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Ústečanka míří  
na Miss Universe
STRANY 8–9

 Zastávky hromadné  
dopravy se přejmenovávají

STRANA 4

Ústí musí zaplatit za sektorové 
centrum 32 milionů

STRANA 7

Zprávy
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KOSTEL SV. HAVLA CHLUMEC 
16/12 1600  Vánoční koncert

ZIMNÍ STADION POVRLY
8/12 800  Hokejový turnaj O pohár starosty  
  obce Povrly

PARK U KOSTELA 
11/12 1700  Adventní jarmark a koncert

RESTAURACE U KASTNERŮ
7/12 1700  Mikulášská nadílka

KAMENNÝ SÁL ZÁMKU TRMICE
8/12 1600  Mikulášské odpoledne aneb  
  Popletený čertík hledá Mikuláše

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE, 
CHABAŘOVICE
8 až 27/12 Výstava betlémů

KD ZÁTIŠÍ
12/1  Myslivecký ples
2/2  Taneční ples
16/2  Školní ples
23/2  Městský ples
2/3  Ples fotbalu
16/3  Hasičský ples
30/3  Ples sportovců

SKANZEN ZUBRNICE
8 a 9/12 Vánoce ve skanzenu

SAVOY CAFÉ & BAR 
8/12 1930  Točílas

ZIMNÍ STADION 
18/12  Elán – Tour 2018

GALERIE EMILA FILLY 
do 6/12 Zastřená topografie:  
  Poutníci nad mořem mlhy
12/12– 18/1 Zas a znova. Brownfieldy jako  
  prostor pro umění a setkávání

DŮM UMĚNÍ 
do 6/12 Topografie naděje – Crystallized
12/12 – 2/2 Katarína Hládeková – Hory ju sužujú
13/12 – 2/2 Nikita Kadan

DŮM KULTURY 
8/12 1500  Ze života hmyzu
20/12 1700  Ústecké bambini a jejich mrňousci
21/2 1900  Žena, která uvařila svého manžela

NÁRODNÍ DŮM 
6/12 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
15/12 2000  Stoletá diskotéka

ZOO 
24/12  Štědrý den v zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
7/12 1900  My děti ze stanice ZOO
8/12 1900  Balkánský večírek
9/12 1900  Děkujeme, že zde kouříte
13/12 1900  Kukačka (Kult produkce)
14/12 1900  Pornografie
16/12 1500  Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
20/12 1900  Benefice aneb Zachraň svého Afričana

21/12 1900  Homo Faber
27/12 1000 Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
27/12 1500 Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
27/12 1900  Paškál
28/12 1000  Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
28/12 1900  Lebka z Connemary

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
7/12 1900  Kras(k)a na scéně
8/12 1700  Vánoční koncert Ústeckého dětského  
  sboru a jeho hostů
9/12 1700  Cikánské kořeny/í
10/12 1000  Louskáček
11/12 1900  Marná opatrnost
13/12 1700  Vánoční koncert ZUŠ Evy Randové
14/12 1900  Ptáčník
16/12 1500  Louskáček
17/12 1900  Janek Ledecký
19/12 1900  Země úsměvů
21/12 1900  Česká mše vánoční
23/12 1700  Česká mše vánoční
26/12 1800  Vánoční koncert Bendova komorního  
  orchestru a jeho hostů
28/12 1500  Sněhová královna
31/12 1500  Casanova

HRANIČÁŘ
11/12 1000  Tři billboardy kousek za Ebbingem
11/12 1700  Tři billboardy kousek za Ebbingem
11/12 1930  Jak přežít Vánoce
12/12 1830  Pechakucha night: Duševní hygiena
16/12 1500  McQueen
18/12 1800  Duševní hygiena – Modré světlo
18/12 1930  Dogman
20/12 2100  Tim Remis a Aran Epochal

26/12 1930  Psí ostrov

MUZEUM 
Akce 
6/12 1700  Legenda o sv. Mikuláši
8/12 900 VIII. Adventní trhy v muzeu
8/12 900 Vánoční dílna
11/12 1530  Křest Ústeckého kalendária 1918
12/12 1700  Osudové osmičky české historie X.
13/12 1700  Narození Krista ve výtvarném umění
14/12 1700  Křest audioknihy „Neznámí hrdinové  
  mluvili i německy“
15/12 1000 Den s dlouhonohými skřítky
18/12 1700  Vyhnaní uprchlíci z Trentina
19/12 1600  Muzeum čte dětem
20/12 1700  Vánoční myslivecké troubení

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA 
6/12 1800  Egypt: Země věčných mystérií 
7/12 1700  Alena Dobrá – Nahatý deník aneb  
  Záchod s vůní chanelu 
7/12 1700  Atlet roku 2018 
12/12 1800  Autorské čtení Anny Bolavé
13/12 1900  Adventní koncert souboru Bel Canto 
17/12 1930  Listování a Marek Šindelka:  
  Svatá Barbora 
21/12 1800  Vánoční večer v knihovně 
Akce pro děti 
10/12 930 Bookstart aneb S knížkou do života 
12/12 1500 Herní odpoledne 
19/12 1500 Vánoční výtvarná dílna s Terkou 
19/12 1700  Loutky bez hranic: Vánoční svatba  
  sněhuláka Karla 

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

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
6/12   Den pro seniory
1500–1730  Vivasong Víti Vávry – koledy  
  a vánoční písně
1730–1800  Vivasong - Adventní žesťový kvintet
7/12   Hudební pátek ve stylu slavných  
  ženských hvězd
1500–1730  Lady Song - ženské duo zpívající  
  české a zahraniční hity od známých  
  zpěvaček
8/12  Hudební sobota
1400–1730  Kapela Malá Paříž - české  
  a zahraniční hity/vánoční koledy
1730–1830  Petr Lüftner
9/12   II. adventní neděle – Hvězdná  
  a pohádková noc
1500–1530  Sváťovo dividlo – pohádka  
  „Madlenka a skřítkové“
1530–1630  Diva-Dlo – pohádka „Za Ježíškem  
  do Betléma“
1630–1730  Olga Lounová
1730–1800  Ústečtí trubači
10/12  Den pro školy
1500–1600  ZUŠ E. Randové
1600–1630  ZŠ E. Krásnohorské – koledy  
  a vánoční písně
1630–1700  ZŠ a MŠ SNP - vystoupení Sborečku  
  s „Andělskou pohádkou“
1700–1800  ZUŠ E. Randové – mladí trubači
11/12  Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí  
  nad Labem
1100–1730  dobová kuchyně
1300–1730  Cirkus Berto, panoptikum p. Vávry,  
  medvědář Eda, žonglér, staročeská  
  kapela, soutěže pro děti, slavnostní  
  představení knihy „Kalendárium  
  1918“, rekonstrukce dobových  
  událostí 
12/12  Živý Betlém s Divadlem V Pytli
1000–1800 Historická řemesla - odlévání  
  cínových figurek, staročeské zvyky,  
  kovář, svíčkař

1600–1730  Divadlo V Pytli – Živý Betlém
1730–1750  Církev Bratrská/ZŠ Karmel – křest
1750–1830  Církev Bratrská – Betlémské světlo
13/12   Den se sbory
1600–1700  Daniel Matoušek a Monika  
  Sommerová
1700–1800  Ústecký dětský sbor – koledy  
  a vánoční písně
14/12  Pátek s revival
1600–1700  Michal David revival
1700–1740  Ústečtí trubači
15/12  Historické odpoledne s agenturou  
  Modua
1500–1800  Historické trhy a řemesla, pouliční  
  představení, hry, zpívání
16/12   III. adventní neděle – Pohádkový  
  večer
1600–1800  Divadlo Beze-Všeho – pohádky,  
  soutěže, vánoční kejklování a tance,  
  ohnivá show
17/12  Divadelní a muzikálové pondělí
1500–1600  ZŠ Děčín – pěvecké oddělení/ 
  populární zpěv
1600–1700  Divadlo Krabice Teplice – pohádka  
  „Mrkvomen“
1700–1800  Vánoce Musical school při DDM Ústí  
  nad Labem – vánoční a muzikálové  
  hity
18/12  Hudební úterý
1500–1600  Vánoční koncert Hany Řánkové  
  a Filipa
1600–1630  Chorea pueri ustensis – vánoční  
  zpívání a koledování
1630–1730  ZŠ Neštěmická – hudební vystoupení  
  „Těšíme se na Vánoce“
1730–1830  Vánoce Musical school při DDM Ústí  
  nad Labem – vánoční a muzikálové  
  hity
19/12   Vánoce s Lukanou
1600–1800  Odpoledne s vařením, soutěže pro  
  děti, dětské sbory, Kapr nebo řízek?  
  Zdobení perníčků, pečení vánoček  
  s Lukanou, Heidi Janků

20/12  Den pro seniory
1500–1730  Staročeští heligonkáři – staročeské  
  lidové písně a koledy
1730–1800  Vivasong – adventní žesťový kvintet
1830–1900  Myslivecké vánoční troubení
21/12  10. ročník Rozsviťme Ústí
22/12  Hvězdná sobota
1500–1700  Kapela Voice - české a zahraniční  
  hity/vánoční koledy
1700–1800  Eliška Lüftnerová
23/12  IV. adventní neděle: Slavnostní  
  zakončení Ústeckých Vánoc
1500–1700  Kapela Brass Bombers – české  
  a zahraniční hity/vánoční koledy
1700–1800  Petr Kolář
1800–1830  Ústečtí trubači

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
8/12   Sobota plná hudby a pohádek
1000–1200  Kapela Falzet – české a zahraniční  
  hity/vánoční koledy
1200–1500  Kapela Vinšovanka
1500–1540  Štěpánčino dividlo – pohádka  
  „O Koblížkovi na cestách“
1600–1700  Kapela Falzet – české a zahraniční  
  hity/vánoční koledy
1700–1745  Eliška Lüftnerová
9/12  II. adventní neděle – První republika
1000–1200  Kapela Švejk Music – staročeské hity
1200–1300  Dudácké vystoupení Pavla  
  Stránského
1400–1500  Vystoupení flašinetu
1500–1700  Divadlo Beze-Všeho – divadelní  
  představení pro děti, soutěže,  
  kejklování a tancování, ohnivá show
1730–1800  Daniel Matoušek a Monika  
  Sommerová
12/12 1600 Česko zpívá koledy s Deníkem
15/12  Hudební a pohádková sobota
1000–1100  Rosťa Pechoušek s kapelou
1100–1200  Církev Bratrská – Za tmy světlo

1300–1400  Jan Priwitzer – vystoupení se  
  saxofonem
1400–1500  Divadlo Krabice Teplice – pohádka  
  „Václavka a slimák“
1500–1630  Rosťa Pechoušek s kapelou
1700–1800  Elvis Presley revival
16/12   III. adventní neděle – Hudební  
  a pohádková neděle
1000–1200  Kapela Malá Paříž – české  
  a zahraniční hity/vánoční  
  koledy
1300–1400  Štěpánčino dividlo – pohádka  
  „Jak čert Smítko musel do světa“
1500–1530  Smyčcové duo Noemi  
  Hejzlarové
1600–1700  Dětský pěvecký sbor Ústecké  
  Bambini
1700–1740  Lucie Bergerová
1740–1800  Ústečtí trubači
19/12   Den s mladými umělci
1600–1630  Vánoční koncert Hany a Filipa 
  (kytara/zpěv)
1630–1700  Vašek Nekolný (kytara/zpěv)
1700–1730  Martin Soják (kytara/zpěv)
1730–1800  Jakub Krištůfek (kytara/zpěv)
22/12  Hvězdná a hudební sobota
1000–1200  Kapela ProBand – české a zahraniční  
  hity/vánoční koledy
1200–1300  Celine Dion revival
1300–1430  Hambaeros
1600–1800  The Rockset – RetroMánie  
  (průřez hudební historií)
23/12  IV. adventní neděle – staročeské  
  zakončení Vánoc
1000–1700  Kapela Falzet – písně alá „průřez  
  100 lety“
Staročeské Vánoce s agenturou Modua 
  historické trhy a řemesla, pouliční  
  představení, hry, zpívání
Nanajské hry/Točení s talíři s Filipem 
  Divadlo Krabice Teplice – pohádka  
  „Vánoce v Himalájích“ 
1700–1800  Petr Lüftner

Ú S T E C K É  V Á N O C E 



Ústí nad Labem – V Ústí se rozhod-
li následovat příkladu z jiných 
měst a jednorázové kelímky na-
hradili vratnými hrnky. Návštěv-
níci trhů tak popíjí, podobně 
jako třeba v Drážďanech, horké 
nápoje z porcelánových hrníčků 
nebo vratných kelímků, které 
nahradily plastové kelímky.

„Každoroční tradice Ústec-
kých Vánoc bude letos dopl-
něna o udržitelnou novinku, 
kterou jsou vratné kelímky 
a hrnky. Město Ústí nad Labem 
se rozhodlo připojit se napří-
klad k Olomouci, Brnu, Praze 

Z P R Á V Y

Kolik utratíte  
za vánoční dárky? 

Luděk Havel  
32 let  
hudebník  
Ústí nad Labem 
 
Letos to budou spíš drob-

nosti, utratím asi 5 tisíc korun a bude to 
méně než v loňském roce. 

Tomáš Kubišta 
29 let 
obchodník 
Ústí nad Labem 
 
V rodině nám proběhla 

domluva, že se soustředíme pře-
devším na děti, protože co se týká 
dárků, tak ty jsou hlavně pro ně. 
Nám dospělým bohatě stačí se sejít, 
společně povečeřet, dát si skleničku 
a užít si dětského nadšení, takže se 
určitě vejdu do 10 tisíc korun, a to 
bude méně než v předešlých letech. 

Lukáš Vlček  
27 let, vedoucí  
kompostárny  
Ústí nad Labem 
 
Za dárky letos utratím 

kolem 30 tisíc korun. Už má nakoupeno 
za více než 20 tisíc. Je to sice hodně, ale 
na druhou stranu je to jen jednou za rok. 
Navíc pro mého syna to budou první Vá-
noce. V loňském roce jsem utratil méně. 

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice  
Ústí nad Labem 
 
Letos se myslím vejdu do 
5 tisíc korun. V loňském 

roce toho ale bylo více. 

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 5. 12. 2018  Příští vydání: leden 2019 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 1. 2019  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 
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subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací. 
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Nadhled v roce 2019
Začal advent a blíží se 

nejkrásnější svátky v roce. 
Abychom se k pohodě Vá-
noc propracovali, musíme 
ještě zvládnout tradiční 
předvánoční shon, koupit 
dárky, umýt okna, napéct 
cukroví, nicméně vidina 
blížících se svátků všechen 
stres spolehlivě zmírňuje. 
Tak se ten „poklus“ dá vy-
držet.

Adventní čas a konec 
roku nutí k bilancování. 
Jaký vlastně byl ten rok 
2018? Podruhé jsme si vy-
brali přímou volbou prezi-
denta, Ester Ledecká šo-
kovala svět, ekonomice se 
dařilo, nezaměstnanost je 
na historickém minimu, se-
nioři si vybojovali důstoj-
nější důchody, republika 
slavila významné výročí 
a také byly radniční vol-
by. Osmičkový rok přetékal 
událostmi, které se na nás 
hrnuly ze všech stran, a tak 
by mohl mít přívlastek hek-
tický.

A možná i přání, kte-
rá máme, se v tom hektic-
kém roce „zdrcnou“ jen na 
ta nejdůležitější. Abychom 
byli zdraví nebo se uzdravili, 
měli kde bydlet, měli práci, 
měli čas na své blízké a také 
možná měli i trochu víc opti-
mismu a nadhledu.

Přejeme našim čtenářům 
i partnerům pohodové vá-
noční svátky a úspěšný rok 
2019... s nadhledem :-)

S L O U P E K
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či Drážďanům a nabízet tak ve 
stáncích pouze zálohované ná-
doby na nápoje,“ říká mluvčí 
ústeckého magistrátu Romana 
Macová. 

Voňavé svařené víno, káva či 
horký čaj jsou k dostání v kelím-
ku z tvrzeného plastu se zálohou 
ve výši 50 Kč nebo v porceláno-
vém hrnku se zálohou 70 Kč. Jak 
kelímky, tak hrnky jsou s vánoč-
ními motivy. Ústecké Vánoce 
začaly 2. prosince rozsvícením 
vánočního stromu na Lidickém 
náměstí a mají bohatý program 
po celé předvánoční období.  gz

Vánoce letos s vratnými hrnky

p r o s i n e c  2 0 1 8

INZERCE
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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 4,7–7,9 l/100 km. Emise CO2 123–180 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Praskliny znepokojují 
řidiče na D8

Děkanem pedagogické 
fakulty bude Jiří Škoda Mění se názvy zastávek MHD
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550
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SATELITNÍ  
DOTACE
✓ na montáž nové paraboly  
     jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se  
    100 programy  
    od 149 Kč měsíčně te
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VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA KONTO KOMPLEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER PODPOŘILI

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

BONIFANTI

15. 12. 2018 19.30sobota

Info a rezervace: verner@bbartproduction.cz  / +420776330953 / www.the-boom.info
Předprodej od 3. 12. 2018: Recepce Domu kultury, Jasmína - Lidické náměstí, Informační středisko města Ústí nad Labem, 

Klíčnictví Albert Severní Terasa, Comfor Vaníčkova, www.vstupenkyusti.cz
Pro osoby ZTP/P zdarma, doprovod jedné osoby zdarma rezervace vstupenek ZTP/P: +420776330953

Pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn - rezervace 3 dny před koncertem na +420776330953

Vstupné v předprodeji 180Kč / na místě 260Kč / děti do 12ti let zdarma

host...

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Ústí nad Labem – Názvy někte-
rých zastávek v ústecké hro-
madné dopravě budou od 
9. prosince přejmenovány, aby 
dostaly aktuálnější názvy. Za-
staralé názvy už neodpovída-
jí současnému stavu a poloze 
zastávky. 

„Přistupujeme k přejme-
nování zastávek podle při-
lehlých pozemních komuni-
kací nebo významného bodu 
určujícího polohu zastáv-
ky,“ říká mluvčí dopravní-
ho podniku Jana Dvořáková. 

Cestující autobusových linek 
11, 18, kteří dosud vystupo-
vali na zastávce Městský sta-
dion, budou nově vystupovat 
na zastávce Zimní stadion. 
„Nově v této zastávce budou 
zastavovat i trolejbusové lin-
ky číslo 46, 54 a 56. Zastáv-
ky Hoření a Solvayova budou 
nově na znamení,“ doplňu-
je mluvčí dopravního podni-
ku.  gz

Seznam přejmenovaných 
zastávek najdete na www.zitusti.cz

Ústí nad Labem – Akademický 
senát pedagogické fakulty ús-
tecké univerzity jednomyslně 
zvolil kandidátem na jmenová-
ní děkanem Jiřího Škodu. Sou-
časný proděkan pro studium 
PF UJEP nastoupí od března 
2019. Největší fakultu ústec-
ké univerzity povede do roku 
2023.  gz

Ústí se rozsvítí 
pro dobrou věc
Ústí nad Labem – Ve vánočním 
programu na Lidickém náměs-
tí nechybí letos už jubilejní 
10. ročník charitativní akce Roz-
sviťme Ústí nad Labem. Akce 
pořádaná na podporu handica-
povaných dětí rozsvítí Ústí 21. 
prosince od 16:00 hodin. Ten-
to rok jde celý výtěžek z akce 
na pomoc Terezce, Martínkovi, 
Andrejce, Leničce, Tobiáškovi 
a Vojtíškovi. Celková cílová část-
ka pomoci je 172 880 Kč. Těšit se 
můžete i na ohnivou show, skvě-
lý zpěv i na mazlící mini koníky 
ze stáje Tivani. Lampion získáte 
jako poděkování za příspěvek 
v hodnotě minimálně 100 Kč do 
jedné z kasiček na akci.  gz

D8 – V poli nedaleko dálnice D8 
se objevily praskliny. Jsou při-
bližně kilometr od místa, kde 
došlo k sesuvu svahu v roce 
2013. Podle Ředitelství silnic 
a dálnic ale praskliny dálnici 
mezi Prahou a Drážďany neo-
hrožují a nesouvisí ani s pohy-
by podloží. „Jde o zapomenutý 
vinný sklep, který se sesouvá. 
Nemá to nic společného s dálni-
cí D8,“ řekl pro ČRo mluvčí ŘSD 
Jan Rýdl.  gz

Ve Smetanových sadech 
je potomek památné lípy
Ústí nad Labem – Stromek vypěs-
tovaný ze semenáčku památ-
né Klokočovské lípy byl zasa-
zen ve Smetanových sadech. 
Lípa bude připomínat oslavy 
100. výročí Československa.

Stromek městu věnovala po-
slankyně Sněmovny Eva Fialo-
vá. Proto se také s primátorem 
Petrem Nedvědickým chopi-
la rýče a pomohla ho zasadit. 
„Doprovázíme do života mla-
dý strom, který je potomkem 
památné Klokočovské lípy. Ta 
lípa je 900 možná tisíc let sta-
rá. Pamatuje rané období Čes-
kého státu, Přemyslovce, měl 
se u ní zastavit Karel IV., zaži-
la husitské války, Bílou horu, 
Habsburky, první světovou 

válku, vznik Československa, 
Mnichov, druhou světovou 
válku, únor 1948, srpen 1968 
i listopad 1989. A teď bude její 
potomek růst v parku u nás 
v Ústí nad Labem,“ uvedla Eva 
Fialová.  gz

Ústí nad Labem – Město už ně-
kolik let hospodaří bez úvěrů, 
a tak by to mělo zůstat i v roce 
2019. To vyplývá z návrhu roz-
počtu, který připravilo vedení 
města. Rozpočet je koncipova-
ný jako vybilancovaný, s tím, 
že všechny rozpočtované vý-
daje jsou pokryty vlastními 
zdroji.

„Počítá s celkovými příjmy 
1,866 miliardy korun. Vý-
daje města mají být v příš-
tím roce vyšší, navrženo je 

2052 miliardy korun. Rozdíl je 
pokryt nevyčerpanými vlastní-
mi zdroji vytvořenými v letoš-
ním roce. Investiční část vý-
dajového rozpočtu přesahuje 
400 milionů korun. V neinves-
tiční části výdajového rozpoč-
tu má být 1,649 miliardy Kč, 
dotace pro městské obvody by 
měla činit 137,1 milionu Kč,“ 
uvedla mluvčí magistrátu Ro-
mana Macová.

Rozpočet musí ještě schválit 
zastupitelé 17. prosince.  gz

Rozpočet má být vyrovnaný



Město i obvody už mají 
primátora i starosty
Ústí nad Labem – V celém Ústí je 
jasno. Na magistrátu i obvodech se 
už uskutečnila ustavující zasedání 
nových zastupitelstev, která volila nové 
vedení. Primátorem Ústí nad Labem byl 
zvolen Petr Nedvědický z ANO 2011. 
Náměstkyní se stali Věra Nechybová 
(UFO), Tomáš Vlach (ANO 2011), Pavel 
Tošovský (ODS) a Michal Ševcovic (Pro 
zdraví a sport). Radu města doplní 
ještě Eva Fialová (ANO 2011), Tomáš 
Kirbs (ANO 2011), Lukáš Konečný (UFO) 
a Miroslava Lazarová (ODS).
Starostkou centrálního obvodu 
se stala Hana Štrymplová z ANO 
2011, místostarostkou Marie 
Jakubcová z UFO. V Neštěmicích je 
starostkou Yveta Tomková (Vaše 
Ústí), místostarostou Roman Fikar 
(nezařazený, zvolený za ANO). Střekov 
vede Petr Vinš z hnutí Za lepší Střekov, 
místostarosty jsou Pavel Peterka 
z ANO 2011 a Aleša Kymličková 
z ODS. Starostou Severní Terasy se 
stal Jaroslav Šimanovský z ANO 2011, 
místostarostou Pavel Dufek  
z UFO.  gz
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Křižovatku nahradí kruhák

Policisté zachránili ženu z ledového Labe

Nejlepší je obchodní 
akademie Pařížská 

p r o s i n e c  2 0 1 8

Předlice – Nepřehlednou kři-
žovatku v Předlicích, na které 
nedávno havaroval autobus 
s trolejbusem, nahradí kruho-
vý objezd. Krajští radní odsou-
hlasili zahájení zadávacího 
řízení veřejné zakázky formou 
otevřeného řízení. Informo-
val o tom hejtman Oldřich 
Bubeníček.

„Pokud vše půjde bez problé-
mu, mohly by práce být zahá-
jeny příští rok,“ řekla mluvčí 
kraje Magdalena Fraňková.

Rada odsouhlasila zadání 
veřejné zakázky na stavební 
práce v předpokládané hodno-
tě ve výši 32,137 milionu Kč bez 
DPH. Ústecký kraj by se měl 
podílet 14 miliony a město Ústí 

7,3 milionu s tím, že se před-
pokládá podíl třetích osob 10, 
8 milionu Kč bez DPH. Jde o re-
konstrukci stávající tříramenné 
křižovatky ulic Hrbovická x To-
vární x Majakovského na okruž-
ní křižovatku o poloměru 17 me-
trů. V rámci stavby je navržena 
i rekonstrukce 4 zastávek MHD 
v bezbariérové úpravě.  gz

Ústí nad Labem – V soutěži Dobrá 
škola Ústeckého kraje v letoš-
ním roce bodovalo Gymnázium 
Teplice mezi gymnázii a ústecká 
obchodní akademie v Pařížské 
ulici mezi odbornými školami. 
Od kraje za to každá ze škol do-
stane 750 tisíc korun. Celkem 
se mezi vítězné školy rozdělily 
4 miliony korun. Soutěž kraj vy-
hlásil už pošesté a letošní roč-
ník byl posledním. Ústecký kraj 
vyhlásí novou soutěž s názvem 
Moderní škola 4.0, která bude 
mít za cíl propagovat a populari-
zovat odborné vzdělávání.  gz

Ústí nad Labem – Zachránit život 
ženě, která skočila do Labe, se 
podařilo ústeckým policistům. 
Na ženu, která skočila z Bene-
šova mostu, upozornil svědek. 
Žena se skokem z mostu poku-
sila o sebevraždu kvůli své váž-
né nemoci. 

„Ženu, která byla asi 15 met-
rů od břehu, unášel silný proud 
a vzhledem k hloubce a níz-
ké teplotě vody byla v přímém 
ohrožení života,“ uvedl policej-
ní mluvčí Daniel Vítek.

Policista Milan Duplinský 
z oddělení hlídkové služby, 
který na místo přijel jako prv-
ní, neváhal a skočil do ledové 
řeky, aby ženu zachránil. Na 

pomoc mu přispěchal Tomáš 
Hajas z ústeckého obvodní-
ho oddělení. „Společně se jim 
podařilo doplavat i s ženou ke 

břehu, kde jí zabalili do dek 
a zavolali rychlou záchran-
nou službu,“ dodává policejní 
mluvčí.  gz

Po sto letech má Ústí opět své bankovky 
Ústí nad Labem – Před sto lety 
vydalo město Ústí nad Labem 
vlastní papírové peníze. Dů-
vodem bylo zhroucení rakous-
ko-uherského státu a s ním 
spojený nedostatek oběživa. 
Bankovky Ústí vydalo 6. lis-
topadu 1918 a emise těch-
to nouzových bankovek byla 
dočasná, jejich platnost byla 

omezena pouze do 31. ledna 
1919. „Oddělení cestovního 
ruchu magistrátu připravilo 
emisi napodobenin těchto nou-
zových bankovek, a to u příle-
žitosti stého výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky,“ říká 
mluvčí magistrátu Romana 
Macová. Od 11. prosince budou 
bankovky k dostání v rámci 

Dne s první republikou na Li-
dickém náměstí.  gz

Z   M Ě S T A

P O R A D N A

Domácí zdravotní péče pomáhá, máte na ni nárok
Máte nemocného člena rodi-

ny, který potřebuje ošetřovatel-
skou péči? Možností je domácí 
zdravotní péče. Nejde o pečova-
telskou sužbu, jakou je napří-
klad donáška obědů a léků, ale 
o zdravotní péči poskytovanou 
registrovanými zdravotními sest-
rami v domácím prostředí. „Do-
mácí zdravotní péče je určena 
pro klienty, kteří by museli být 
v nemocnicích nebo v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné, jejichž 
zdravotní stav nevyžaduje péči 
lékaře, přesto potřebují kvalifi-
kované ošetření. Je prokázáno, 
že u pacienta, o kterého je pe-
čováno v domácím prostředí, se 
doba zotavení zkracuje a chro-
nicky nemocní se lépe vyrovná-
vají se svojí životní situací,“ říká 

ACME – Domácí péče, s.r.o. 
Telefon: 475 216 331, 475 216 582 
Mobil: 775 261 110, 777 616 54 E-mail: 
E-mail: info@acmepece.cz 
Web: www.acmepece.cz

KONTAKT

jednatelka společnosti Acme Do-
mácí péče Štěpánka Tomsová.

Jak postupovat, pokud mám 
o domácí péči zájem, a kolik 
služba stojí? 

Poukaz na domácí ošetřovatel-
skou péči vystaví praktický lékař 
nebo lékař specialista. Klient za 
ni neplatí. Tato péče je hrazena 
z veřejného zdravotního pojiště-
ní. Máme smlouvu se všemi po-
jišťovnami na Ústecku.

Co všechno mohou sestřičky 
v rámci domácí péče zajistit? 

Rozsah péče je dán zdravot-
ním stavem klienta. Od základní 
péče až po výkony specializova-
né, včetně péče o nevyléčitelně 
nemocného. Sestřičky aplikují 

inzulín, infuze, injekce. Učí dia-
betiky, aby aplikaci časem zvlá-
dali sami. Převazují rány po 
amputacích, pooperační rány, 
bércové vředy. Obstarají cév-
kování, výplachy, odběry krve 
a biologického materiálu. Pečují 
o klienty s centrálním žilním ka-
tétrem, implatabilním portem, 
infuzní pumpou, s oxygenome-
trem. Zapůjčujeme zdravotnic-
ké pomůcky, poskytujeme re-
habilitaci. Jsme schopni zajistit 
návštěvu a vyšetření klienta 
paliativním lékařem v domácím 
prostředí. 

ACME poskytuje i hospicovou 
domácí péči, v čem spočívá?

Jde o podporu rodinám, kte-
ré se rozhodly umožnit svému 

blízkému ze-
mřít v domá-
cím prostře-
dí. Kombinuje 
péči ošetřova-
telskou, lékař-
skou, psycho-
logickou a věřícím i duchovní. 
Těžce nemocný potřebuje svoji 
rodinu a rodina potřebuje oporu, 
která jim pomůže zvládnout toto 
těžké období.  pr
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Ústecký a teplický fotbalový 
klub budou spolupracovat
Ústí nad Labem – FK Teplice a FK 
Ústí nad Labem podepsaly na 
společné tiskové konferen-
ci memorandum o spolupráci. 
„Po delších diskusích jsme do-
šli k závěru, že je oboustranně 
výhodné spolupracovat. Z této 
spolupráce mohou těžit oba 
kluby, proto jsem moc rád, že se 
ji povedlo rozjet,“ řekl předseda 
představenstva FK Teplice Pa-
vel Šedblauer a ředitel teplické-
ho klubu Petr Hynek ho doplnil: 
„Dnešní podpis je formálním 
potvrzením spolupráce, kterou 
jsme již od léta nastartovali. Už 
nyní je v FK Ústí hodně hráčů 
od nás na hostování, naopak 
nedávno zamířil do Teplic na 
hostování Martin Jindráček. I já 
věřím, že to bude ku prospěchu 
oběma klubům.“

Pozitivní pohled na spoluprá-
ci má i ústecký klub. „Já jako 
předseda mládeže FK Ústí nad 
Labem vidím v této spolupráci 
velké pozitivum, naši nejlep-
ší mládežníci například mají 
možnost se rozvíjet v Tepli-
cích. Spolupráce je velmi dobře 

nastavená a už nyní fungu-
je,“ říká člen představenstva 
FK Ústí nad Labem Václav 
Kožíšek.

Teplický klub hospodaří 
s částkou okolo 80 milionů, 
z toho náklady na mládež jsou 
14 milionů. Ústecký klub má 
rozpočet 15 milionů a zapsaný 
spolek, což je ústecká fotbalová 
mládež, má k dispozici částku 

zhruba 11 milionů. „U mládež-
nických spolků jde přibližně 
z 70 % o veřejné prostředky. 
Nám se jako fotbalu obecně 
daří dostávat veřejné prostřed-
ky pro mládež. To je klubová 
akademie nebo sportovní cen-
trum mládeže. Není to však 
jednoduché,“ dodává výkonný 
ředitel FK Ústí nad Labem Petr 
Heidenreich.  gz

Předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer a ředitel klubu Petr Hynek při 
podpisu memoranda foto: G. Zlámalová

Celníci objevili kokain 
za tři miliony
Ústí nad Labem – Bezmála 1,2 ki-
logramu kokainu za přibližně 
tři miliony korun objevila při 
silniční kontrole hlídka ústec-
kých celníků. 

„Hlídka si vytipovala ke 
kontrole v ústeckých Předli-
cích stříbrnou Hondu s čes-
kou registrační značkou. Řidič 
na obvyklou otázku, zda veze 
nějaké zboží, reagoval slo-
vy, že nic neveze. Vzhledem 
k jeho rozpačitému chování 
a nervozitě přistoupili celníci 
k důkladnější prohlídce,“ řekl 
Jiří Nejedlý, mluvčí celního 
úřadu. 

V zavazadlovém prostoru 
auta celníci objevili batoh, 
ve kterém byl v bílém ruční-
ku zabalený balíček oblepený 
černou folií. „Celníci z balíč-
ku o hmotnosti 1187,7 gramu 
odebrali vzorek bílého prášku. 
Provedená zkouška narkotes-
tem prokázala přítomnost ko-
kainu,“ dodal Nejedlý. 

Hodnota zajištěné drogy by 
na černém trhu mohla dosa-
hovat výše kolem tří milionů 
korun. Přivolaní policisté si 
zadrženého jednačtyřicetile-
tého cizince i zásilku kokainu 
na místě převzali.  gz

Milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží čas Vánoc a nový rok. Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Všem našim pacientům velmi děkuji za jejich přízeň, ale také za důvěru. Věřím, že jsme drtivou 
většinu z nich – jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice 
– nezklamali.
Právě končící rok 2018 pro Krajskou zdravotní, a. s., nebyl vůbec jednoduchý, jestliže jsme chtěli 
dosavadním tempem a úspěšně pokračovat v revitalizaci každé z pěti našich nemocnic. Díky 
významné podpoře jediného akcionáře Ústeckého kraje se to i nadále daří. Děkuji také všem 
spolupracovníkům, nejen lékařům, sestrám a ošetřovatelům v nemocnicích, ale i ostatním 
zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2018.
Ať je i ten další rok pro Vás ve všech ohledech úspěšný a přeji každému hodně zdraví!

 Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Nejde jen o benefity pro zaměstnance, ale také o handicapované i ochranu přírody 
V soutěži Cena Ústeckého 

kraje za společenskou odpo-
vědnost se poprvé vyhlásilo 
Speciální čestné uznání. To 
získala společnost AGC Flat 
Glass Czech.

Tepličtí skláři v minulých 
třech ročnících ve své katego-
rii pokaždé zvítězili. Podle pra-
videl soutěže proto už letos ne-
byli zařazeni do soutěže jako 
takové, ale získali speciální 
čestné uznání.

V AGC jsou podle vlastních 
průzkumů zaměstnanci spíše 
nadprůměrně spokojení, ze-
jména s prací u firmy a svý-
mi podmínkami, mají zájem 
se rozvíjet v rámci své profe-
se a preferují stabilitu, kte-
rou u firmy mají. „Zaměstnan-
cům nabízíme v AGC mnoho 
benefitů, například příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní 
a životní pojištění, 3 placené 
dny v případě zdravotní indis-
pozice, oceňování dlouhole-
tých zaměstnanců, program 
lázeňské péče, speciální pre-
ventivní programy a rehabili-
tační programy,“ řekl personál-
ní ředitel AGC Libor Sehnal. 
V ochraně životního prostředí 
podporuje sklářská společnost 
Českou ornitologickou společ-
nost a společnost Alka Wildlife 
v ochraně ptactva – na jednom 
z komínů řetenické sklárny 
byly vytvořeny podmínky pro 
zahnízdění sokola stěhova-
vého a jeho mláďat. Podporu-
je mnoho dalších společností 
jako například teplickou Arká-
dii, které každoročně předává 
finanční dar na slavnostním 
galavečeru pro zaměstnance 
a zároveň AGC podporuje pro-
dej výrobků z chráněných dí-
len Arkadie.

„Aktivity firmy v rámci spo-
lečenské odpovědnosti jsou 
dlouhodobou investicí do její-
ho budoucího rozvoje. Spole-
čenská odpovědnost už dávno 
není vnímána pouze jako ´pří-
spěvek na charitu´. Společen-
ská odpovědnost se stále více 
přesouvá do roviny vztahu 
firmy a zákazníka – pravdivá 

komunikace směrem k zákaz-
níkům, firmy a zaměstnance 
– zajištění bezpečnosti práce, 
firmy a životního prostředí 
– ochrana životního prostře-
dí a obecně snižování dopadu 
činnosti firmy na životní pro-
středí,“ řekl country mana-
žer společnosti AGC pro Čes-
kou republiku Zdeněk Frelich. 
A dodal, že vše patří do firem-
ní filozofie skupiny AGC. „Těší 
mě, že jako velký zaměstna-
vatel v regionu držíme v této 
oblasti laťku dlouhodobě vy-
soko. Ze získaného ocenění 
mám velkou radost a věřím, že 
značka AGC je a nadále i bude 
inspirací i pro ostatní zaměst-
navatele nejen v regionu,“ 
podotkl.

Firmy ze skupiny AGC 
se pravidelně umisťují na 

Skupina AGC, jejíž mateřská společnost 
Asahi Glass Co., Ltd. sídlí v Tokiu, je 
nejvýznamnějším světovým výrobcem 
skla pro stavebnictví a automobilový 
průmysl. V České republice má firma 
5 vlastních výrobních závodů s denní 
výrobní kapacitou téměř 2000 tun 
základního skla a 17 dceřiných 
společností ve střední Evropě, které 
základní sklo dále transformují na 
výrobky s vyšší přidanou hodnotou. 
Teplická AGC Flat Glass Czech je 
největším výrobcem plochého skla.

O   S K U P I N Ě  A G C

předních příčkách soutěží 
o společenské odpovědnos-
ti a péče o zaměstnance nejen 
v regionu, ale i na celostátní 
úrovni. Dlouhodobě patří mezi 
nejlepší zaměstnavatele v Čes-
ké republice.

Soutěž Cena Ústeckého kra-
je za společenskou odpověd-
nost vyhlásili letos Hospodář-
ská a sociální rada Ústeckého 
kraje a Ústecký kraj již počtvr-
té. Do letošního ročníku sou-
těže se přihlásilo 43 subjek-
tů. Vedle kategorie firem nad 
1000 zaměstnanců organizáto-
ři vyhlašují vítěze v kategori-
ích firma nad 250 zaměstnan-
ců, firma do 250 zaměstnanců 
a veřejný sektor.  pr

Soud: Ústí musí za sektorové 
centrum zaplatit 32 milionů
Ústí nad Labem – Desítky milio-
nů za ruinu před lety zbouranou 
má podle rozhodnutí soudu za-
platit společnosti PK Real město 
Ústí nad Labem. Jde o 32,1 mili-
onu korun; radní už podle mluv-
čí magistrátu Romany Macové 
schválili zaplacení peněz.

Částka 32,1 milionu zahrnuje 
původní platbu, úroky a soudní 
náklady. Peníze na platbu už loni 
v prosinci zastupitelé připravili 
z rezerv a podílu na zisku tepel-
ného hospodářství a odpadové 
firmy AVE. Případ mezi městem 
a PK Real existuje už od roku 

už ruina patřila městu. Radnice 
ji poté nechala zbourat a na je-
jím místě vybudovala hřiště.

Společnost PK Real se poslé-
ze obrátila na soud, aby se do-
mohla vrácení části kupní ceny. 
Na účet města společnost v roce 
1994 složila 19,5 milionu korun. 
Ústecký okresní soud v roce 
2014 firmě vyhověl a uložil měs-
tu, aby zaplatilo 28,8 milionu. 
Krajský soud ale později při od-
volání žalobu zamítl. PK REAL 
skončila v likvidaci, domáhala 
se vyplacené částky a loni jí Nej-
vyšší soud dal za pravdu.  gz

Dopravní policisté 
dostali nové auto
Řehlovice – Nové vozidlo určené 
pro kontroly komerční osobní 
a nákladní dopravy převzali 
policisté dálničního oddělení 
v Řehlovicích. Vozidlo s ino-
vovanou technickou výbavou 
posílí výkon služby a bude vy-
užíváno i na německých silni-
cích, v příhraničních oblas-
tech Saska.

„Nově pořízený automobil 
umožňuje policistům díky za-
budované technologii odhalo-
vání přestupkového jednání 
i sofistikované trestné činnos-
ti. Součástí výbavy jsou mobil-
ní váhy, které policisté využijí 
při podezření z přetížení auta,“ 
řekla Alena Bartošová, mluv-
čí krajské policie. Technologie 
umožňují kontroly technické-
ho stavu a uložení nákladu. 
Policisté budou vůz využívat 
při kontrolách dodržování ma-
ximální doby řízení nebo dodr-
žování doby jízdy a přestávek 
ze strany řidičů nákladních 
automobilů a autobusů. Volks-
wagen Crafter s inovativními 
prvky je využitelný také při 
hromadných dopravních neho-
dách. Nový vůz v policejních 
barvách doplnil vybavení Dál-
ničního oddělení Řehlovice.  gz

Personální ředitel Libor Sehnal foto: AGC

Country manager Zdeněk Frelich foto: AGC

1994. V té době mezi sebou po-
depsaly kupní smlouvu na roze-
stavěné centrum za 40 milionů 
korun. Firma ale zaplatila jen 
polovinu kupní ceny. Město se 
proto o vlastnictví sektorové-
ho centra soudilo. Krajský soud 
v roce 2008 rozhodnul, že tehdy 

Voda zdraží v regionu o necelou korunu
Ústí nad Labem – V příštím roce 
zaplatíme za vodu zhruba o ko-
runu více za metr krychlový než 
letos. Severočeská vodárenská 
společnost totiž stanovila cenu 
vodného a stočného pro rok 
2019 ve výši 86,57 Kč za metr 
krychlový vody bez DPH. Oby-
vatelé severních Čech tak zapla-
tí za tyto dvě služby v příštím 

roce jen o 0,9 % více než letos. 
Dodání 1000 litrů kvalitní pitné 
vody spotřebiteli až do kohout-
ku a následné odvedení odpadní 
vody k její likvidaci bude oproti 
letošnímu roku stát jen o 88 ha-
léřů více. 

Základním parametrem pro 
stanovení ceny vody je její spo-
třeba: čím více kubíků potrubím 

proteče, tím levnější může cena 
jednoho kubíku být. Náklady na 
provoz a údržbu potrubí zůstá-
vají pořád stejné, ať voda potru-
bím teče, či nikoliv. SVS v roce 
2019 počítá s vyššími investice-
mi do obnovy a oprav vodáren-
ské infrastruktury. Investiční 
plán bude zveřejněn na začátku 
roku.    zu
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Ústecká rodačka, sympatická brunetka 
Lea Šteflíčková, získala titul Česká Miss 
2018 a zároveň možnost reprezentovat naši 
republiku na nejprestižnější světové soutěži 
krásy Miss Universe, která se koná 17. prosince 
v Thajsku. Modelingu se věnuje od třinácti 
let a korunku pro nejkrásnější dívku Česka 
vybojovala ve svých dvaceti letech. 

Lea Šteflíčková: Ústečanka právě míří na soutěž Miss Universe

Gabriela Zlámalová

Lea Šteflíčková je modelkou už od 13 let
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Jaký to byl pocit, když jste se 
dozvěděla, že jste vyhrála ti-
tul Česká miss? 

Byl to naprosto nepopsatel-
ný moment! Ze začátku mi to 
moc nedocházelo a nemoh-
la jsem tomu sama uvěřit. Tr-
valo mi asi dva dny, než mi to 
opravdu došlo, že jsem vyhrá-
la zrovna já. Teď už v pohodě 
a jsem za to nesmírně šťastná. 

A proč si myslíte, že jste vy-
hrála zrovna vy? 

Tohle sice není otázka úplně 
pro mě. Ale řekla bych, že je 
to tím, že jsem svá, bláznivá, 
ale taky vím, kdy se to úplně 
nehodí a je potřeba zvážnět. 
Vím, kdy je potřeba vystupovat 
na úrovni. Navíc jsem oproti 
ostatním zvyklá na život plný 
cestování a mám i nějaké zku-
šenosti. Už jako malá jsem fo-
tila reklamu, ve třinácti jsem 
začala s modelingem, ve čtr-
nácti už jsem dělala modeling 
v Japonsku a od šestnácti mám 
zakázky i v dalších zemích 
světa.

Co pro vás bylo na cestě sou-
těží nejtěžší? 

Úplně nejtěžší pro mě bylo 
překonání kurzu přežití. Jinak 
jsem soutěž zvládla naprosto 
v pohodě, dá se říct výborně! 

Změnilo vám vítězství výraz-
ně život? 

To ano, v nějakých věcech 
určitě. Navíc věřím, že získám 
nové zkušenosti a třeba po-
znám i nové lidi. Jsem za tuh-
le možnost a za tuhle příleži-
tost hrozně ráda. Také jsem 
se díky vítězství v České miss 

2018 stala tváří světově zná-
mé kosmetické značky Juliette 
Armand.

Myslíte si, že být krásná je 
vždy výhodou, nebo naopak 
existují situace, kdy to není 
úplně pozitivum? Setkala 
jste se tím někdy? 

Vážně si myslím, že krá-
sa není vždy výhodou. Nejvíc 
záleží na tom, jaký člověk je. 
Jakou má povahu, jak na lidi 
působí, jak vystupuje. Na tom 
krása ničemu nepomůže.

Pomohl vám titul Česká miss 
při práci? 

Být Českou Miss byl můj sen 
a jsem šťastná, že se mi toho 
podařilo dosáhnout. Při práci 
mi titul pomohl určitě. Dosud 
jsem pracovala jenom v zahra-
ničí, ale teď se mi otevřely dve-
ře také u nás v České republi-
ce. A jsem za to moc ráda. 

Kdybyste se měla rozhod-
nout dnes, po všech zkuše-
nostech, které jste získala. 
Přihlásila byste se do soutě-
že znovu? 

Určitě ano, za ty zkušenosti 
to stojí. 

Co byste poradila dívkám, 
které chtějí usilovat o titul 
České Miss? 

Hlavně aby byly samy se-
bou a věřily si! Důležité je být 
cílevědomá. Pokud něco chci, 
udělám pro to maximum. Jsem 
člověk, který musí pracovat 
i na svém sebevědomí, ale ne-
bojím se výzev, které mi život 
přichystá.

Od jakého věku se modelingu 
věnujete? 

S modelingem jsem začala 
ve svých třinácti letech. A svou 

první delší cestu do zahraničí 
jsem absolvovala už ve čtrnác-
ti letech, to jsem letěla praco-
vat do Japonska. Celá rodina 
mě v modelingu podporuje. 
Pracovala jsem už i v Turecku, 
Thajsku, Itálii nebo Rakousku.

A čeho byste jako 
modelka chtěla 
dosáhnout?

Samozřejmě další 
meta je teď prosinco-
vá účast na soutě-
ži Miss Universe, 
kde bych se chtěla 
umístit, co nejlé-
pe to půjde. A co 
se týče modelin-
gu? Mým snem je 
prosadit se také 
v Americe.

Máte mezi mo-
delkami nějaký 
vzor? 

Myslím si, že  
každá z nás má 
mezi modelkami 
nějaký vzor. Mezi 
mé vzory například 
patří Daniela Peštová 
nebo Gigi Hadid. 

Měla byste pro naše 
čtenářky nějaký „taj-
ný“ tip na to, jak vypa-
dat skvěle? Nějaký pří-
pravek, o němž víte, že 
dokáže zázraky? 

Já zatím můžu pora-
dit jen jedno. A to je jíst 
zdravě a snažit se věnovat 
cvičení. 

Sledujete módní trendy 
a řídíte se jimi? 

Módní trendy samozřej-
mě sleduji ráda, ale že bych 
se jimi slepě řídila, tak to 
určitě ne. Vždy to musí se-
dět hlavně mně. 

Trochu soukromí. Stá-
vá se, že miss po zis-
ku korunky vymění 
partnera... 

Tak tuhle otázku do-
stávám opravdu veli-
ce často. To, že se mi 
podaří zvítězit v sou-
těži Miss, přeci ne-
znamená, že musím 
automaticky vymě-
nit partnera. Ale je 
jasné, že sám život to 
může změnit.

Co děláte dnes? Připra-
vujete nějaké projekty? 

Hlavně teď se připravu-
ji na světovou soutěž Miss 
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barva: černá, růžová, 
šedivá 

jídlo: sushi  
a pizza 

hudba: Pop, RnB

číslo: 7

politik: Věřím 
v politiku v mém 
rodném městě. 
Konkrétně nemám 
vyhraněného 
žádného politika

M O J E  N E J

Úřadující Česká miss se narodila 
25. dubna 1998 v Ústí nad Labem 
a v současné době studuje soukromou 
střední školu ekonomickou. Modelingu 
se věnuje už od 13 let a kromě cestová-
ní ráda poznává nové lidi, kultury a jíd-
la. Ráda sportuje, mezi její oblíbené 
sporty patří jízda na snowboardu.

Lea Šteflíčková 

P R O F I L

Lea Šteflíčková: Ústečanka právě míří na soutěž Miss Universe
p r o s i n e c  2 0 1 8

Universe, na kterou odlétám 
koncem listopadu do Thajska. 
A po soutěži bych chtěla začít 
s novým projektem. Co to však 
bude, je zatím tajemstvím. 

A co plány do budoucna? 
Neplánujete třeba kariéru 

v zahraničí? 
Prozatím plánuji zůstat 

tady v Česku, ale kdo ví, 
třeba se to po novém 
roce změní a odletím 

někam do ciziny. 

Jste ústecká ro-
dačka, jak často 
a za kým se sem 
vracíte?

Mám rodinu, 
za kterou do Ústí 
nad Labem jezdím. 

A snažím se sem 
jezdit opravdu 

co nejčastěji. 

Máte v Ústí 
oblíbe-

ná místa, 
kam ráda 

chodíte?

V Ústí 
nad Labem 

jsem prožila celé 
své dětství, v Ústí jsem 

vyrůstala. Nejraději mám 
blízké okolí. Ústeckou 
přírodu, konkrétně hrad 
Střekov a dominantu 
města, Větruši. Ale také 
si rád zajdu do obchod-
ního centra Forum do 
kina. 

Blíží se Vánoce, 
jak je slavíte? A co 
byste popřála čte-
nářům ŽÍT Ústí do 
roku 2019?

Všem čtená-
řům bych chtě-

la popřát  
veselé  

Vánoce 

a vše nejlepší do nového roku 
2019. Protože 29. listopadu 

odlétám na Miss Univer-
se a ze soutěže se vracím 
těsně před Vánocemi, tak 
jako každý rok budu vše 
nakupovat na poslední 

chvíli. Vánoční výzdobu 
jsem už začala, abych ales-

poň něco málo měla hotové. 

Vánoce budu slavit jako kaž-
dý rok s rodinou. Tento svá-
tek mám nejraději, protože ho 
mohu strávit se svými nejbliž-
šími. Na tomto období se mi 
líbí atmosféra, pohoda, klid 
a samozřejmě cukroví a pohád-
ky! Ale nevadí mi ani vánoční 
nákupy. 

Lea Česko právě reprezentuje na Miss Universe foto: 2x archiv LŠ
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Malá univerzita 
v Krásném Březně
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Ústecký Arcus je už 25 let spolu
V prostorách Domu kultury 

jsme 2. října oslavili 25. výročí 
od svého založení. Slavnost-
ní setkání mělo svůj pest-
rý program a všichni přítom-
ní si ho náramně užili. Kromě 
hudební produkce a milého 
vystoupení dětiček jsme pro 
zúčastněné připravili i mód-
ní přehlídku, kdy modelkami 
byly některé z našich členek 
a jako model vystoupil i mís-
topředseda spolku. Velmi vtip-
ného moderování se pak ujal 
manžel jedné z našich členek 
a zároveň i dlouholetý příz-
nivec ÚA. Oslav se zúčastnili 
nejen naši členové, ale i hosté 
z řad spolupracujících organi-
zací a z řad vedení Ústeckého 
magistrátu včetně primátorky 
Věry Nechybové.

U zrodu Ústeckého Arcusu 
stály ženy, které samy prošly 
onkologickou léčbou a měly po-
třebu pomáhat ženám s podob-
ným onemocněním. Dnes spo-
lek pomáhá ženám i mužům od 
27 let – bez rozlišení onkologic-
ké diagnózy – zvládnout nejen 
nelehkou léčbu, ale usnadnit 
jim (i jejich blízkým) návrat do 
plnohodnotného života. 

Za dobu své působnosti 
jsme pro své členky i členy 
připravili celou řadu aktivit. 
Mezi velmi oblíbené patří pře-
devším rekondiční pobyty, cvi-
čení s plaváním v RHC bazé-
nu, cvičení s fyzioterapeutem 
a pravidelná setkávání členů, 
jejichž součástí bývají i před-
nášky na aktuální témata.

Velmi oblíbenou aktivitou 
je i náš Hobby klub – svépo-
mocná skupina, kde se naše 
členky pravidelně setkávají, 
věnují se rukodělné činnosti 
a zároveň sdílí své kaž- 
dodenní starosti i radosti. 
Své výrobky pak vystavují 
na různých výstavkách a na 
veletrhu sociálních služeb. 

O činnost a chod Hobby klubu 
se už dlouhá léta skvěle stará 
naše dlouholetá členka Vie-
ra Havlíčková, za což jí moc 
děkujeme.

Zlomový byl pro Ústecký Ar-
cus, z.s., rok 2007, kdy se stal 
registrovaným poskytovate-
lem sociální služby Odborné 
sociální poradenství dle zá-
kona 108/2006. V rámci této 
služby poskytujeme svým kli-
entům poradenství v oblasti 
zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím; so-
ciálně terapeutické činnosti 
a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí.

 Eva Živnůsková, Ústecký Arcus, z.s.

Krásnobřezenští senioři se 
zúčastnili dalšího dílu takzva-
né malé univerzity. Tentokrát 
si povídali o kočce domácí. Na 
místě samozřejmě nechybě-
la ani živá ukázka. Kromě vý-
kladu si tak přítomní pohladili 
i krásnou kočku.

 Domov pro seniory Krásné Březno

Novinky ČRo Sever:
více písniček na přání
Na hodinu písniček na přání navíc se mohou od listopadu 
těšit posluchači Českého rozhlasu Sever. Nejoblíbenější 
pořad stanice poběží v poledne a potom ve dvouhodinovém 
bloku mezi 17. a 19. hodinou. Písničkovým přáním ustoupil 
dechovkový pořad U muziky, se kterým stanice končí.
Lidé, kteří stanici pravidelně poslouchají, volali po této změně 
už dlouho. „Písničky na přání jsou tak populární, že se ve 
dvou hodinách denního vysílání nemohly dovolat stovky 
posluchačů. Proto jsme přidali ještě dalších podvečerních 
šedesát minut“, říká ředitel ČRo Sever Milan Knotek. 
Písničky na přání vyhledávají zejména starší posluchači, kteří 
spolu prostřednictvím tohoto pořadu hovoří. „Mladí lidé spolu 
komunikují prostřednictvím facebooku, starší generace využívá 
písničky na přání. Pořad částečně slouží jako romantická 
protiváha sociálních sítí“, dodává Knotek.
Český rozhlas Sever mění i část dopoledního bloku. Nově 
ho bude moderovat Lenka Šobová a připraveny jsou i nové 
rubriky: Bylinková abeceda, Severočeská „nej“ a Dobrá rada. 
Po letech naopak končí Minietiketa, Minuta o zdraví a Filmové 
kalendárium.
Změny se týkají i víkendu. Populární pořad Planetárium se 
přesouvá na nedělní devátou hodinu ranní. Hudební hledání 
nadějného ústeckého písničkáře Petra Lüftnera si posluchači 
naladí v sobotu v 18 hodin.

Stříbrnická v Itálii
Čtvrtý ročník italsko-čes-

kého výměnného programu 
v ZŠ Stříbrnická vyvrcholil 
výjezdem 22 žáků sedmého 
ročníku do italského městeč-
ka Uggiate Trevano. Přivítání 
italských rodin však bylo tak 
srdečné, že se naše děti již po 
první noci strávené v rodinách 
cítily jako doma a jejich nad-
šené vyprávění nebralo kon-
ce. Nejvíce naše žáky zaujaly 
turecké záchody, obří rozměry 
pizzy a pestrá italská kuchy-
ně obecně. Dále je překvapila 
hlučnější nátura Italů a fakt, 
že se Italové ve škole ani doma 
nepřezouvají. Dětem se asi nej-
více líbila středa v historickém 
městě Como. 

 ZŠ Stříbrnická
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Ústí nad  
Labem – Tu 
pravou vá-
noční at-
mosféru za-
žijete i na 
koncertě 
oblíbeného 
písničká-
ře Janka 
Ledeckého 
v Severočes-
kém divadle. Kdo by si nechtěl 
naživo vychutnat krásnou fol-
krockovou skladbu Sliby se 
maj plnit o Vánocích. Vystou-
pení se uskuteční 17. prosince 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
490 do 590 korun.  zu

Ústecký sbor 
a Kateřina Brožová 
Ústí nad Labem – Užijte si vá-
noční koncert Ústeckého 
dětského sboru a jejich hos-
tů v Severočeském divadle. 
Akce se uskuteční 8. prosin-
ce od 17:00 hodin a vstupné je 
200 korun. Účinkující vystou-
pí za klavírního doprovodu 
Václava Krahulíka a hostem 
večera bude Kateřina  
Brožová.  zu

Rybova mše  
se hraje dvakrát
Ústí nad Labem – I letos zazní 
v Severočeském divadle mezi 
veřejností stále oblíbená Čes-
ká mše vánoční Jakuby Jana 
Ryby. Vybrat si můžete hned 
ze dvou termínů. Hraje se buď 
21. prosince od 19:00 hodin 
nebo 23. prosince od 17:00 ho-
din. Vstupné na oba koncerty 
je od 100 do 400 korun.  zu

Stoletá diskotéka  
Haška a Dostála
Ústí nad Labem – Ani v prosin-
ci nepřijdete o svoji oblíbenou 
Stoletou 
diskotéku 
Haška a Do-
stála. I ten-
tokrát si pro 
vás oblíbe-
ná dvojice 
hudebních 
fanjnšme-
krů připra-
vila hudeb-
ní lahůdky, které prověřil čas. 
Zatancovat si můžete přijít 
15. prosince od 20:00 hodin do 
Národního domu. Vstupné je 
70 korun.  zu

Koncert The Boom 
pomůže onkocentru
Ústí nad Labem – Máte rádi le-
gendární Beatles? Tak to ne-
smíte 15. prosince chybět ve 
Velkém sále Domu kultury. Už 
od 19:30 hodin tam totiž začne 
28. Vánoční koncert The Boom 
– Beatles Revival Band & Sym-
phonic Orchestra. Výtěžek kon-
certu bude věnován na konto 
Komplexního onkologického 
centra ústecké Masarykovy 
nemocnice.

Hostem letošního ročníku je 
ústecká bigbeatová legenda, 
skupina Bonifanti. Po jejich vy-
stoupení zahrají The Boom tra-
dičně s orchestrem tvořeným 
i členy orchestru Severočeské-
ho divadla ve více než dvou-
hodinovém programu skladby 
z pozdějšího období tvorby The 
Beatles. 

V originálních aranžích za-
znějí známé hity jako Yester-
day, Strawberry Fields Forever, 
All You Need Is Love, Penny 
Lane, I´m the Walrus, Let It Be, 
The Long And Winding Road, 
nebo trojice Golden Slumbers 
– Carry That Weight – The End 

a další. V programu zahrají The 
Boom s orchestrem i Lennono-
vy a Harrisonovy skladby z éry 
po Beatles, například Imagine 
nebo All Things Must Pass. Na-
konec se pak můžete těšit na 
dřevní skladby Beatles z první 
poloviny šedesátých let. 

V přísálí bude současně 
s koncertem probíhat výstava 
fotografií The Boom zachycující 
atmosféru tří návštěv Liverpoo-
lu a nejzajímavější okamžiky 
z historie skupiny a orchestru. 
Vstupenky jsou v předprodeji 
za 180 korun a seženete je v re-
cepci Domu kultury, v den ko-
nání koncertu je pak zakoupíte 
za 260 korun.  zu

Ledeckého koncert 
rozezní divadlo
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VÁNOCE 2018 – VYSTOUPENÍ
1. 12. 16:00–18:00 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU NA SEVERNÍ 

TERASE 

2. 12. 13:30–15:00 VÁNOČNÍ JARMARK  
CHABAŘOVICE – Kulturní dům Zátiší

3. 12. 17:00–18:30 ÚSTECKÉ VÁNOCE 2018  
Lidické náměstí, vystoupení v 17:30 h.

4. 12. 16:30–18:00 ÚSTECKÉ VÁNOCE 2018 
Lidické náměstí, vystoupení v 17:00 h.

8. 12. 13:00–17:00 VÁNOČNÍ ROLNIČKA V DDM 
program od 14:00 do 17:00 h.

9. 12. 13:30–16:00 SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST 
NÁVRAT KE KOŘENŮM 
mezinárodní přátelské setkání v DDM

15. 12. 15:00–20:00 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NADAČNÍHO FONDU 
FOLIVORA – DDM 

17. 12. 16:30–18:00 ÚSTECKÉ VÁNOCE 2018 
Lidické náměstí, vystoupení v 17:00 h.

18. 12. 17:00–18:30 ÚSTECKÉ VÁNOCE 2018 
Lidické náměstí, vystoupení v 17:30 h.

21. 12. 16:00–19:00 VÁNOCE MUSICAL SCHOOL 
VÁNOČNÍ KONCERT PRO RODIČE A PŘÁTELE 
od 17:30 h. v Divadelním sále DDM

Pro tři vylosované úspěšné luštitele věnuje společnost Schicht s.r.o. dárkový vánoční balíček svých výrobků, který si výherci převezmou v Jelením krámku na adrese Masarykova 998/31, 
Ústí nad Labem. Znění tajenky zasílejte na e-mail info@mediaconcept.cz. Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme na webu časopisu a výherce osobně vyzveme k převzetí ceny.



TEREZKA 
Fena, kříženka s delší srstí, 
černá s rezavými znaky, výška 
40 cm, stáří 2 roky. Jedná se 
o fenku s mírnou povahou, 

která má ráda hodně pohybu a je spíše 
vhodná k domku se zahrádkou. Nepere se 
s ostatními psy.

ČÁRLÍ 
Pes, kříženec černé barvy, 
výška 45 cm, stáří 7 roků. Čárlí 
čeká v útulku na svou paničku, 
až ji pustí z nemocnice. Je 

nabízen pouze k virtuální adopci.

TEDY 
Pes, kříženec staforda 
černobílý, výška 45 cm, stáří 
12 měsíců. Tedy se dostal 
do útulku, protože na něj 

jeho majitel neměl čas a nezvládal jeho 
výchovu. Je zvyklý v bytě, čistotný, ale prý 
ničí zařízení bytu. Nový majitel ho bude 
muset naučit poslouchat základní povely 
a poslušnosti. Jinak je bezproblémový, ale 
pere se s ostatními psy a nemá rád jiná 
zvířata.
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AGC přeje svým 
zaměstnancům,  
jejich rodinám
a všem občanům 
regionu
příjemné prožití 
vánočních svátků
a úspěšný rok 2019

ALBERT 
Kocour, černobílý, stáří 
asi 9 let. Albert je milý 
a přítulný kocour, který je 
zvyklý žít venku, proto se 

hodí k domku se zahradou.

LUMPÍK 
Pes, kříženec drsnosrstý, 
barva rezavá s černým 
prokvetením, výška 45 cm, 
stáří 1 rok. Lumpík je 

mladý pes, který nemá žádný výcvik, 
tudíž je trochu neposlušný. Je velmi 
temperamentní, má rád hodně pohybu 
a s tím musí nový majitel počítat. Hodí se 
pouze do sportovně založené rodiny.

ENŽÍ 
Fena, kříženka menšího 
vzrůstu rezavé barvy 
s malou bílou náprsenkou 
a bílými chloupky na 

prsou, výška 40 cm, stáří 1 rok. Enží 
čeká na svou paničku, až si ji vyzvedne, 
protože je hospitalizována v nemocnici. 
Z tohoto důvodu ji nabízíme pouze 
k virtuální adopci. 

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 .

Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov  svoz v týdnu od 3. 12. 2018.

SVOZ VAKŮ S  ODPADY ZE  ZELENĚ

Město bude půjčovat drtiče
Často řešíte problém, kam 

s větším množstvím větví? 
Město získalo od Ústeckého 
kraje dotaci 500 000 korun na 
nákup drtičů zahradního odpa-
du. Drtiče by měly být poříze-
ny a rozděleny mezi Ústečany 
do konce dubna 2019. „Cílem 
projektu je snížení množství 
biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu ukládané-
ho na skládku. Zakoupené dr-
tiče budou zapůjčeny po dobu 

5 let občanům s trvalým poby-
tem v Ústí nad Labem, kteří 
o ně projeví zájem a jejich ne-
movitosti se nacházejí v kata-
strálním území města,“ uvedla 
mluvčí města Romana Maco-
vá. Zakoupeno bude celkem 
109 drtičů za předpokládanou 
cenu 714 277 korun. O způsobu 
příjmu žádostí o drtiče bude 
odbor životního prostředí in-
formovat na webových strán-
kách města.  gz

Omezení dodávek vody
Vodohospodáři zrekon-

struují vodojem na Stříbr-
níkách. Z tohoto vodojemu 
putuje upravená voda do ně-
kterých částí města. 

„Z vodojemu Stříbrníky se 
voda dále čerpá do vodojemu 
Na Kopečku a do vodojemu 
Chuderov. Současně je voda 
distribuována gravitačním 
zásobním řadem přímo spo-
třebitelům,“ upřesňuje Roma-
na Macová, mluvčí ústeckého 
magistrátu. Práce na opravách 
začnou během ledna a vyjdou 
na víc než 50 milionů korun. 
Hotovo má být do konce listo-
padu 2019.

Rekonstrukce proběhne za 
provozu, ale i tak musí lidé počí-
tat s krátkodobými odstávkami. 

„Obyvatelé v dotčených loka-
litách budou v předstihu 15 dní 
informováni letákem do schrá-
nek, SMS službou a výlepem 
na veřejných místech,“ dodává 
mluvčí Severočeské vodárenské 
společnosti Jiří Hladík.  gz



www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Přejděte na náš úsporný 
produkt pro domácnosti 
s nízkou spotřebou elektřiny.  
Ušetřete až 20 % nákladů!

...třeba víkend v lázních.

Délka smlouvy
32 měsíců

Úspora až 20 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

Ušetřete za elektřinu
a pořiďte si třeba...
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i novinky ve stálém menu
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Oslavte Nový rok Na Rychtě

Během adventního období se 
bude Na Rychtě točit Advent-
ní Pale Ale 14° – nefiltrovaný 
silný speciál svrchně kvašený. 
Pivo s jantarovým nádechem, 
k jehož chmelení se použí-
vá mladá odrůda amerického 
chmele Amarilo. Jde o odrůdu 
střední hořkosti s výrazným ci-
trusovým a květinovým aroma-
tem. V nabídce bude od druhé 

Prostory restaurace Na Rych-
tě je možné využít i pro oslavu 
Silvestra. Na tuto pravidelnou 
akci, která si každý rok najde 
své příznivce, je možné zakoupit 

vstupenky přímo v restauraci za 
300 Kč. Cena zahrnuje půlnoční 
přípitek, půlnoční česnečku, ka-
napkové pohoštění a samozřej-
mě živou hudbu.  pr

adventní neděle a ke koupi 
bude i v dárkovém balení jako 
příjemný vánoční dárek, kte-
rý potěší kohokoli, kdo má rád 
místní pivo. 

Pivo z Pivovar Hotelu Na 
Rychtě je možné darovat i ve 
skleněném džbánu, který zů-
stane jako skvělý suvenýr. Při 
objednávce více kusů je vhod-
né si je dopředu objednat.

Speciální menu, které doplňuje stálý jídelní lístek, nabídne 
přes zimní měsíce několik nových pokrmů. Ochutnat můžete 
krémovou žampionovou polévku, vepřové klopsy s červenou 
řepou, pikantní fazole na pivu Mazel, tortillu s býčí svíčko-
vou nebo bramborové šišky plněné mákem s marinovanými 
švestkami. Od ledna na vás také čekají nové pravidelné Gast-
ronomické týdny. V roce 2019 se tak máte opět na co těšit.
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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

zimní  
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.

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Přejděte na náš úsporný 
produkt pro domácnosti 
s nízkou spotřebou elektřiny.  
Ušetřete až 20 % nákladů!

...třeba víkend v lázních.

Délka smlouvy
32 měsíců

Úspora až 20 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

Ušetřete za elektřinu
a pořiďte si třeba...
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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.

Peugeot 206

Telefon 720 589 550



Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel

Jsme síť sklenářských firem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken a další  
sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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