchu při zá-
padním okraji Ústí nad Labem 
se poběží ve čtvrtek 28. červ-
na. Prezentace budou od 
17 hodin.  

Start je v místě prezentace 
o hodinu později. Účastníci bu-
dou rozděleni pravděpodobně 
do dvou běhů.  Druhý start se 
předpokládá do tří minut po 
doběhu posledního závodní-
ka předchozího běhu. Trať je 
dlouhá 2,11 km. Startovné je 
50 Kč. Více informací najdete 
na zitusti.cz.     gz

Senioři mohou soutěžit 
do konce června
Ústí nad Labem – Hejtman kra-
je Oldřich Bubeníček vyhlásil 
pátý ročník literární soutěže 
pro seniory z Ústeckého kra-
je Senior art. Tématem pro 
letošní rok je: Vznik Česko-
slovenska aneb 100 let lásky 
k národu.

Soutěž je určena pro seni-
ory ve věku nad 60 let s trva-
lým pobytem v Ústeckém kraji, 
včetně obyvatel domovů pro 
seniory. Soutěžní příspěvky 
můžete posílat do konce červ-
na. Více na kr-ustecky.cz.    gz
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Robinson Mirek: Na ostrově jsem  hodně věcí v životě přehodnotil
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Šestadvacetiletý nepřehlédnutelný sym-
paťák Mirek Hotový z Ústí vypadl v novácké 
reality show Robinsonův ostrov těsně před 
finále. Pobyt na plážích na Filipínách není do-
volená, jak se může na první pohled zdát. Bez 
strategie by ve hře nikdo neuspěl. 
Gabriela Zlámalová

Proč jste se přihlásil do Ro-
binsonova ostrova?

Jednou se mě můj dobrý ka-
marád zeptal, jestli bych s ním 
jel na casting do Prahy, že se 
mu samotnému nechce. Řekl 
mi, že jde o Robinsonův ostrov. 
Viděl jsem asi dva díly americ-
kého Survivoru a ten formát 
mě dost zaujal. Tak jsem si 
řekl, proč to nezkusit.

Bylo to asi jedno z největších 
dobrodružství vašeho života, 
co se vám honilo hlavou?

Co se mi honilo hlavou při 
pobytu na ostrově, se značně 
měnilo s přibývajícím časem. 
Zpočátku jsem to bral jako 

výlet na Filipíny a v případě 
brzkého vyloučení super dovo-
lenou. Postupem času se mi hra 
dostala pod kůži a čím dál jsem 
byl, tím víc jsem chtěl postupo-
vat. Mimo hru jsme měli dost 
volného času na přemýšlení 
a troufnu si říct, že každý z nás 
na ostrově hodně věcí ve svém 
životě přehodnotil.

Které vaše vlastnosti vám ve 
hře nejvíce pomohly, a jaké 
naopak byly na překážku?

Zpočátku mi ve hře hodně po-
mohlo, že jsem dokázat splynout 
a příliš na sebe neupozorňovat. 
Přes mou výraznou postavu se 
mi tak podařilo jevit se ostatním 

jako někdo, koho není potře-
ba vyhazovat hned. Tuto pozici 
jsem využil a v pozdější fázi hry, 
kdy si ostatní hráči usmysleli, že 
už bych mohl jít domů, to pro ně 
nebylo tak snadné uskutečnit. 
Překážkou mi zpočátku byla do 
jisté míry sociální inteligence. 
Věnoval jsem se klasické kultu-
ristice a byl jsem ve svém životě 
velký individualista. Pochopit 
myšlenkové pochody lidí a na-
učit se s nimi hrát nebylo zpo-
čátku snadné.

Jaké bylo na takovou dobu 
opustit své nejbližší?

Měsíc se nemusí jevit jako 
příliš dlouhá doba. Nicméně 
opustit své blízké bez jakékoliv 
možnosti je kontaktovat nebylo 
vůbec lehké. O to víc, když má 
člověk na ostrově tolik času, 
a uvědomuje si, jak moc jsou 
pro něho ti nejbližší důležití.

Nastal okamžik, kdy jste toho 
měl opravdu dost?

Hra se pro mě nevyvíjela 
vždy tak, jak bych si přestavo-
val. V tomto ohledu jsem byl 
občas trochu frustrovaný. Jeden 

z velkých zlomů v mé hře na-
stal po vyřazení Martina, kdy 
jsem následně musel naprosto 
oddělit osobní a herní rovinu. 
Zároveň jsem si uvědomoval, že 

Když měl Mirek na krku imunitu, byl v bezpečí                  foto: TV Nova
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V Litoměřicích od 26. června do 16. 
září otevřou své brány pro turisty již po 
třetí vybrané kostely a populární sakrál-
ní a turistické vyhlídky. Okruh církevní 
památky zahrnuje celkem osm krás-
ných návštěv -  katedrálu sv. Štěpána, 
věž u katedrály, děkanský kostel Všech 
svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěs-
tování Panny Marie, Diecézní muzeum, 
barokní a středověkou expozici Severo-
české galerie výtvarného umění a oblí-
benou městskou vyhlídkovou věž Kalich 
na budově radnice, v jejímž přízemí sídlí 
infocentrum. 

Cenově velmi příznivý voucher za 
běžnou cenu jednotlivých tří vstupů lze 
nyní využít na všech osm památek. Vou-
cher v hodnotě 150 Kč je možné koupit  
v Infocentru Litoměřice, v kostele Všech 

svatých nebo v katedrále sv. Štěpána.  
Na jednotlivých památkách si lze dopřát 
odborný výklad od mladých průvodců 
z řad studentů Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy. Děti od 6 do 15 let  pak 
zaplatí 75 Kč, studenti, senioři, majitelé 
ZTP a ZTP/P 115 Kč. Pro děti bude stej-
ně jako v předchozím roce k dispozici 
tištěný Hravý průvodce, který jim vybra-
né památky přiblíží zábavnou formou.

Do zakoupených voucherů budou ná-
vštěvníci sbírat razítka. Po získání již tří 
razítek, mohou turisté čerpat zdarma 
odměnu v podobě třetinky piva v Bis-
kupském pivovaru U sv. Štěpána nebo 
si vychutnat kávu v hodnotě 50 Kč dle 
vlastního výběru ve Fér Kafe v parku 
Václava Havla. Na každý voucher je mož-
né čerpat 2 odměny.

Poslední červnovou sobotu – 30. 6. se 
levý břeh Labe od přívozu v Malých Žer-
nosekách do Lovosic zaplní místními vi-
naři. Trasa dlouhá 3 km proti proudu řeky 
nabídne pět zastavení s ochutnávkou vína  
z vinic, které budete mít na dohled. Ke koštu 
jsou připravena vína z Vinařství sv. Tomáše, 
Víno Hrabkovský, Porta Bohemica, Johann 
W, Vinum Celebratum a další. Občerst-
vení i ochutnávka vína bude pokračovat  
i v lovosickém lesoparku Osmička, kde se  
o kulturní program postará hudební festival 
Altros. 

Další tipy na výlety naleznete na webu: 

www.stredohori.cz
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420/ 412 871 140, 412 871 141 | e-mail: info@ceskestredohori.info

OKRUH CÍRKEVNÍ PAMÁTKY LITOMĚŘICE  
– letní voucher nabídne osm barokních kostelů a vyhlídek i kávu zdarma

PUTUJTE ZA VÍNY BRÁNY ČECH 
podél Labe z Malých Žernosek  
do Lovosic - 30. 6.
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Robinson Mirek: Na ostrově jsem  hodně věcí v životě přehodnotil

barva: modrá

jídlo: pizza 

politik: to jde 
skutečně mimo mě

číslo: 7

hudba: poslouchám 
skoro vše, po 
Robinsonovi asi 
Deep Purple 

M O J E  N E J

Šestadvacetiletý Mirek Hotový se 
narodil v Ústí nad Labem. Vystudo-
val osmileté gymnázium Stavbařů 
a cestovní ruch na Technické univerzitě 
v Liberci. Pracoval jako policista, ale 
v současné době se živí jako osobní 
a kondiční trenér. Rád čte, sportuje, 
vaří a užívá si života.

Mirek Hotový 

P R O F I L
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moje pozice není zrovna nejlep-
ší, a tak jsem se rozhodl si tu 
hru zahrát naplno, ať už to do-
padne jakkoli.

Měl jste na ostrově někoho, 
komu jste fakt důvěřoval?

Na ostrově nemůžete plně 
důvěřovat nikomu. To byste byl 
hodně slabý a naivní hráč. Nic-
méně byly herní momenty, kdy 
jsem měl důvěru, že na čem se 
dohodneme, bude platit. Určitě 
můžu uvést Martina, Báru, Zinu 
nebo Bizona.

Jak je důležitá ve hře strate-
gie? Měl jste pokaždé jasno, 
co chcete dělat?

Ve hře je strategie určitě dů-
ležitá, nicméně stejně nikdy 
nemáte jistotu dalšího vývo-
je. Robinsonův ostrov je krás-
ný v tom, že ty, kteří si myslí, 
že jsou nahoře a mají vyhrá-
no, čeká nejtěžší pád. Asi jako 
v životě.

Šel byste do podobné hry 
znovu?

Určitě bych šel do podobné 
hry znovu. Byla to obrovská ži-
votní zkušenost, která mě hod-
ně posunula, a každému bych 
ji přál.

Je vidět, že rád cvičíte, po-
mohlo vám to na ostrově?

Sportuji celý svůj život a na 
ostrově mi to rozhodně pomoh-
lo, co se týče výzev. V sociál-
ní hře vám na druhou stranu 
fyzická zdatnost nemusí hrát 
příliš do karet a ostatní snad-
no můžou nabýt pocitu, že jste 
silný hráč a je potřeba se vás 
zbavit. 

Dostal jste se opravdu dale-
ko, ale nevyšlo to, jaký jste 
z toho měl pocit?

Přestože jsem nedosáhl až na 
vrchol, hra mi toho hodně dala. 
Bude to znít možná lacině, ale 
dostal jsem víc než dva a půl 
milionu. Vím, že jsem hrál, jak 
nejlépe jsem dovedl, a myslím, 
že jsem předvedl velké tahy. 
Právě proto jsem i po vyřazení 
spíše oslavoval, užíval si hory 
jídla a filipínské slunce.

Vedete nějaké tréninky? Kde 
si s vámi případně zájemci 
můžou zacvičit?

Určitě ano. Jsem osobní tre-
nér a fitness instruktor. Mo-
mentálně si se mnou mohou 
zájemci zacvičit v týdnu na 
Praze 6 a o víkendech v Ústí 
nad Labem v nově otevřeném 
Fitness by Věra a v Krupce 
v GymFitu.

Pracujete jako policista, ne-
byla účast ve hře nějak na 
překážku v práci?

V současné době jako po-
licista již nepracuji a věnuji 
se naplno trenérské činnosti. 
V práci jsem si kvůli ostrovu 
vybral celou dovolenou a další 
týden neměl naplánované smě-
ny. Bývalý vedoucí mi v tomto 
ohledu vyšel vstříc a zařídit se 
to dalo.

Žijete v Ústí, jak se vám ve 
městě líbí? Máte svá oblíbe-
ná místa, kam rád chodíte?

V Ústí nad Labem jsem žil 
celý svůj život a nejoblíbenější 
místo je pro mě u nás doma na 
Bukově. Máme odtud výhled 
na celé město a okolí je nád-
herně zelené. Za domem máme 
les. Přestože nejsem velkým 
fanouškem dlouhých prochá-
zek, mám rád výhled z Marián-
ské skály nebo hrad Střekov. 
Miluju jídlo a tak nejde nezmí-
nit Rychtu v centru a Krušno-
horskou restauraci u nás ve 
Všebořicích.

A jaké máte plány na léto?
V létě budu pracovat a občas 

se koupat. Máme ještě naplá-
nované nějaké srazy s Robin-
sony a rýsují se i další věci. 
Uvidíme, zda to vyjde.

Když měl Mirek na krku imunitu, byl v bezpečí                  foto: TV Nova

Pojídání červů Mirkovi nevadilo. Soutěž vyhrál  foto: TV Nova Při čtení dopisu z domova ukápla i slza  foto: TV Nova
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S Mazlem soutěžíme o 250 piv 
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Letní měsíce na Rychtě jsou 
ideální pro soutěž S Mazlem 
na cestách. Právě startuje již 
6. ročník a  Mazel téměř oble-
těl svět! Je stále řada míst, kde 
ale nebyl. Kam se podívá letoš-
ní rok? Soutěžíme o 100, 75, 50 
a 25 piv. Pravidelně bývá udělo-
vána i cena Pivovar Hotelu Na 
Rychtě té fotografii, která se 
líbí pořadateli nejvíce. Fotogra-
fie můžete posílat až do 20. září 
2018 na e-mail: info@pivovar-
narychte.cz. Každou fotografii 
opatřete popiskem, emailem, 
telefonem a jménem.

Pro foto lze použít: Cestovní 
balení Mazel – Pet láhev Mazel 

– Džbán Mazel. Snímky, které 
budou obsahovat tácky, trička 
nebo jiné předměty krom pivní-
ho skla, nebudou do soutěže za-
řazeny. Tak neváhejte. Tolik piv 
za to stojí! Podívejte se na in-
spiraci z loňského ročníku.    pr
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K Ř Í Ž O V K A Citát Josefa Čapka

Hamburgery a nejoblíbenější 
gastro týden Na Rychtě

Červen patří Na Rychtě 
hamburgerům. Populární gas-
tronomické dny s nabídkou 
hamburgerového menu poběží 
Na Rychtě od 15. do 24. červ-
na. Můžete si vychutnat ham-
burgery na různé způsoby 
v domácích bulkách. Ochutná-
te burger z hovězího steaku, 
z kuřecích prsou, ale i z vep-
řového nebo třeba veggie bur-
ger. Navíc se můžete těšit na 

letní novinky ve Speciální na-
bídce.    pr
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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 h.

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

letní 
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

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.
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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.

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

Telefon 720 589 550
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NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 televize s 2 přijímači
JEN ZA 300 Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

tel.:  778 527 899

www.satelitnidotace.cz
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550
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Mama Mia! v Ústí
Ústí nad Labem – Máte rádi mu-
zikály? Tak to si 27. června 
v 18:00 hodin zajděte do Domu 
kultury. Čeká tam na vás před-
stavení Mama Mia! v nastu-
dování mladých nadaných 
zpěváků z Musical School při 

Zkrocení zlé ženy trochu jinak
Ústí nad abem – Slavnou divadel-
ní hru Wiliama Shakespeara 
v taneční podobě neoklasické-
ho tance si užijete v Severo-
českém divadle. Představení se 
koná 20. června od 19:00 ho-
din. Vstupné je od 100 do 
400 korun.    zu

Michal David v Letním kině

Ústí nad Labem – Máte rádi 
hity Michala Davida? Tak 
to si 23. června nenechte od 
20:00 hodin ujít jeho koncert 
v ústeckém Letním kině. Čeká 

Sochařské sympozium 
Řehlovice – UŽ IX. Sochařské 
sympozium se i letos uskuteč-
ní v Řehlovicích. Akce bude 
probíhat od 1. do 14. července 

Do „Nároďáku“ míří Tom Shaka
Ústí nad Labem – Skvělý americ-
ký bluesový zpěvák a sklada-
tel žijící v Německu Tom Shaka 
a Lubomír Bužma Khýr, hráč na 
akustickou kytaru, dobro kyta-
ru, banjo a foukací harmoniku, 
vystoupí společně v sále Národ-
ního domu. Koncert se uskuteč-
ní 27. června od 20:00 hodin.   zu

Ústí nad Labem – Zajděte si 
do Činoherního studia na 
představení 451 stupňů 
Fahrenheita. 

V nepříliš vzdálené budouc-
nosti požárníci ohně zakládají, 
namísto aby je hasili. Poslední 

knihy a s nimi i myšlenky mi-
nulosti se  mění v popel a mla-
dí manželé Montagovi si už 
nepamatují, že by to kdy bylo 
jinak. Hraje se 25. a 26. červ-
na od 19:00 hodin. Vstupné je 
230 korun.    zu

v prostorách zdejšího kultur-
ního centra. Vernisáž je na-
plánována na 14. července od 
15:00 hodin.    zu

ústeckém DDM. Výtěžek ze 
vstupného bude použit na dět-
ský inkluzní tábor, který na-
vazuje na program Klidná síla. 
Vstupenka stojí 200 korun 
a můžete ji objednat na tele-
fonním čísle 722 967 771.    zu

na vás nepřeberné množství no-
toricky známých skladeb. Jako 
host se navíc publiku představí 
zpěvačka Martina Konvičková. 
Vstupné je 490 korun.    zu

Skvělá adaptace v Činoheráku

Vzpomínka

Se smutkem oznamujeme,  
že nás ve věku 

sedmačtyřiceti let navždy 
opustila Radka Klomp, 

rozená Urbanová. 
Odešla po těžké nemoci 

8. května 2018.

Děkujeme za vzpomínku.
Za pozůstalou rodinu

dcera Zuzana



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zS E R V I S / V O L N Ý  Č A S  

1 2

MC
20
18
52
8

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 
19. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, 
Sukova, U Stanice
20.6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, Strážná, parkoviště 
J. Plachty

21. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Růžová, Nový Svět, Svádovská, Matiční, Plavecká, 
Postranní, Veslařská, parkoviště Neštěmická
22. 6. 2018 od 7:00 do 16:00  hodin 
Spartakiádní p.č.: 57/51 k.ú. Všebořice
25. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, 
Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova
26.6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Oblá, Glennova, Větrná, parkoviště  
Maková – Mezní p. č 4949/335
27. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Jana Zajíce, V Klidu
28. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Bělehradská, Elišky Krásnohorské, Na Schodech, 
Dvořákova, Na Vyhlídce
29. 6. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin 
Spartakiádní p. č.: 57/58; 57/70 k.ú. Všebořice

ČIŠTĚNÍ  KOMUNIKACÍ

ALAN 
Pes, kříženec s hrubší 
srstí černohnědé barvy se 
stříbrným prokvetením, 
výška 65 cm, stáří 10 

let. Alan je i přes svůj věk čipera, chodí 
rád na vycházky, ale občas je trochu 
náladový. Je spíše vhodný k domku 
se zahradou, protože je zvyklý žít na 
zahradě.

MUF
Pes, kříženec světle béžové 
barvy s černým pálením 
na uších, výška 35 cm, 
stáří 1,5 roku. Muf je 

tak trochu paličatý pes, rád si dělá, co 
chce, a občas nerad poslouchá. Muf je 
vzhledem ke své povaze vhodný spíše 
k domku se zahradou.

ŠTÍSTKO
Pes, hladkosrstý kříženec 
černé barvy, 40 cm vysoký, 
asi 4 roky starý. Štístko je 
velmi temperamentní pes, 

má rád hodně pohybu, hodí se pouze 
do sportovní rodiny, která mu poskytne 
dostatečné sportovní vyžití. Štístko je 
učenlivý, zvládl by určitě i nějaké psí 
sporty.

PEDRO 
Pes, drsnosrstý kříženec 
černé barvy s rezavými 
znaky, výška 40 cm, asi 
1 rok starý. Pedro je 

klidné a vyrovnané povahy, snese se 
s ostatními psy a má rád děti.

SAŠA
Pes, kříženec, základní 
barva černá se znaky 
s vlkošedým prokvetením, 
výška 50 cm, stáří 1 rok. 

Saša je milý pes, má rád lidi, ale pere 
se s jinými psy. U Saši je nutné počítat 
s tím, že nemá základní výcvik, a je proto 
nutné nejdříve Sašu trochu vychovat, 
protože neumí poslouchat.

DON 
Pes, kříženec černé 
barvy s bílou náprsenkou 
a ponožkami, bílé znaky na 
hlavě, výška 55 cm, stáří 

3 roky. Don má mírnou povahu a je velmi 
mazlivý pes, má rád hodně pohybu a je 
zvyklý žít v bytě. Don se pere s ostatními 
psy, a proto musí být jediný pes v nové 
rodině.

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

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I  P Ř I  Z O O  Ú S T Í  N .  L .

Cyklobus z Labské stezky na 
Severní Terasu jede zdarma

Nechce se vám po celoden-
ním víkendovém výletu ještě 
šlapat do kopce domů? Nemu-
síte! V rámci projektu Zdravé 
město připravilo Ústí nad La-
bem v letošním roce opět pří-
ležitost dopravit se zdarma cy-
klobusem z Labské stezky na 
Severní Terasu. Cyklobus jezdí 
vždy o víkendech a svátcích, 
a to až do 30. září. Odjíždí ze za-
stávky 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 zastáv-
ku linek 57, 62 směr Západní 
nádraží. Výstupní stanice jsou 
následně Severní Terasa nebo 
Orlická.    zu

INZERCE

Fotbalový AGC Cup: teplické legendy „rozstřílely“ skláře 
Teplice – Teplický fotbalový sta-
dion Na Stínadlech se opět stal 
místem konání tradičního tur-
naje v malé kopané AGC Cup. 
Jako obvykle si své fotbalové 
schopnosti změřili zaměstnan-
ci a příznivci společnosti AGC 
Flat Glass Czech, ale také býva-
lé i současné legendy FK Tepli-
ce v čele s Pavlem Verbířem.  

Papírovými favority na jubi-
lejním dvacátém AGC Cupu byl 
právě tým, ve kterém se před-
stavil Pavel Verbíř nebo Štěpán 
Vachoušek, dlouholeté opory 
prvoligového klubu FK Teplice 
s dalšími legendami teplické-
ho fotbalu.  A jejich kvality se 
potvrdily! Takže to nemohlo 

dopadnout jinak než vítězstvím 
legend FK Teplice. 

Teplické legendy „rozstříle-
ly“ všech sedmnáct týmů z růz-
ných částí výrobních závodů 
sklářské skupiny AGC a vyhrá-
ly celý turnaj. A to i přes to, že 
v posledních třech závěrečných 
zápasech měly k dispozici pou-
hých šest hráčů. Na druhém 
místě skončil tým AGC ze závo-
du v Oloví a třetí byl tým logis-
tiky z Řetenic. 

„Potvrdily se papírové před-
poklady a bývalí hráči FK Tep-
lice v čele s Pavlem Verbířem 
ukázali své kvality. Přesto mu-
sím smeknout před všemi na-
šimi týmy, které předváděly skvělý fotbal. Věřím, že za rok 

už teplickým legendám vítěz-
ství nepustíme,“ řekl Libor Se-
hnal, personální ředitel AGC 
Flat Glass Czech. 

Do letošního ročníku turnaje 
se přihlásilo rekordních osm-
náct mužstev ze všech závodů 
a společností skupiny AGC. Do 
Teplic přijely podruhé i týmy 
z ruských měst Klin a Bor, kde 
má skupina AGC také své vý-
robní závody. Tým z Klinu skon-
čil pátý, fotbalisté z Boru na 
jedenáctém místě. Turnaj se 
hraje tradičně ve složení pět 
hráčů plus brankář. Fotbalo-
vý turnaj je součástí sobotní 

celodenní akce pro zaměstnan-
ce AGC a jejich rodiny. Letoš-
ního soutěžního a zábavného 
dne pro děti se zúčastnilo při-
bližně dva tisíce návštěvníků. 
Mezi hosty byly tradičně i děti 
z dětských domovů. Všechny 
pobavilo Divadlo v pytli Petra 
Stolaře anebo jednotka dobro-
volných hasičů AGC Flat Glass 
Czech.

Fotbalový turnaj AGC Cup pa-
tří mezi aktivity, které skupina 
AGC pro své zaměstnance pra-
videlně připravuje. Nejen díky 
nim firma dlouhodobě boduje 
v soutěži o nejlepšího českého 
zaměstnavatele.    gz

Fotbalového turnaje se zúčastnilo 18 týmů z různýchčástí koncernu AGC  foto: zt

Podnikoví hasiči AGC potěšili děti nastříkáním pěny  foto: zt



VOLEBNÍ PŘÍLOHA I

Ing. Jana Procházková
předsedkyně správní rady 
nadačního fondu Plamínek naděje
kandidátka UFO do zastupitelstva  
městského obvodu Střekov

Střekovské zastupitelstvo v uplynulém 
volebním období oslabovaly spory, ochro-
mena byla i radnice, a dokonce došlo 
k výměně na postu starosty. Nedošlo tak 
na řadu slibů zdejších vítězů komunálních 
voleb, na žádné výrazně pozitivní změny. 
Zaznamenali jsme i tendence k odtržení 
Střekova od Ústí nad Labem.

Naše střekovská vize je jiná. Obvod 
by měl více těžit ze společných velkých 
městských projektů, více se starat o čis-
totu a bezpečnost v ulicích, více o údržbu 
zeleně, o opravy komunikací a o podpo-
ru rozvoje infrastruktury služeb. Určitě zde 
nemáme dostatek restaurací, kaváren, 
obchodů a provozoven služeb. Je také na 
čase prosazovat seniorské bydlení v ob-
vodě. Chci přispět při jednání se součas-
nými a novými investory v obvodě k tomu, 
aby při svém podnikání prioritně finančně 
podporovali střekovské projekty.

I při tvorbě ústeckého rozpočtu budu 
prosazovat umístění další policejní služebny na Střekově, novou výstavbu 
bytů, především pro mladé rodiny. Je na čase navázat na moderní cyklostez-
ku oživením labského břehu nejen pro pejskaře a sportovce, ale i pro relaxaci 
a společenská setkávání celé střekovské občanské komunity. UFO pracu-
je i na projektu přemostění pro pěší a cyklisty od Zanádraží. Nová labská láv-
ka může v době hrozících povodní nebo uzavření mostu Edvarda Beneše při 
generální opravě umožnit lepší pohyb mezi břehy a návazně oživit ten stře-
kovský. Nejsou to malé cíle, ale UFO už se v komunální politice osvědčilo 
a víme, že … JDE TO!

OŽIVENÍ STŘEKOVA

Chceme pokračovat a říkáme si o váš hlas
Ústecké fórum občanů si mě 

zvolilo za lídra komunálních voleb 
2018. V UFO jsem našla pracovité 
a schopné lidi, kteří drží slovo, dá se 
jim věřit a opravdu se snaží pro měs-
to a jeho občany něco udělat.

Když jsem se v červnu 2015 stala 
primátorkou, věděla jsem, že musí-
me především stabilizovat městské 
finance. S obrovským úsilím jsme 
odvrátili placení hrozivých sankcí za 
zděděné projekty z minulých voleb-
ních období. Například Ústí málem 
mělo platit za IPRM mobilita sankci 
76 milionů korun. Přesvědčili jsme 
monitorovací výbor ROP Severozá-
pad a nakonec z toho byla jen sym-
bolická desetitisícová pokuta. Dluh 
u Evropské investiční banky a Ko-
merční banky, který jsme také zdědili 
od minulých městských vlád, jsme 
za tři roky snížili z 1,4 miliardy korun 
na 924 milionů.

Ústí konečně hospodaří s pře-
bytkem. Ten se v posledních letech 
pohyboval od 268 do 384 milionů 
korun. Možná by někdo mohl na-
mítnout, že šetříme, protože nein-
vestujeme. To je ale nesmysl. In-
vestice, které letos v Ústí máme, 
jsou za více než 400 milionů ko-
run. Připravuje se nebo probíhá 
řada projektových prací například 
na přepážkovém centru v budo-
vě magistrátu, přístavbě tělocvičny 

v ZŠ a MŠ Jitřní. Ale pracuje se i na 
realizaci staveb, třeba na rekon-
strukci bazénu pro maminky s dět-
mi v jeslích na Severní Terase. Za 
provozu rekonstruujeme letní kino, 
upravujeme Stadion mládeže nebo 
podchod na Kamenném vrchu. Do 
rekonstrukcí silnic a chodníků měs-
to investuje desítky milionů korun 
ročně. Ústečané si jistě všimli oprav 
inženýrských sítí, které probíha-
jí v Moskevské nebo Pařížské 
a Velké Hradební ulici. Město 
na tyto práce navazuje re-
konstrukcí povrchu vozov-
ky a nové budou i chodní-
ky. Na Mírovém náměstí 
se začne s postupným 
přespárováním nepoho-
dlné dlažby. Oprave-
ná je Bělehradská 
a Štefánikova ulice, 
komunikace na Stře-
kově i v Rabaso-
vě ulici. Výčet oprav 
silnic a chodníků by 
mohl být nekoneč-
ný a ještě delší je se-
znam projektů, které je 
třeba připravit a dotáh-
nout do konce. Z těch, 
které jsme prosadili, je to 
například zrušení poplat-
ku za odpad pro všechny 
Ústečany nebo vybavení 

vozů městské hromadné dopravy 
a zastávek v centru města free wifi, 
takže cestující se již mohou zdarma 
připojit k internetu.

K rozhodnutí nastoupit znovu 
do kolotoče předvolební kampa-
ně a kandidovat na primátorku za 
Ústecké fórum občanů mě při-
vedli nejen moji spolupracovníci, 
ale zejména setkání se stovkami 
občanů. Probírám s nimi poměr-
ně často jejich problémy a snažím 

se pomáhat. Překvapilo mě, 
že řada z nich samozřejmě 

počítá s tím, že budu ve 
funkci pokračovat, že se 
mohou i nadále obracet na 
někoho, komu věří. Nerada 
bych odcházela od rozdě-

lané práce. Rozpracováno 
je toho ve městě opravdu 
hodně. Kdo chce a umí se 
koukat, nemůže to pře-
hlédnout. My bychom rádi 
viděli Ústí nad Labem jako 
bohatou metropoli. Zda 
budeme mít možnost po-

kračovat, rozhodnete vy, 
vážení občané. Přeji vám 

k tomu šťastnou ruku.
Ing. Věra Nechybová

primátorka
lídr kandidátky UFO 

do zastupitelstva 
města Ústí nad Labem
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VOLEBNÍ PŘÍLOHAII

BEZPEČNÉ BYDLENÍZDRAVÉ MĚSTO
MUDr. Jiří Madar, lékař
lídr kandidátky UFO centrálního 
městského obvodu

Chci zajistit čistotu a bezpečnost obvodu. 
Městské čtvrti Klíše, Bukov nebo Všebořice 
patří mezi ostrovy klidu našeho města, a tak 
to musí zůstat. Využijeme všech zákonných 
možností pro obranu obyvatel před vytváře-
ním nových vyloučených lokalit, pro ochranu 
majetku občanů a jeho hodnoty. A naopak, 
chci přispět k rozšiřování klidných zón bydlení 
do okrajových částí města. A třeba i i do Před-
lic. Připravujeme řadu opatření, která by měla zvýšit bezpečnost a ochra-
nu majetku a také zlepšit parkování ve městě. Například naváděcí systém 
na parkoviště města a nové, špičkovou technikou vybavené dohledové 
centrum kamerového systému. Mnoho lidí asi neví, že dnes již město nemá 
hardwarové kapacity na záznamy pro stávající kamery. S novou technikou 
se zvýší i rychlost zásahu strážníků a policistů a prokazatelnost vandalis-
mu a trestných činů.

Vladimír Evan, sportovní manažer
kandidát UFO do zastupitelstva 
centrálního městského obvodu

Cílem UFO je oživení města a lepší per-
spektiva pro jeho obyvatele. A pro oživení je 
důležité zdraví, zdraví občanů a občanských 
komunit. Proto jsme v uplynulém volebním ob-
dobí výrazně podporovali sport a volnočasové 
aktivity. Podařilo se nám ve sportovní komisi 
města spojit zájmy všech stran a odborní-
ků, vypracovali dlouhodobou koncepci sportu 
v Ústí nad Labem, zajistili jsme mnohonásob-
ně větší financování mládežnického sportu, stabilizovali řadu sportovních 
klubů, pomohli s opravami neštěmického fotbalového stadionu.  Za velký 
úspěch považuji přivedení investora, který ve městě na vlastní náklady po-
staví další stadion s ledovou plochou a možnostmi sportování a volnoča-
sových aktivit i pro veřejnost. V dalším volebním období se chci zaměřit  na 
dokončení rekonstrukce venkovního bazénu na Klíši, velkého relaxačního 
areálu na Větruši nebo výstavbu dalších sportovišť.  

Pro oživení města musíme dělat nepopulární rozhodnutí
V každé předvolební kampani do 

zastupitelstev měst a obvodů se 
našly strany, které slibovaly čisté 
a bezpečné Ústí. A pak se ukázalo, 
že jde jen o sliby. My sliby plníme. 
Jde to. 

Ústecké fórum občanů před 
čtyřmi roky slíbilo, že se bude věno-
vat boji proti obchodu s chudobou. 
Zavedli jsme, hlavně pro provozo-
vatele ubytoven, poplatek z ubyto-
vací kapacity. Druhým krokem bylo 
zavedení opatření obecné povahy, 

které umožnilo ve vybraných loka-
litách nevyplácet pro nově příchozí 
doplatky na bydlení, a zamezit tak 
obchodníkům s chudobou přivádět 
do města další lidi jako zdroj svého 
příjmu.  Většinou jde o občany, kte-
ří nechtějí pracovat a stoprocentně 
využívají nepřehledný a velkorysý 
sociální systém státu. Naším cílem 
je takto ochránit celé město, přesto-
že narážíme na překážky. 

Již dvě ústecké ubytovny, které 
dříve přinášely majiteli jisté příjmy, 

jsou uzavřeny. Děláme vše pro to, 
aby hlavně rodiny s dětmi, handica-
povaní a lidé, kteří dodržují pravidla 
slušného soužití, na uzavření nedo-
platili, ale obchodníkům s chudobou 
neustoupíme, protože chceme oži-
vit naše město. V komunální politice 
nejsme proto, abychom tiše přihlí-
želi devastaci domů a ulic a nárůstu 
počtu nových, nepracujících oby-
vatel  v době hospodářského růs-
tu a spousty pracovních nabídek. 
Na uceleném a úspěšném řešení 

pracujeme souběžně i ve spolupráci 
se skupinami místních Romů.

 V loňském roce bylo Ústí nad La-
bem oceněno pro otevřenost novým 
investorům. Chceme dál budovat 
nové průmyslové zóny, a tím sní-
žit počet obyvatel žijících na hranici 
chudoby, zajistit výstavbu bydlení 
pro mladé, udržet ve městě vysoko-
školské absolventy a umožnit sluš-
né bydlení a služby pro seniory. Je to 
běh na dlouhou trať s mnoha překáž-
kami, ale my víme: JDE TO!  
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA III

MĚSTO PRO ŽIVOT
Lukáš Konečný,  
trenér a podnikatel, 
kandidát UFO do zastupitelstva
městského obvodu Severní Terasa

Severní Terasa je dobrou adresou, na 
které bydlí a na kterou se stěhují mladé rodi-
ny. Podařilo se nám zabránit vzniku dalších 
ubytoven, a chceme naopak rozšířit byto-
vou výstavbu. Máme připraven projekt by-
tových i terasových domů na Severní Tera-
se mezi ulicemi  Bělehradskou a Hoření, díky 
kterému dojde i na řešení negativních jevů 
v prostoru kolem bývalého hotelu Máj. 

Máme operativní i dlouhodobé řešení letitého problému s nedostat-
kem parkovacích míst na Severní Terase. Pro bezpečnost našich dětí, 
pěších a cyklistů spustíme projekt lávkového přemostění frekventova-
né silnice v Krušnohorské ulici.

V Ústí nad Labem jsme zachránili Činoherní studio a vrcholový sport. 
Chceme, aby mládež sportovala a měla prostor a nabídky pro volnoča-
sové aktivity oproti vysedávání u počítačů a experimentování s droga-
mi.  Proto připravujeme výstavbu multifunkční sportovní haly, startuje-
me rekonstrukci venkovního plaveckého areálu na Klíši, dokončujeme 
projekt sportovně relaxačních center na Větruši a Střížovickém vrchu. 
Spějeme také k oživení jezera Milada a jeho okolí pro sport, relaxaci 
a zábavu.

Jsme pyšní na to, že se Ústí nad Labem stalo dějištěm významných 
běžeckých a boxerských podniků i s mezinárodní účastí a místem pro 
zápasy české reprezentace v hokeji, fotbalu nebo hokejbalu.

Pro kulturní a společenské aktivity jsme připravili oživení krásnobře-
zenského Corsa s jeho dvěma scénami, jednáme s Ústeckým krajem 
o trvalém řešení financování Severočeského divadla opery a baletu, 
transparentně finančně podporujeme významné kulturní akce.

Říkáme si o vaše hlasy v podzimních komunálních volbách. Dokázali 
jsme, že jde dělat velké věci, když se nepolitikaří, myslí selským rozu-
mem a pracuje pro společnou věc. JDE TO! 

Už víme, že to jde,  
a říkáme si o váš hlas 

Ústecké fórum občanů je hnutí občanů, ústeckých pa-
triotů, které vzniklo spontánně v květnu 2014. Město se pro-
padalo do dluhů, ovládali ho kmotři a na předražených měst-
ských zakázkách bohatlo několik vyvolených firem.

Nejdříve malou skupinu lékařů, učitelů, sportovců, živ-
nostníků a lidí dalších profesí u jednoho stolu spojovala nechuť jen planě na-
dávat na ústecké poměry. A tak jsme založili občanské hnutí Ústecké fórum 
občanů. Zapojili jsme se do komunální politiky a hned napoprvé ve volbách 
získali dva mandáty v městském zastupitelstvu a další tři mandáty v obvod-
ních zastupitelstvech. Díky vám, Ústečané, jsme zjistili: JDE TO!

Chtěli jsme pracovat pro město v opozici, hlídat hospodaření s jeho majet-
kem a předkládat návrhy pozitivních změn. V roce 2015 ale přišel rozpad vlád-
noucí koalice, strana vítěze voleb zmizela z ústecké politiky a my jsme převzali 
odpovědnost za hospodaření a rozvoj města.  Důvěru většiny zastupitelů jsme 
si udrželi až do závěru volebního období, výrazně jsme oddlužili město, zabránili 
stamilionovým sankcím za dotační chyby našich předchůdců, posílili bezpeč-
nost v ulicích, zajistili prostředky pro sport a kulturu, postarali se o naplnění po-
třeb seniorů nebo ušetřili rozpočtu ústec-
kých rodin tisíce korun zrušením poplatku 
za svoz odpadu.  Jsme o krok dál a víme: 
JDE TO! A proto žádáme o váš hlas v pod-
zimních komunálních volbách.

Naší vizí je Ústí nad Labem jako boha-
tá metropole na křižovatce obchodních 
cest, rozvíjející se průmyslové a univerzit-
ní město, město moderní a chytré při zapojování technologií do služeb obča-
nům. A také bezpečné místo pro život. Naším krédem je: Odvaha, důslednost, 
odpovědnost.

Chceme umožnit všem aktivním občanům ovlivňovat chod města. Hájíme 
práva a majetek občanů. Prosazujeme myšlenku občanské společnosti, svo-
bodného vyjadřování a přímé demokracie včetně využívání práva na referen- 
dum. Ptáme se lidí, co si přejí a co chtějí změnit. Chceme zabránit další de-
vastaci města, zastavit obchod s chudobou a oživit zničené části města a vy-
tvářet podmínky pro odpovídající bydlení mladých rodin a seniorů. 

UFO koncepce 2018
Primární varianta logotypu
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Plníme sliby. Jde to! www.ufo-usti.cz

VOLEBNÍ PŘÍLOHAVI

MĚSTO PŘÁTELSKÉ K SENIORŮMMODERNÍ A CHYTRÉ MĚSTO 
Mgr. Lenka Jaremová
tajemnice Rady seniorů
lídr UFO do zastupitelstva  
městského obvodu Neštěmice

Ústecké fórum občanů vstoupilo do komu-
nální politiky s tím, že ruku v ruce s podporou 
mladým rodinám musí jít podpora seniorům, 
na které se v minulosti zapomínalo. Neměli se 
kde scházet, dotace sloužily jen malé skupině 
provozovatelů seniorských služeb. 

Senioři si zaslouží naši úctu a díky za od-
vedenou práci. Ve spolupráci se seniorskými 
spolky jsme před třemi roky jmenovali Radu seniorů. Zasedá jednou měsíč-
ně, jsou v ní zástupci jednotlivých seniorských klubů a stále se nám roz-
růstá. Rada má nemalý vliv na plány a chod města. Řeší vše, co se seniorů 
v Ústí týká. Chybějící lavičky, příliš vysoké schody nebo kulturní a spole-
čenské aktivity. Jejich připomínky jsou tlumočeny vedení, zasedání mají 
často hosty. Třeba ředitele městské policie, dopravního podniku a podob-
ně. Kluby se scházejí pravidelně v restauraci Domu kultury. Původní myš-
lenka posadit seniorské kluby k jednomu stolu a aktivizovat je se povedla. 
Kluby spolupracují, dávají si tipy, radí si, ale pobaví se i na společných ak-
cích, které pro ně město pořádá. 

Město tak získalo opravdu velikou sociální síť seniorů (cca 2500), přes 
kterou se k seniorům dostávají důležité informace. Například po sérii přepa-
dení seniorů jsme mohli okamžitě zareagovat a uspořádat několik předná-
šek o bezpečnosti. Díky Radě seniorů se řešily takové věci jako chybějí-
cí zábradlí u Domu kultury, navazující spoje MHD, bezbariérový přístup do 
bazénu a podobně. My na oplátku zajišťujeme prostory k jejich setkávání, 
pořádáme již zmiňované akce, poskytujeme dotace. Díky Janu Doranto-
vi jsou v restauraci pro seniory nastaveny velmi nízké ceny.  Ve spoluprá-
ci s DDM mají senioři i malířský kroužek nebo počítače. V Domě kultury se 
schází i skupina žen na relaxační cvičení nebo pěvecký kroužek. Měs-
to loni poprvé vypsalo dotační titul pro seniory a ten slouží právě na tyto 
akce a aktivity.

Připravena je také rekonstrukce objektu Na Vyhlídce pro naši Pečova-
telskou službu. Se zaváděním chytrých technologií chceme vybavit další 
velkou skupinu zdravotně ohrožených nebo osamělých seniorů tlačítky 
nouze pro přivolání pomoci. Jezdí se k nám inspirovat senioři z jiných měst 
v kraji. To je potvrzení správnosti naší cesty. Chceme, aby Ústí nad Labem 
bylo město přátelské k seniorům. Pokud to chcete i vy, říkáme si o váš hlas.

Mgr. Jaroslav Mareš 
ředitel střední průmyslové školy
kandidát UFO do zastupitelstva městské-
ho obvodu Neštěmice

Naše vize oživení města staví na zapoje-
ní moderních technologií do služeb občanům 
a institucím. Chytré technologie pak mohou 
pomoci zvýšit bezpečnost obyvatel, snížit ná-
klady města, ušetřit zbytečné poplatky nebo 
otevřít nové pracovní možnosti. A uchránit 
obyvatele zbytečné byrokracie, protože úřed-
níci a politici jsou tady pro občana, ne obráce-
ně. K tomu ale potřebujeme také podporu vzdělávání a obecně školství. 

Základem dobře fungujících škol jsou učitelé, a to dostatečně motivova-
ní, vstřícní k potřebám žáků, komunikativní, otevření a připravení na změny, 
které jsou v současnosti nezbytné. Základní vzdělávání musí být k dispo-
zici co nejblíže místu bydliště a nesmí diskriminovat žádnou sociální skupi-
nu. Vzdělání je nejen podmínkou ekonomické prosperity, ale též podmínkou 
skutečné svobody. 

Chceme dostupné vzdělání od školky až po vysokou školu. V tomto 
smyslu se náš program zaměřuje na všechny stupně vzdělávacího systé-
mu. Budeme udržovat v provozu dostatečnou kapacitu školských zaříze-
ní ve městě a pokračovat v modernizaci budov školských zařízení a jejich 
vybavení.

Podpoříme školy v naplňování programu proti školnímu selhávání se za-
měřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo se zdravot-
ními problémy, podpoříme projekty „prevence školního selhání“. Víme, že 
škola je i cestou k omezování počtu obyvatel, žijících jen ze sociálních dá-
vek ve vyloučených lokalitách, a musíme trvat na povinnosti zajistit školní 
docházku dětí.

Budeme podle poptávky rodičů zvyšovat počet míst ve školkách a po-
kračovat v rekonstrukcích budov základních škol a školních hřišť. Školní  
hřiště a tělocvičny více otevřeme veřejnosti. 

Chceme zvýšit informovanost školní mládeže o historii města napří-
klad formou tematických procházek městem s erudovanými průvodci 
včetně prevence před vandalismem a sprejováním. Stejně tak ale bu-
deme podporovat i výchovu k vlastenectví a odpovědnosti vůči rodině 
i městu. Ještě více propojíme aktivity města a univerzity, abychom vy-
tvářeli společné projekty. Musíme totiž udržet vysokoškolské absolventy 
v Ústí nad Labem.
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