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Plním i sny maminky
STRANY 8–9

V tunelech na D8  
se začnou vybírat pokuty
STRANA 5

Poslední vlna kotlíkových 
dotací je za dveřmi
STRANA 7

Zprávy
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ÚSTECKÉ PODZEMÍ 
2/3  Ústecký masopustní průvod maškar  
  a vepřové hody
6/4  Otevřené sklepy – vinaři v Ústeckém  
  podzemí

ČAJOVNA U VÝSMÁTÝ ŽÁBY 
1–3/2   Hlínobraní
4/2 1900  Cestovatelské pondělí

DŮM UMĚNÍ 
do 2/2  Katarína Hládeková – Hory ju sužujů
do 2/2  Nikita Kadan

DŮM KULTURY 
21/2 1900  Žena, která uvařila svého manžela

NÁRODNÍ DŮM 
5/2 2000  Antidiskotéka – Elvis Presley
22/2 2000  Matt Long Trio
23/2 2000  Stoletá diskotéka
26/2 2000  Clive Bunker
6/3 2000  Vargas Blues Band
14/3 2000  Kamelot – zahajovací koncert  
  Ústeckého folkového jara
23/3 2000  Stoletá diskotéka
28/3 2000  Nerez a Lucia

ČINOHERNÍ STUDIO
1/2 1900  Zkrocení zlé ženy
3/2 1700  Malý princ
4/2 1000  Christiane F.: My děti ze stanice ZOO
5/2 1900  451 stupňů Fahrenheita
6/2 1900  Lidojedi
8/2 1900  Homo Faber
13/2 1000  Čarodějův učeň 

13/2 1800  Čarodějův učeň
14/2 1900  Ticho po pěšině
16/2 1900  Pornografie
19/2 1900  Paškál
22/2 1900  Pan Kolpert
24/2 1900  Pan Kolpert
28/2 1900  Pan Kolpert

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
5/2 1900  Rigoletto
6/2 1700  Královna
7/2 1900  Caveman – One Man Show
10/2 1500  Loupežník Rumcajs
11/2 900  Loupežník Rumcajs
15/2 1900  Zkrocení zlé ženy
24/2 1700  Veselá vdova
26/2 1900 Kouzelná vyhlídka
27/2 1900  Veselá vdova

HRANIČÁŘ
6/2 1900  Pechakucha Night 27:  
  Duševní hygiena
20/2 1800  Martin Loew: Srí Lanka
6/3 1900  Fuckup Night Ústí nad Labem vol. 4
18/3 1730  Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě
18/3 2030  Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě

MUZEUM 
Výstavy
do 30/6 Schichtova epopej
do 10/2  Fotografický ateliér H. Eckert
do 3/2   Od Stalingradu do Prahy
do 3/2  Vladimír Cettl – Bodie, město duchů

PETROVICE
23/2  Dětský karneval
16/3   4. spolková taneční zábava

19/4  Pašijové hry, hledání „Zlatého  
  kapradí“
4/5   Petrovické slavnosti jara – otevření  
  muzea 
24/5   Noc kostelů 

KULTURNÍ DŮM TELNICE
16/2 2000  Hasičský taneček
16/3 2000  Obecní ples

KINO TELNICE
13/2 1700  Hotel Transylvánie 3

KINOSÁL POVRLY
2/2 1800  Taneční zábava

RESTAURACE U KASTNERŮ
9/2 1400  Seniorský ples

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRMICE
14/2 1700  Cesta kolem světa ve filmových  
  klipech

CENTRUM MĚSTA TRMICE
26/4  Pálení čarodějnic 

KD ZÁTIŠÍ CHABAŘOVICE
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
23/2  Zubrnický masopust

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

Tip Petra Kuneše
Můj první kulturní tip nového roku míří 
do Veřejného sálu Hraničář. V tamějším 
kině 5. února v čase úterního filmové-
ho klubu promítnou islandský film Žena 
na válečné stezce. Podle všeho půjde 
o klasický severský film, určitě správně 
ujetý, temný a trefně aktuální. V kavár-
ně Max pod vanou bude celý únor vy-
stavovat svoje grafiky místní rodák Lu-
káš Franz.

 Petr Kuneš, Činoherní studio

K U L T U R O U

13 a 14/4 Velikonoce na vsi
27/4  Myslivecký den
11 a 12/5 Májový jarmark
20/7  Pouť ke sv. Máří Magdaleně
14/9  Pára v muzeu
19 a 20/10 Podzim na vesnici
7 a 8/12 Vánoce v skanzenu

PLESY V DOMĚ KULTURY
2/2  Asijský nový rok
8/2  Ples SZŠ a VOŠZ
9/2  Ples patriotů
16/2  Ples UJEP
22/2  Ples Gymnázia Jateční
23/2  Ples Obchodní akademie
1/3   Ples SPŠ – Technik budoucnosti 2/3 
 Ples SOŠ dr. Šmejkala
8/3  Ples Severočeské SŠ
16/3  Ples Gymnázium Dr. Šmejkala
22/3  Ples sportovců
30/3  Romský ples

DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2018 
Ve Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem se daří spolupráce se zaměstnavateli

Opět jako už čtyřikrát v minulých letech (2014–2018) jsme 
se stali podle hlasování zaměstnavatelů v kraji a v ČR nejlepší 
školou kraje z hlediska přípravy absolventů do praxe. Děkuje-
me všem, kteří nám v tajném hlasování dali hlas, velmi si toho 
vážíme. 

Podpora naší SPŠ podniky a závody je pro žáky ZŠ a jejich 
zákonné zástupce jasným vzkazem, jakým směrem se mají  
orientovat při volbě středoškolského a později vysokoškolské-
ho vzdělání.

Pořadí středních škol v Ústeckém kraji:
 1. SPŠ Ústí nad Labem
 2. VOŠ a SPŠ Děčín
 3. SŠ AGC, a. s., Teplice

Zaměstnavatelé tímto oceňují střední školy a vysoké školy 
nejlépe připravující na zaměstnání. 

Jak se vyjádřil ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák: 
„DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která po-
může uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde 
získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobré-
ho zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na 
správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi 
školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhod-
ní kandidáti na celou řadu profesí. Připravena je také výmě-
na zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do 
výuky“.

Tohoto ocenění si škola velmi váží, neboť spojení teorie 
s praxí a spolupráce se zaměstnavateli je kromě vzdělávání 
jedním ze stěžejních pilířů práce školy.

 Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy
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Ty kamiony
Firmy v prů-

myslové zóně 
i obyvatelé 
Předlic už ně-
kolik let řeší 
s městem je-
den velký pro-

blém. Kamioňáky, kteří par-
kují kdekoli, blokují vjezdy 
do firem, odhazují odpadky 
a volný čas jim zpříjemňují 
prostitutky.

Vedení města do lokality 
posílá strážníky, několikrát 
o situaci jednalo, ale pořád-
né řešení je v nedohlednu. 
Zatím bylo slíbeno nahradit 
pytle na odpadky ve stoja-
nech kovovými kontejne-
ry. Jenže velké kontejnery 
už na místě před časem byly 
a přetékal z nich odpad a ko-
lem se hromadil nepořádek. 
Vyměnili se tedy za plas-
tové pytle, ale to se v praxi 
také neosvědčilo, nepořádek 
a zbytky jídla zase byly snad-
no dostupné divočákům. Tak-
že se zase vrátí velké kon-
tejnery. Další nešvary zatím 
účinné řešení nemají.

Řidiči kamionů stojí, kde 
se dá, protože nemají u dálni-
ce D8 údajně dost parkova-
cích míst. Stojí i ve Vaňově 
a nebezpečně i podél dilnice 
v Úžíně. 

Nabízí se otázka, proč se 
nikdo nesnaží kamiony vyt-
lačit z katastru města třeba 
do Přestanova, kde je pří-
mo parkování pro kamiony 
i se zázemím a odpadkový-
mi koši.

 Gabriela Zlámalová
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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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 Kia Stonic: 5,0-6,4 l/100 km a 114-46 g/km. Kia Rio: 5. 0-6,4 l/100 km a 114-46 g/km. Kia Venga: 6,5-6,9 l/100km a 149-159 g/km. Vyobrazené 
zvýhodnění 50 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Stonic a zahranuje Akční slevu 30 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 15 000 Kč a Dodatečný Bonus 5 000 Kč při financování s Kia Select. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkouvou výbavu. Pro blížší inforamce navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.1.2019
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Kam jezdíte v okolí 
lyžovat a jste spokojeni 
se službami?

Lukáš Vlček 
27 let, vedoucí 
kompostárny 
Ústí nad Labem 
 
Na Telnici a pak až 

Klínovec. Letos jsem však lyžoval pouze 
v Krkonoších. Něčím, jak letos, ale 
předešlé roky mám zkušenost, že se 
služby stále zlepšují. Nová sedačková 
lanovka na Telnici, rozšíření sjezdovky 
na Klínovci. Jen ty ceny rostou moc 
rychle.

Alena Krůtová 
53 let 
obchodnice 
Ústí nad Labem 
 
Na lyže v okolí Ústí 

nikam nejezdíme. Když už jedeme, 
tak se vydáme na Moninec nebo do 
Harrachova. 

Pavel Kuchynka 
44 let  
provozní manažer 
Ústí nad Labem 
 
Jelikož jsem nelyžař, 

tak se spíš po zasněžených kopcích 
rád procházím. Moc se mi třeba líbí na 
Telnici. 

Luděk Havel  
32 let 
hudebník 
Ústí nad Labem 
 
Zkušeností s areály na 

Ústecku moc nemám. Ale znám Sněžník 
a Komáří Vížku – tam je to fajn. 

A N K E T A Ruiny z ulice Na Nivách zmizely
Ústí nad Labem – Vyby-
dlené domy v ulici Na 
Nivách mizí. Demoli-
ce prvních šesti domů 
na pravé straně uli-
ce začala začátkem 
prosince a hotova 
by měla být za čtyři 
měsíce. Nejspíš příš-
tí rok v září se začne 
bourat dalších dva-
náct domů na levé 
straně. Firma Kle-
ment, která demolici 
provádí, zároveň za-
jišťuje i úplnou likvi-
daci a uložení všech 
odpadů. Za demoli-
ci město Ústí zaplatí 
6,599 milionu korun 
bez DPH. 

Domy v ulici byly 
dlouhodobě neudr-
žované, potom co je 
získal soukromý vlastník, rychle zchátraly a jejich rekonstruk-
ce už nebyla ekonomicky ani technicky možná. „Demolice vy-
tvoří volný prostor pro nové projekty. O dalším využití pozemků 
zatím není rozhodnuto. Mohly by tu být například malome-
trážní byty pro mladé rodiny,“ říká mluvčí magistrátu Romana 
Macová.

Domy z dvacátých let minulého století v ulici Na Nivách měs-
to i s pozemky koupilo za 400 tisíc od zadluženého majitele. Za 
stejnou částku získal domy bývalý majitel před lety od centrál-
ního obvodu.  gz
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Policie bude řidiče 
kontrolovat z autobusu Časové kupony letos zmizí

Lanové centrum a hrad spojil most
INZERCE
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Ústí nad Labem – Ústecký do-
pravní podnik pro své cestu-
jící připravil pro letošní rok 
novinku – elektronický odba-
vovací systém. Už v součas-
né době jsou ve vozech kromě 
tradičních označníků jízdenek 
i přístroje nové.

V letošním roce úplně zmi-
zí papírové časové kupóny. 
Nově přibude možnost za-
platit jízdné prostřednictvím 
platební karty. Další možnos-
tí bude takzvaná peněženka 
na přívěsku s čipem, jaký se 
používá třeba pro odemykání 

vchodových dveří. Papírové 
jízdenky ale bude možné pou-
žívat i dál. 

Změny se budou zavádět 
postupně, první novinkou 
bude možnost platit jednotlivé 
jízdné. Testování s vybranou 
skupinou cestujících proběh-
ne v únoru a ostrý provoz by 
mohl začít od března. Nejmo-
dernější elektronický odbavo-
vací systém si dopravní pod-
nik města pronajme a cena 
za roční nájem a údržbu se od-
haduje zhruba na 2,5 milionu 
korun.  gz

D8 – Na důkladnou kontrolu ři-
dičů kamionů na dálnici D8 se 
chystají krajští dopravní poli-
cisté. Kontroly budu probíhat 
z autobusu. Policisté tak budou 
mít ideální výhled do kabiny 
a mohou natočit důkazní ma-
teriál, pokud se řidič nevěnu-
je řízení. Podobné kontroly už 
praktikuje dopravní policie 
v Pardubickém a Královehra-
deckém kraji.

„Máme dobré dalekohledy 
s digitálním záznamem, které 
jsou schopny dokumentovat 
takové prohřešky, jako je tele-
fonování za jízdy, nevěnování 
se řízení. Při zjištění přestupku 
kontaktuje posádka autobusu 
kolegy v policejních Passatech 
nebo Superbech, kteří s ním po 
dálnici pojedou. Ti pak řidiče 
zastaví,“ přiblížil Jiří Ušák, veli-
tel krajské dopravní policie.

Běžné hlídky policistů ale ne-
skončí. Na kontroly kamionové 
přepravy mají policisté v kraji 
tři dodávky. Auta jsou speciál-
ně vybavená, umí řešit pokuty 
nebo dokumentaci při neho-
dách. Ve spolupráci s policisty 
z Karlovarského a Libereckého 
kraje plánují pořízení i dalších 
kontrolních aut.  gz

Dvě studentky pomohly při nehodě 
Ústí nad Labem – První pomoc 
poskytly studentky 1. roč-
níků Vyšší odborné školy 
zdravotnické a Střední ško-
ly zdravotnické Ústí nad La-
bem. Adéla Benešová a Ka-
teřina Müllerová poskytly 
první pomoc paní, kterou na 
přechodu srazilo auto. Profe-
sionální přístup dívek ocenili 
i záchranáři.

Do doby příjezdu záchran-
né služby prováděly řízenou 

resuscitaci. Jednalo se o po-
skytnutí první pomoci ve 
spolupráci s dispečinkem zá-
chranky. „Žákyně prokázaly, 
že jim osud jiného člověka, 
který se nachází v ohrožení 
života, není lhostejný,“ uved-
la ředitelka školy Miroslava 
Zoubková.

Za tento čin jim přišli do 
školy poděkovat zástupci ve-
dení Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje.  gz

Milada dostane inženýrské sítě
Ústecko – Na inženýrské sítě 
jsou už zpracované projekty 
a Palivový kombinát pro letoš-
ní rok plánuje jejich výstavbu. 
Takže se provozovatelé růz-
ných akcí a atrakcí u Milady 
dočkají vodovodů, kanalizace 
a elektrických rozvodů. Dosud 
se museli spoléhat na vlastní 
zdroj elektřiny.

„V průběhu měsíce ledna vy-
hlásí Ministerstvo financí výbě-
rové řízení na projekty elektri-
fikace a stavby vodovodů. Tyto 
stavby nijak neohrozí pláno-
vané akce pro veřejnost,“ říká 

Hana Volfová, mluvčí PKÚ. Prv-
ní z nich je už 2. února, běžec-
ký závod Milada Winter Run. 
Chybět nebude i oblíbená víla 
Milada, která 18. května zahájí 
sezonu a 21. září ji zakončí. 

Takzvané ústecké moře láká 
strávit den v přírodě, projet se 
na kole, zaběhat si či jen re-
laxovat u vody. Jezero Milada, 
jako zatopená těžební jáma bý-
valého hnědouhelného dolu, 
prošlo v posledních letech 
úspěšnou rekultivací a stává se 
čím dál tím oblíbenějším volno-
časovým místem.  gz

Ústí nad Labem – Nový most spo-
jující dětský hrad a lanové cen-
trum byl otevřen na dětském 
hřišti v Centrálním parku na Se-
verní Terase. Po lávce z kmenů, 
sítí, lan a dřevěných prken teď 
můžou děti lehce překonat vzdá-
lenost několika desítek metrů, 
která dělí obě největší atrakce 
hřiště. Na nový most přispělo 
obvodu město 300 tisíci koruna-
mi. Nápad na propojení hradu 
a lanového centra vznikl vloni 
v létě, kdy se tehdejší primátor-
ka Věra Nechybová dozvěděla 
od zástupců firmy, která stavěla 

na hřišti hrad, o možnosti posta-
vit lanový most. „Byla jsem hned 
pro a nyní jsem ráda, že se tuto 
myšlenku podařilo realizovat. 
Vypadá to moc pěkně, přeji dě-
tem, ať si tu užijí hodně zábavy,“ 
řekla Nechybová při otevření 
lávky.  gz
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Nepořádek z kamionů vadí 
i firmám v průmyslové zóně 
Předlice – Zaparkované kamio-
ny, které zaplavují komunikace 
v průmyslové zóně Předlicích, 
na ně se nabaluje prostituce, 
množství poházených odpadků, 
zablokované výjezdy, poničené 
dopravní značení a další pro-
blémy. Potíže přetrvávají a vadí 
to i firmám, které zde provozu-
jí své areály. V předlickém sídle 
společnosti NYYLO se s jejich 
zástupci sešel primátor Petr 
Nedvědický.

„Zejména v období svátků 
v Německu tady v okolí parku-
jí kamiony všude možně. A to 
i v zákazech vjezdu, na přecho-
dech a dopravním značení. Ři-
diči chodí na záchod, kde se dá, 
odpadky někteří sice odhazují 
do plastových pytlů zavěšených 
na stojanech, ale ty se často 
protrhnou a obsah vítr roznese 
po okolí. Do toho ještě kolem 
kamionů chodí prostitutky, je 
to opravdu nechutné a nepří-
jemné,“ sdělil Jan Sláma, před-
seda představenstva NYYLO 
a dodal, že podobné problémy 
se tu vyskytují i mimo němec-
ké svátky. 

Zástupci ostatních firem jeho 
zkušenosti potvrdili. Požadu-
jí účinná opatření ke zlepšení 
stavu, kromě zvýšené přítom-
nosti strážníků také lepší řeše-
ní ukládání odpadů, a chtěli by, 
aby se v ulici objevily i mobilní 
WC. O nápravě situace v prů-
myslové zóně ústeckých Před-
licích chtějí zástupci firem jed-
nat s městem pravidelně.

„Už se zde zdvojnásobil po-
hyb hlídek. Jejich kompetence 
vůči řidičům kamionů jsou ale 
omezené. Pytle na odpadky ve 
stojanech nahradíme kovový-
mi kontejnery, ale jak to bude 
s mobilními WC, nechci zatím 
slibovat,“ řekl Petr Nedvědic-
ký a dodal, že městští strážníci 
začnou více spolupracovat i se 
státní policií.

Kamiony, které v Předlicích 
i jinde ve městě parkují, nemají 
po celé délce D8 žádné velkoka-
pacitní parkoviště, kde by řidiči 
mohli trávit povinné přestávky 
a měli k tomu odpovídající zá-
zemí. Situace se zatím nezlepší, 
žádné velké záchytné parkoviš-
tě v plánu není.  gz

V tunelech na D8 
budou padat pokuty
D8 – Řidiči pozor, na dálnici D8 
v tunelech Panenská a Libou-
chec se mají od začátku letní 
sezony začít vybírat pokuty za 
překročení nejvyšší povolené 
rychlosti. „Jde nám o to, aby-
chom udrželi vysokou úroveň 
bezpečnosti v našich dálnič-
ních tunelech, a bez postihů to 
u některých řidičů nepůjde,“ 
řekl ředitel dopravní policie To-
máš Lerch. V tunelech se zave-
de systém, který již funguje v ji-
ných městech. 

Kamerový záznam předá Po-
licie ČR ústeckému magistrá-
tu. Za pomoci nového softwaru 
magistrát stanoví výši poku-
ty a oznámení odešle viníko-
vi. „Software jsme již nakoupili 
a v rozpočtu počítáme s nábo-
rem dvou nových pracovníků, 
kteří posílí odbor přestupko-
vých agend,“ upřesnil primátor 
Petr Nedvědický. 

„Předpokládáme, že během 
krátké doby vše zprovozníme 
a spustíme zkušební provoz, 

naostro by zaznamenání pře-
stupků a vyměřování pokut 
mohlo běžet od začátku letní 
sezony,“ dodal Lerch. Přestupky 
se v dálničních tunelech neře-
šili zhruba rok a půl, a to právě 
kvůli nedohodě mezi vedením 
města a policií. Městská kasa 
tak podle odhadů přišla o milio-
ny korun.  gz

V rámci projektu děti 
navštěvují instituce
Ústí nad Labem – Na 11 tisíc dětí 
a 678 učitelů z několika ústec-
kých základních škol se zapojilo 
do projektu zážitkového vzdě-
lávání. Podle organizátorky Ma-
rie Čápové ze ZŠ Neštěmická 
jde rozsahem o největší akci ve 
vzdělávání v Ústí nad Labem. 

V době, kdy se učitelé vzdě-
lávají spolu se svými kolegy, 
žáci celé školy si rozšiřují ob-
zory v ústeckých vzdělávacích 
organizacích. Nejmenší školá-
ky přivítá Dům dětí a mládeže, 
žáky 4. až 6. ročníků se účastní 
programu v Severočeské vědec-
ké knihovně a nejvyšší ročníky 
mají příležitost podívat se na 
půdu Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně. „Zapojeno je cel-
kem 19 základních škol zřizova-
ných městem Ústí nad Labem 
a 15 zřizovaných okolními obce-
mi,“ dodala Čápová.  gz

Rekonstrukce koupaliště omezí dopravu
Ústí nad Labem – Dlouho odklá-
daná rekonstrukce venkov-
ního areálu plavecké haly na 
Klíši začíná a přinese s sebou 
řadu dopravních omezení. 

„V rámci stavby budou na 
staveništi probíhat práce, které 
mohou omezit příjezd a přístup 
k plavecké hale, která zůstává 

v plném provozu. Pro zajiště-
ní bezpečného příjezdu k hale 
a parkování vozidel bude na-
vrženo dočasné dopravní zna-
čení, proto jej prosím respek-
tujte,“ říká mluvčí ústeckého 
magistrátu Romana Macová.

Rekonstrukce se týká stá-
vajících venkovních bazénů 

včetně okolních ploch s dopl-
něním prvků pro vodní hrát-
ky. Rekonstrukci venkovního 
areálu plavecké haly na  
Klíši za bezmála devadesát 
milionů korun provede Met-
rostav a měla by být kom-
pletně hotova do konce břez-
na 2020.  gz

Investice letos poputují do 
areálu Klíše, Corsa i zoo

Ústí nad Labem – S vyrovnaným 
rozpočtem bude letos hospo-
dařit město. Počítá s příjmy 
1,866 miliardy korun a výdaji 
2,052 miliardy. Rozdíl je pokryt 

nevyčerpanými vlastními zdro-
ji vytvořenými v letošním roce. 
Splátky úvěrů představují 
102 milionů.

Investiční část výdajového 
rozpočtu přesahuje 400 mili- 
onů korun. V neinvestiční čás-
ti má být 1,649 miliardy a do-
tace pro městské obvody bude 
137,1 milionu korun.

Mezi hlavní priority patří 
investice do majetku města, 
například dostavba plavecké-
ho areálu na Klíši, rekonstruk-
ce Corsa v Krásném Březně 
a úpravy u dolního vstupu do 
zoo kvůli zvýšení bezpečnosti, 
ale také opravy škol a školek 
nebo silnic. Město chce také 
znovu jednat s univerzitou 
o odkupu bývalého rektorátu 
v Hoření ulici. Rozpočet schvá-
lili zastupitelé.  gz

Jedenáct lip půjde 
k zemi, překážejí MHD 
Ústí nad Labem – Jedenáct lip 
u Městských sadů bude v prů-
běhu ledna pokáceno. Stromy 
rostou po-
dél silnice 
a chodníku 
v Sadové uli-
ci a zasahují 
do trolejové-
ho vedení.

„Stromy 
byly v minu-
losti vysaze-
ny napros-
to nevhodně 
a nemají pro-
stor pro plno-
hodnotný růst. Stromy rostou 
ve stínu vzrostlého stromořadí 
lemujícího Městské sady. Jsou 
vysazené velmi blízko trole-
jového vedení a jejich koruny 
musí být neustále upravovány,“ 
řekla mluvčí magistrátu Roma-
na Macová. 

V ulici jsou dvě souběžné ale-
je. Vzrostlá alej lemující Měst-
ské sady a alej na protilehlém 
chodníku v ulici Sadová. Ty 
nahradí stromořadí určené ke 
kácení. „Alej na protilehlé stra-
ně v ulici Sadová bude doplně-
na, současně bude do konce 
září provedena i dosadba čtyř 
exemplářů okrasné třešně v uli-
ci Růžový palouček,“ doplňuje 
mluvčí.  gz
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Nevidomým pomáhají 
dálkové ovladače
Ústí nad Labem – Dálkové ovla-
dače hlasových majáčků na za-
stávkách, ve vozech MHD i na 
úředních budovách věnovalo ús-
teckému Oblastnímu spolku ne-
vidomých a slabozrakých město 
Ústí nad Labem. 
„Je to užitečný 
dárek. Jsme 
jedno z mála 
měst, kde sys-
tém hlaso-
vých majáků 
a ovladačů 
funguje,“ řekla předsedkyně 
spolku Olga Mihalovičová.

První hlasový maják na sku-
pinku nevidomých, která si šla 
ovladače vyzkoušet, promluvil 
u dveří sídla spolku v ulici Pro-
kopa Diviše. Na zastávce MHD 
Hraničář si pak ověřili, jak fun-
guje hlášení z přijíždějícího 
trolejbusu. 

Akustické a radiové orientač-
ní majáčky slouží nevidomým 
při orientaci v prostoru. Vysílač 
v plastové krabičce se šesti tla-
čítky umožňuje vyslat povely 
pro dálkové ovládání akustic-
kých orientačních a informač-
ních zařízení. Vysílač lze použít 
i na Slovensku i v dalších stá-
tech EU.  gz

Ceny za inovativní firmu 
putovaly do Ústí a Děčína

Senátor Doubrava: Devastace bytů a domů musí přestat
Ústecký senátor Jaroslav 

Doubrava dlouhodobě kritizuje 
neprůhledný systém poskyto-
vání sociálních dávek. Na kon-
ci loňského roku patřil k čle-
nům horní sněmovny, kteří při 
volbě předsedy Senátu podpo-
řili bývalého teplického primá-
tora Jaroslavu Kuberu.

Proč jste podpořil právě Ku-
beru, kandidáta Občanské 
demokratické strany?

Nejen podpořil. Hodně jsem 
přesvědčoval kolegy v senátu, 
aby volili právě Kuberu. Sice 
by mě dříve nenapadlo, že prá-
vě já budu prosazovat člena 
ODS na předsedu Senátu, ale 
ostatní kandidáti byli pro mě 
nepřijatelní. Takže jsem rád, že 
to takhle dopadlo, už proto, že 
druhou nejvyšší funkci ve stá-
tě obsadil člověk z našeho kra-
je. Jaroslavu Kuberovi to velmi 
dobře mluví, ale myslím, že se 
i ta jeho, někdy velmi zábav-
ná mluva, v nové pozici změní. 
A vzhledem k zahraničí a vzta-
hům s hradem a dolní sněmov-
nou je to určitě dobrá volba. 

Jaký byl loňský rok pro vás 
a pro Senát? Úspěšný?

Podařilo se nám sice vrátit 
některé hodně blbé zákony, 

ale dlouhodobě jsem skeptik 
v pohledu na Senát jako le-
gislativní pojistky. Většinově 
jsou naše pozměňovací návr-
hy k zákonům a důvody, proč 
nepropustíme nějaký zákon, 
smeteny. Poslanci často z prin-
cipu znovu odhlasují i spornou 
legislativu. Navíc, my máme 
na projednání zákonů jen tři-
cet dnů, a to je strašně krátká 
doba. Roky žádáme tzv. styko-
vý zákon, který by nastavil jas-
ná pravidla pro obě sněmovny. 
Tomu se poslanecká sněmov-
na brání. Prostě se nechtějí 
vzdát toho svého „vedoucího“ 
postavení. 

Dlouhodobě kritizujete státní 
„dávkovou“ politiku a pod-
poru tzv. nepřizpůsobivých 
občanů, především doplatky 
na bydlení. Potěšil vás obrat 
premiéra směrem k podpo-
ře větších pravomocí měst 
a obcí při řešení nájemního 
bydlení a přidělování bytů? 

Nepřizpůsobiví jsme ale my. 
Komfortním podmínkám pobí-
rání dávek se některé skupi-
ny občanů přizpůsobily velmi 
rychle. Ale ano, vidím to jako 
dobrou cestu. Podstatné je, aby 
se zabránilo další devastaci 
bytů a domů. Kdysi jsem dostal 

Andreje Babiše do litvínov-
ského Janova. Tam slíbil, že se 
tomu bude věnovat. Vypadá to, 
že slovo drží. Já osobně prefe-
ruji švýcarský systém – když 
někdo dostane od města do 
nájmu byt, následují kontro-
ly, musí se odstraňovat záva-
dy nebo škody zaplatit. Když 
to neudělá, jde rodina z bytu 
ven a nájemce k soudu. Tady 
někdo zničí byt a bez problé-
mů dostane nový. Nikdo neře-
ší odpovědnost za ten zničený 
byt a dům a stát platí a pla-
tí za opravy nebo demolice. 
V Ústí jsou desítky takto zde-
vastovaných budov. Ale nelze 

nevidět i to, že města bez ro-
zumu zprivatizovala celý byto-
vý fond, a teď nemají byty pro 
potřebné.

Současně ovšem kritizuje-
te město za plošné zavedení 
tzv. OOP, které má bránit pří-
chodu dalších nepřizpůsobi-
vých. Proč?

Protože to je jen jedna stra-
na mince. Ta druhá je, že se 
bortí pověst celého města, 
když je prohlásíte za jedno vel-
ké ghetto. Pak je minimální zá-
jem mladých rodin se sem stě-
hovat a nepohrnou se sem ani 
investoři. 

I po svém znovuzvolení do 
Senátu jste prokremelský 
politik?

Já se za něj nepovažuji a ná-
lepky ze sociálních sítí nebo 
některých médií neberu váž-
ně. Celý život ctím objektivitu, 
pravdu. Byl jsem v Luhaňsku, 
na Krymu, ale také v bombar-
dované Jugoslávii, abych mohl 
být objektivní a nepřejímal 
demagogii nebo zaplacené in-
formace. Všichni, kdo kritizují 
jiné země, by se měli do těchto 
zemí vypravit a poznat pravdu, 
nejen papouškovat cizí ideolo-
gii.  zu

Velké firmy: 
1. Chart Ferox 
2. TOS Varnsdorf 
3. Puls Investiční 
Malé a střední firmy: 
1. Infinity Energy 
2. Euro Support Manufacturing Czechia
3. Nanotex Group 

C E N Y

Ústecko – Nejinovativnější fir-
mou regionu je společnost 
Chart Ferox za velké podni-
ky a v kategorii malé a střední 
podniky firma Infinity Energy. 
Inovace výrobků, služeb a tech-
nologií ve firmách z Ústeckého 
kraje hodnotila odborná komi-
se poprvé. Vybírala z celkem 
18 přihlášených projektů a ve 
dvou kategoriích – malé a střed-
ní podniky a velké podniky – vy-
hodnotila vždy tři nejlepší.

„Zastupitelstvo svým rozhod-
nutím o schválení ustavení ceny 
Inovační firma Ústeckého kraje 
vysílá signál, že náš kraj podpo-
ruje inovativní firmy v regionu 
a považuje je za příklady hodné 
následování. Cílem soutěže je 
propagace a podpora inovač-
ního úsilí firem z Ústeckého 
kraje,“ uvedl hejtman Oldřich 
Bubeníček.

„Projekt společnosti Chart Fe-
rox, to je nejlepší reklama na 
inovace. Podařilo se jí vybudo-
vat promyšlený inovační eko-
systém uvnitř firmy, který jí 
prakticky kontinuálně umož-
ňuje se zlepšovat, zvyšovat 
konkurenceschopnost a mimo 

jiné stojí za každoročním 40% 
nárůstem obratu i zisků – pro 
první ročník soutěže nebylo co 
řešit,“ řekl ředitel Inovačního 
centra Ústeckého kraje Tomáš 
Siviček. V kategorii malých pod-
niků se vítězem stala ústecká 
společnost Infinity Energy s je-
jím stomatologickým softwarem 
XDENT, který představuje kom-
plexní online řešení pro zubní 
ordinace. Speciální ocenění spo-
lečnosti Microsoft získala začí-
nající ústecká firma Edhance, 
která vytváří výukové aplikace 
pro interaktivní tabule do škol.

První ročník soutěže regionál-
ních inovačních firem pořádal 
Ústecký kraj a Inovační cent-
rum Ústeckého kraje.  zut
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Sestřičky v domácí péči řeší denně řadu problémů

Poslední vlna dotací na nové kotle 
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Umožňují pacientovi léčit 
se v domácím prostředí, jsou 
k dispozici 24 hodin denně 
a 7 dní v týdnu na doporučení 
lékaře. Poskytují profesionální 
zdravotní péči přímo v prostře-
dí domova. Jenže to není úpl-
ně snadné, vzhledem k úskalí 
a trápení, které musí sestřičky 
domácí péče denně řešit. „Vy-
konávat práci zdravotní sestry 
v domácí péči je náročná a zá-
roveň naplňující,“ říká Štěpán-
ka Tomsová z ústecké agentu-
ry ACME.

Začněme nejpalčivějším té-
matem ve zdravotnictví, fi-
nancemi. Jak je to s ohod-
nocením sestřiček v domácí 
péči?

Velmi nás mrzí, že se na ses-
třičky pracující v domácí péči 
u nás stále zapomíná. Když 
si uvědomíme, že sestřičky 
pracují samostatně, v terénu 
a za každého počasí, vykoná-
vají profesi řidiče, potýkají se 
třeba s nefunkčním výtahem 
a řeší situace, na které nejsou 
připraveny a ani se na ně nedá 
předem připravit, tak by si za-
sloužily lepší uznání. Navíc je 
v domácí péči potřeba zna-
lost z několika oborů ve zdra-
votnictví, takže se musí stále 

kvalitně vzdělávat. Práce to 
není vůbec snadná a myslím, 
že zde platí dvojnásob, že je to 
především poslání, které naše 
sestřičky musí naplňovat.

Zmínila jste počasí… 
Je potřeba si uvědomit, že 

péči musíme provést za kaž-
dého počasí. Jsme k dispozici 
24 hodin denně, 7 dní v týd-
nu, včetně svátků. Ať je náledí, 

žádnou výjimku z pravidel sil-
ničního zákona. Na rozdíl na-
příklad od lékaře, který vyko-
nává službu v terénu. V praxi 
to pak vypadá tak, že sestřičky 
nacházejí za stěračem lístek 
s pokutou nebo strážníci si vy-
čkají jejího příchodu ke slu-
žebnímu autu a pokutují ji na 
místě. A v tom nejhorším pří-
padě dojde k odtažení vozidla, 
což zkomplikuje další průběh 
služby. Ale bohužel bez vozidla 
to nejde, sestřičky přepravují 
zdravotní materiál a potřebné 
věci k ošetřovatelské návště-
vě a to není městskou hromad-
nou dopravou reálné.

Je ještě něco, co komplikuje 
sestřičkám domácí péče je-
jich práci?

Určitě musím zmínit i ta-
kovou věc, jakou je napří-
klad nefungující výtah nebo 
jen zvonek u pacienta. A tahle 
zdánlivá maličkost je komplika-
ce, kterou sestřička při službě 
často řeší. Především v létě do-
chází k revizím výtahů. Ty jsou 
pak nefunkční i několik dnů. 
A pokud má sestřička klien- 
ta ve vyšším patře, frekvence 
návštěv určeny od lékaře více-
krát za den, tak je to nezávidě-
níhodné a náročné.  pr

sníh, vedro nebo prší. Sestřič-
ka v domácí péči proto musí 
být dobrý řidič a s výkyvy po-
časí si umět poradit. V podsta-
tě kromě své profese vykoná-
vá při službě i další profesi, 
řidiče.

Sestřičky za pacienty denně 
dojíždí, vnímáte úskalí i zde?

Velkým problémem je, že 
služba domácí péče nemá 

Ústecký kraj – Brzy odstartují kot-
líkové dotace. Ministerstvo ži-
votního prostředí totiž spouš-
tí třetí a zároveň poslední vlnu 
těchto dotací. Mezi kraje se roz-
dělí přes 3 miliardy korun na 
výměnu starých kotlů na tuhá 
paliva.

Ústecký kraj má připrave-
no bezmála 168 milionů korun. 
I tentokrát bude možnost vý-
hradně elektronického podání 
žádosti přes internet. V našem 
kraji mělo být vyměněno mini-
málně 1 610 kotlů.

„Majitelé rodinných domů na 
území Ústeckého kraje budou 
mít možnost předkládat na kraj-
ský úřad vlastní žádosti a získat 
tak dotaci na výměnu neekolo-
gického kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním za nový, 

Na jaře začne  
oprava silnic

Ústí nad Labem – Po zimě, která se 
také podepíše na zhoršení stavu 
silnic a chodníků, se musí Ús-
tečané obrnit trpělivostí a při-
pravit na komplikace spojené 
s opravami komunikací. 

Od dubna by měla firma In-
sky opravit komunikace v uli-
cích Kubelíkova, Na Rozhledu, 
Jasanová a V Ohybu. „Na tuto 
opravu město vyčlenilo 1,5 mi-
lionu korun, ale díky výběro-
vému řízení se cenu podařilo 
snížit na 894 tisíc,“ uvedl ná-
městek primátora Pavel Tošov-
ský. Opravy silnic by měly být 
hotové do konce května. V plá-
nu je i oprava 120metrového 
úseku v ulici U Tonasa a v Neš-
těmické ulici v prostoru sídliště 
na Vyhlídce. Opravy se dočkají 
i v lokalitě parkoviště Větr-
ná. Všechny tyto opravy se bu-
dou realizovat v průběhu jara 
a město na ně má připraveno 
5,4 milionu korun.  gz

Milada Winter Run útočí na rekordní účast běžců
Ústecko – Zimní běžecká sezona 
odstartuje 2. února závodem Mi-
lada Winter Run. Jeden z nejlépe 
hodnocených závodů zimní se-
zony přivede běžce k jezeru Mi-
lada, a pokud vyjde předpověď, 
mohou se sportovci těšit na záži-
tek v podobě kouzelně zasněže-
ného okolí jezera. Velký zájem 
o závod dokládá rychle se plnící 
startovní listina, ve které nechy-
bí většina loňských medailistů. 
Závod ozdobí svou účastí také 
mistryně světa v duatlonu, Něm-
ka Ulrike Schwalbe. 

ekologičtější zdroj, kterým může 
být tepelné čerpadlo, kotel na 
biomasu s ručním i automatic-
kým přikládáním nebo plynový 
kondenzační kotel,“ přibližuje 
Tomáš Vaněk z krajského úřadu.

Nejpozději do 29. března bude 
krajským úřadem výzva vyhlá-
šena a hned pak zahájen příjem 
žádostí. Do konce roku 2020 
musí příjemci nový kotel zakou-
pit i vyúčtovat. Kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním ne-
bude možné od 1. 9. 2022 provo-
zovat.  gz

„Novinkou v programu jsou 
dětské trasy, širší nabídka ob-
čerstvení nebo možnost zakou-
pení oficiálních triček a čepic. 
Závodníci nepřijdou ani o oblí-
benou tombolu a rozšířené vy-
hlašování vítězů všech katego-
rií. Samozřejmostí je vyhřívané 
zázemí s šatnou nebo úschov-
nou v kulturním domě v Roud-
níkách,“ říká za pořadatele Mi-
chal Neustupa. 

Zimní běh je prvním závo-
dem letošního seriálu Milada 
Tour. V květnu přijde na řadu 

tradiční Cyklozávod a v červnu 
zakončí tour Milada Run. 

Přihlašování na Winter Run 
probíhá na webu www.milada-
tour.cz do konce ledna nebo do 
vyprodání kapacity.  gz
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V dětství chtěla být princeznou i patoložkou. 
Ale také zpěvačkou a herečkou a tenhle sen 
si splnila. Nadanou rodačku z Havířova Elis 
Ochmanovou momentálně zaměstnává 
především zpívání v mnoha známých 
muzikálech. V ústeckém divadle září coby 
komtesa Adéla Bullitová ve výborném 
muzikálu Casanova. Není to ale její první role, 
v níž ji spatřilo ústecké publikum. 

Elis Ochmanová: Talent mám po mamince, plním i její sen

Gabriela Zlámalová
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Martina Kozová
www.kozova.eu 
tel: 777263316

Prodej krásné 
novostavby na břehu 

Labe v části Ústí 
nad Labem v Sebuzíně

MC
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21

Krmiva pro domácí
mazlíky a hospodářská

zvířata

www.akcepropsy.cz
Minary s.r.o., Texxlní 6, Úss nad Labem (areál servis Iveco)

Čím jste chtěla být jako 
dítě… zpěvačkou?

Jako snad každá malá holčič-
ka, i já jsem chtěla být každou 
chvíli něčím jiným. Zpěvačkou, 
herečkou, taky princeznou, 
později jsem dokonce zvažo-
vala i patoložku… Ale naštěs-
tí, někdy kolem třetí třídy, se 
ustálila představa zpěvačky.

Co na to říkali doma? Ne-
chtěli, abyste dělala něco 
„pořádného“?

Ačkoli naše rodina není úpl-
ně muzikální, rodiče mě už od 
dětství vedli k umění. Mamin-
ka ráda a hezky zpívá a vždyc-
ky toužila zpívat v divadle. 
Bohužel se jí její sen nespl-
nil. Takže co se týče talentu, 
ten jsem zdědila nejspíš po ní. 
Troufnu si říct, že svým povo-
láním tak trochu plním i její 
sny. A i vzhledem k tomu ni-
kdo nic nenamítal, když jsem 
přišla s tím, že chci jít na 
konzervatoř.

A jak vaše cesta k profesio-
nálnímu zpěvu vypadala?

Nejdříve jsem začala dochá-
zet na hodiny klavíru, a pak se 
ke klavíru připojil i zpěv. A to 
jak sborový, tak sólový. Ten 

jsem na Základní umělecké 
škole studovala u Karin Ma-
tušínské, která mě dovedla až 
k přijímacím zkouškám na Ja-
náčkovu konzervatoř v Ostra-
vě. Tam jsem studovala klasic-
ký zpěv, u této techniky zpěvu 
jsem však nezůstala, vždycky 
mě to táhlo spíš k moderněj-
šímu stylu, a to hlavně k mu-
zikálu. Muzikálový svět jsem 
se snažila dobýt v roce 2010, 
kdy jsem skončila na čtvrtém 
místě v televizní soutěži „Ro-
bin Hood aneb cesta ke slávě“, 
kde jsem se ucházela o roli 
Mariany.

Ale vaše úsilí přineslo ovo-
ce a zpíváte v několika zná-
mých muzikálech. Jaká role 
je vám nejbližší?

V každé roli by si měl he-
rec najít něco „ze sebe“, aby 
se lépe do té role vžil. Takže 
já si vlastně užívám každou. 
Je ale pravda, že některé role 
se člověku dostanou víc pod 
kůži a prožívá je na jevišti víc 
než ty ostatní. Asi nejosobněj-
ší vztah mám právě k Adélce 
Bullitové z muzikálu Casano-
va, který se momentálně hraje 
v Severočeském divadle v Ústí 
nad Labem. Elis Ochmanovou můžete vidět i v ústeckém divadle. foto: Archiv E. Ochmanové
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barva: zelená 

jídlo: sushi, rajská, 
kulajda, meloun 

hudba: Stevie 
Wonder, Bruno Mars, 
Barbra Streisand, 
Lara Fabian, Laďka 
Kozderková, Karel 
Gott

číslo: 3

politik: T. G. Masaryk

M O J E  N E J

Nnarodila se 1. ledna 1989 v Havířově 
a vystudovala Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě obor klasický zpěv. Ráda čte, 
jezdí na koni, plave, má ráda výlety do 
přírody a je vášnivá houbařka. Od roku 
2011 hostuje v muzikálech na letní 
scéně na zámku Hluboká nad Vltavou, 
od roku 2012 účinkuje v pražských 
muzikálech, například Casanova, 
Sibyla-královna ze Sáby nebo Ples 
upírů. Dříve hostovala v Severočeském 
divadle opery a baletu v muzikálu 
Cikáni jdou do nebe, nyní hraje v Ústí 
v muzikálu Casanova.

Elis Ochmanová 

P R O F I L

Elis Ochmanová: Talent mám po mamince, plním i její sen
l e d e n  2 0 1 9

Mému srdci je ale velmi blíz-
ká třeba i Magda z muziká-
lu Ples upírů nebo role Sibyly 
z muzikálu Sibyla, královna 
ze Sáby. Od listopadu hraji 
v muzikálu Sněhová královna, 
kde ztvárňuji loupežnici Lú. 
Účinkovala jsem už v mnoha 
hezkých rolích. Kromě diva-
dla v Ústí jsem hrála v Casa-
novi v Divadle Broadway a na 
zámku Hluboká nad Vltavou, 
vždy v roli komtesy Adély Bu-
littové. V muzikálu Klíč Králů 
také v Divadle Broadway nebo 
v Nezemřela jsem – příběh na 
život Evy Olmerové v Divadle 
v Dlouhé. Dále pak v muziká-
lu Adam a Eva na Broadwayi, 
v roli Archanděla Rafaela a ne-
smím zapomenout na roli Ale-
ny v muzikálu Jedna noc na 
Karlštejně, který se hrál na 
zámku Hluboká nad Vltavou.

Jak se vám Adéla Bullitová 
hraje?

Já jsem si komtesu Adélu za-
hrála už několikrát. Je to role, 
která mě provází. A jak jsem 
odpověděla před chvílí, je pro 
mě Adélka srdcovou záležitos-
tí. Pořádně si užívám každé 
představení v kůži téhle roz-
mazlené americké komtesy.

Co vlastně zpíváte raději? 
Muzikál, nebo s kapelou?

Pro mě je to dost podobné. 
Pokud je na jevišti v divadle 

nebo na pódiu s kapelou ta 
správná energie, kterou od nás 
diváci dostávají, většinou ji 
svým potleskem na konci před-
stavení nebo koncertu vrace-
jí zpět. A to nám strašně moc 
„dobíjí baterky“! 

A s jakou kapelou hrajete?
Momentálně nemám žádnou 

kapelu s autorskou hudbou. 

v Ústí pro mě prvotinou, jsem 
věděla, že ústecké publikum 
budu mít moc ráda! Skvěle rea-
guje na herce a aplaus na kon-
ci představení je jen důkazem 
toho, že opravdu dokáže naše 
snažení ocenit. Mám taky moc 
ráda, když můžu vidět divá-
ky blíž, být s nimi v kontaktu 
a rozpoznávat výrazy obličejů 
při různých scénách. A v Casa-
novi mám navíc k divákům ješ-
tě blíž, protože v tomto před-
stavení nehraje orchestr.

Stihla jste si prohlédnout 
i město? Líbí se vám Ústí?

Bohužel jsem toho ještě ne-
stihla moc vidět, ale hodlám to 
určitě napravit. Mám ve měs-
tě spoustu přátel, se kterými 
se chystám minimálně do vaší 
zoologické zahrady nebo na 
hrad Střekov.

Vaším pracovním nástrojem 
je hlas. Jak si ho chráníte?

Samozřejmě je důležité do-
držovat hlasovou hygienu, což 
znamená poctivě se rozezpí-
vávat, nekřičet, snažit se vy-
hýbat velmi ostrým jídlům 
a nepřehánět to s alkoholem. 
Myslím, že jako bývalý kuřák 
můžu z vlastní zkušenosti říct, 
že kouření je snad ta nejhor-
ší věc, kterou můžete hlasiv-
kám udělat. Takže jsem oprav-
du moc ráda, že jsem dokázala 
přestat.

Jste zadaná?
Zadaná jsem velmi šťastně 

a neměnila bych.

Jaké máte plány?
Mým opravdu největším 

profesním cílem je samozřej-
mě co nejdéle zpívat v muzi-
kálech. Ale přiznávám, že je 
mým velkým snem vydat ně-
kdy své vlastní album. Také 
bych se moc ráda vrátila k au-
torské tvorbě a založila vlastní 
kapelu.„Mám taky moc 

ráda, když můžu 
vidět diváky 

blíž, být s nimi 
v kontaktu 

a rozpoznávat 
výrazy obličejů při 
různých scénách.“

V současné době mě plně za-
městnává muzikálové diva-
dlo a eventová kapela Timbre 
Music, se kterou jako zpěvač-
ka jezdím po celé naší repub-
lice, ale i mimo ni. Děláme 
především show plnou hudby 
a kostýmů.

Jak se vám hraje před ústec-
kým publikem?

Už při premiéře muzikálu 
Cikáni jdou do nebe, který byl 

V muzikálu Sibyla se Eliška zhostila hlavní role. foto: Archiv E. Ochmanové
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Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
a

CK UNITOUR Ústí nad Labem, Palachova 405/22, 400 01 Ústí nad Labem
www. ddmul.cz                e-mail: dcm@ddmul.cz

ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA 2019
BLANES - Camping S´Abanell

12. - 21. 7. 2019 6750,- Kč

Blanes je malebné a moderní pobřežní letovisko, poslední město pobřeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dlážděná palmová 
promenáda, paralerní s udržovanou písčitou pláží. Původně rybářské městečko, později oblíbený oddechový cíl umělecké 

smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso či Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve městě rovněž spatřit. 
Dnes je Blanes oblíbené turistické středisko nabízející spoustu možností trávení Vaší dovolené, plážové sporty (windsurfing, 
kayak, šlapadla, banán, paragliding, potápění, aj.), dále pestrý noční život, nákupní možnosti, tradiční rybí a zelné trhy. Na 

okraji Blanes nedaleko zříceniny hradu Sant Juan, se v zátoce Sa Forcanera nachází známá botanická zahrada Mar i 
Murtra s tropickými rostlinami.

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stromů poskytujících 
stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází přímo u písčité pláže a městské 
promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 
metrů od pláže. Kemp pořádá animační programy, sportovní vyžití (dětský bazén, volejbal, 
fotbal, basketbal) – sportovní hřiště se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální 
zařízení je vzdálené cca 30 metrů.

Ubytování: zařízené stany 4/lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER 
postavené na dřevěných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý 
stan má 2x 2/lůžkovou ložnici. Spí se na pohodlných molitanových matracích. 
SEBOU VLASTNÍ POLŠTÁŘEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTĚRADLO.
Ve stanové předsíni je k dispozici závěsná polička, kapsář na osobní věci a 
zahradní plastový nábytek. Stany jsou osvětlené a mají zavedený elektrický 
proud. Ve společném hospodářském stanu jsou klientům k dispozici lednice a 
rychlovarné konvice.

Stravování: plná penze, jednotné jídlo – snídaně (pomazánky, salámy, uzeniny, obloha, apod.), svačina, oběd (polévka, hlavní 
jídlo), svačina, večeře (hlavní jídlo).. Stravování zahrnuje celodenní pitný režim (čaj a šťávy). Strava začíná obědem (polévka) a 
končí obědem (polévka, hlavní jídlo), balíček na cestu zpět. SEBOU VLASTNÍ PŘÍBOR.

SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce
» směnárna
» poštovní služby
» bazén
» animační programy (1.7. - 30.8.)
» denní a noční bar
» sociální zařízení (teplá voda po celý den)
» bezpečnostní schránky
» sportovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické pračky a sušička
» WIFI připojení (cca 18 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vč. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotřeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištění proti úpadku CK a pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
* zdravotní pojištění

Kontakt: 
Tomáš Svoboda - 774 784 840
e-mail: dcm@ddmul.cz

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stro-
mů poskytujících stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází přímo 
u písčité pláže a městské promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tá-
bor CK UNITOUR leží pouhých 250 metrů od pláže. Kemp pořádá animační pro-
gramy, sportovní vyžití (dětský bazén, volejbal, fotbal, basketbal) – sportovní hři-
ště se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální zařízení je vzdálené 
cca 30 metrů. Blanes je malebné a moderní pobřežní letovisko, poslední město 
pobřeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dlážděná palmová promenáda, paralelní 
s udržovanou písčitou pláží. Původně rybářské městečko, později oblíbený od-
dechový cíl umělecké smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Pi-
casso či Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve městě rovněž spatřit. 

UBYTOVÁNÍ: zařízené stany 4lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER posta-
vené na dřevěných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Ve společném hos-
podářském stanu jsou klientům k dispozici lednice a rychlovarné konvice.
STRAVOVÁNÍ: plná penze, jednotné jídlo – snídaně (pomazánky, salámy, uze-
niny, obloha apod.), svačina, oběd (polévka, hlavní jídlo), svačina, večeře (hlav-
ní jídlo).
CENA ZAHRNUJE:

• pedagogický dozor
• luxusní autobusová doprava
• 7x ubytování ve stanu
• 7x plná penze vč. pitného režimu
• služby personálu CK
• spotřeba el. energie, teplé a studené vody
• pojištění proti úpadku CK a pobytová taxa
• zdravotní pojištění

KONTAKT: 
• Tomáš Svoboda, tel.: 774 784 840, e-mail: dcm@ddmul.cz

K Ř Í Ž O V K A Citát Romaina Rollanda

Po prosincovém vydání Žít jsme vylosovali tři výherce dárkových balíčků od společnosti Schicht. Jsou jimi Tomáš Mičánek, Jana Bystrá a Jarmila Brucknerová. Vylosovaní luštitelé tajenky 
(Čisté a voňavé budou Vánoce s Jelenem) si ceny již převzali. Blahopřejeme.
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AGC na zámku ocenila práci dlouholetých zaměstnanců medailemi
Teplice – Na teplickém zámku předalo ve-
dení AGC ocenění svým dlouholetým pra-
covníkům. Předávání medailí zaměstnan-
cům sklárny patří k tradičním akcím AGC 
v závěru roku. Zlaté, stříbrné a pamětní 
medaile za dlouhodobou práci pro společ-
nost si tentokrát převzalo 162 zaměstnan-
ců firmy, kteří v ní pracují více než dvacet 
let. 

Medaile se v Teplicích udělují už dlou-
hých dvaadvacet let. „Zaměstnanci je do-
stávají již od roku 1996, to znamená, že se 

z toho stává už opravdu mnohaletá tradi-
ce, kterou máme jako jedna z mála firem 
v regionu. Zaměstnancům chceme ukázat, 
že si jich ceníme,“ řekl Libor Sehnal, ma-
nažer lidských zdrojů. 

Firma se tak snaží každoročně ocenit 
zaměstnance, kteří se podílejí na jejím 
úspěchu a ukázat, jak si jich váží. „Rok se 
s rokem sešel a nastal čas na tyto symbo-
lické odměny. Dlouholetá věrnost si určitě 
zaslouží ocenit. Vy jako zasloužilí pracov-
níci, stojíte na základech úspěchu AGC. 

Musím říct, že Česká republika je nej- 
úspěšnější součástí AGC v rámci Evropy 
a vy za tím vším úspěchem stojíte,“ podě-
koval všem dlouholetým zaměstnancům 
Zdeněk Frelich, country manažer skupiny 
AGC v České republice a dodal: „Snažíme 
se v každé součásti firmy držet pro za-
městnance vysoký standard. Máme bene-
fity, které stále nejsou všude standardem. 
Lidé jsou AGC věrní, protože i v dobách, 
kdy práce nebyla, jsme byli v regionu dob-
rým zaměstnavatelem.“  gz

V prostorách teplického zámku AGC ocenila zaměstnance zlatými, stříbrnými a pamětními medailemi. Slavnostního předání se zúčastnil také country manager Zdeněk Frelich 
a personální ředitel Libor Sehnal. foto: zut

Skláři podpořili malého Kryštůfka a Arkadii
Teplice – Společnost AGC Flat Glass 
Czech dlouhodobě pomáhá potřebným. 
Na sklonku loňského roku věnovala 
150 000 korun na pomoc potřebným dě-
tem a mladým lidem v našem regionu. 
Sto tisíc korun získala teplická Arkadie, 
která dlouhodobě pečuje o děti s těles-
ným nebo mentálním postižením. A pade-
sát tisíc dostali rodiče malého Kryštůfka 
na speciální terapii. Finanční dary předa-
li zástupci společnosti AGC na svém tra-
dičním Vánočním koncertě.

„Předávání finanční podpory těm, kte-
ří ji skutečně potřebují, má vždy pro nás 
v AGC zvláštní atmosféru. Spoustu věcí 
na světě změnit nejde nebo se spíše zdá, 
že je změnit nelze. Stačí ale vždy alespoň 
malý krůček a vše může být jinak. Vě-
řím, že dlouhodobá podpora nemocných 
a handicapovaných dětí na Teplicku ze 

strany naší společnosti je tím malým krů-
čkem, který postupně může svět měnit,“ 
řekl Zdeněk Frelich, country manažer 
skupiny AGC v České republice.

Teplické sdružení Arkadie sklářská 
firma podporuje už dlouhá léta. Ředitel-
ka Arkadie Lenka Machaloušová při pře-
vzetí šeku za tuto dlouhodobou podporu 
poděkovala. Kromě Arkadie sklárna vždy 
finančně podpoří i konkrétní mladé lidi 
nebo děti s handicapem. Letos firma AGC 
podpořila malého Kryštůfka, který je sy-
nem jednoho ze zaměstnanců firmy.

„Kryštůfek se narodil předčasně a pro-
jevily se u něj příznaky Hydrocefalu-
su. Na svůj věk podstoupil velmi těžké 
a komplikované operace. Kryštůfek také 
trpí obrnou, a proto, aby se jeho stav 
i nadále zlepšoval, aby se dále vyvíjel, 
je nutné s ním pravidelně rehabilitovat 
a evokovat zdravé mozkové buňky. Musí 
absolvovat speciální léčebné procedury. 
Ty poskytují Lázně Klimkovice na Ost-
ravsku, ovšem nehradí je pojišťovny. Náš 
příspěvek by měl právě tuto léčbu Kryš-
tůfkovi umožnit,“ upřesnil Libor Sehnal, 
manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass 
Czech.

„Dvakrát do roka jezdíme s Kryštůfkem 
do lázní na různé terapie, které mu velice 
pomáhají. Jednou z léčebných metod je 
KLIM-THERAPIE, kterou nabízejí Lázně 
Klimkovice u Ostravy. Bohužel, i když te-
rapie Kryštůfkovi pomáhá nejen v pohy-
bu ale i mentálně, pojišťovna ji nehradí 
ani nepřispívá. Není to vůbec levná zále-
žitost, takže finanční prostředky určitě 

smysluplně zhodnotíme,“ shodli se dojatí 
rodiče.

Na koncertě zahrál Pirate Swing Band 
se speciálními hosty Ivanem Mládkem 
a Tonyou Graves. Zahráli swingové aran-
že hitů jiných hudebních žánrů. Pirate 
Swing Band je nejpopulárnější swingová 
kapela u nás. Společnost Vánočním kon-
certem každoročně ocení práci svých za-
městnanců.  gzPro šek si s malým Kryštofem přišli i rodiče.

Sto tisíc korun převzala ředitelka Arkadie Lenka 
Machaloušová. foto: 2× zut
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Kniha o muzejnictví 
na Ústecku
Ústí nad Labem – Muzeum města 
Ústí nad Labem vydalo novou 
knihu s názvem „140 let mu-
zejnictví na Ústecku“. Jedná se 
o jedinečnou slovníkovou pří-
ručku o ústeckém muzejnictví, 
zpracovaná sice výhradně mu-
zejníky, ale určená nejen pro 
muzejníky a ústecké patrioty, 
ale pro všechny zájemce o mu-
zejní práci. 

„Tato kniha je jedinečná 
také tím, že je v ní otevřeně 
přiznán významný podíl na je-
jím vzniku ústeckým muzej-
ním trpaslíkům,“ řekl ředitel 
muzea Václav Houfek. 

Autorský tým složený 
z 15 odborných pracovníků 
muzea zpracoval seznam růz-
norodých témat s návazností 
na samotné ústecké muzeum, 
jeho bohaté sbírky i zajíma-
vosti z muzejního zákulisí, vý-
znamné architektonické pa-
mátky i historické zajímavosti 
či umělecké skvosty včetně 
důležitých osobností, které zde 
působily. Knižní publikace vol-
ně navazuje na publikační po-
čin z roku 1998, kdy vyšla prv-
ní reprezentativní publikace 
o muzeu k oslavám 120. výročí 
jeho založení.  zu

Baletní Zkrocení zlé ženy
Ústí nad Labem 
– Ještě jste se 
nebyli v Severo-
českém divadle 
podívat na bale-
tu Zkrocení zlé 
ženy? Další šanci 
máte 15. února 
od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 
100 do 400 ko-
run. Slavnou 
divadelní hru 
Williama Shake-
speara uvidíte v taneční podo-
bě neoklasického tance. 

Příběh se odehrává v italské 
Padově, kde se bohatý kupec 
Baptista snaží provdat své dce-
ry Biancu a Kateřinu. O něžnou 
a křehkou Biancu je nemalý zá-
jem, jenže vzpurná a nepřístup-
ná Kateřina je starší, tudíž se 

musí provdat dříve než Bianka. 
Jinak by zůstala otci doma na 
ocet. Jediný, kdo se odváží si dr-
zou Kateřinu vzít, je veronský 
šlechtic Petruccio. 

Podaří se mu zklidnit láteři-
vou semetriku Kateřinu a udě-
lat z ní pokornou a reprezenta-
tivní choť?  zu

Plesy: Myslivců, patriotů i UJEP
Ústí nad Labem – I letos se v Ústí 
můžete pobavit na řadě men-
ších i větších plesů s nejrůzněj-
ší tématikou. Užijete si mimo 
jiné Ples sportovců, Myslivecký 
ples, bály středních škol, Ples 
UJEP a nebude chybět ani už 
10. Ples severočeských patriotů 

– na ten si můžete i letos zajít 
do Domu kultury. Už 9. února 
na něm zazpívá Leona Machál-
ková, Jiří Korn či kapela The 
Boom.  zu

Přehled všech ústeckých plesů 
najdete na straně 2.

Čarodějův učeň 
v Činoheráku
Ústí nad Labem – Zajděte si do 
Činoherního studia na další 
reprízu představení Čarodě-
jův učeň. Čeká na vás příběh 
o čarodějnickém učni Krabato-
vi a věčné touze po moci, kte-
rá může fascinovat i zahubit. 
Osidla zla otevírají svou náruč 
a cesta ven vede jen jedním 
směrem. Nejbližším termínem 
je 13. únor od 18:00 hodin.  zu

Matt Long Trio 
zahraje v Nároďáku
Ústí nad Labem – V Národním 
domě se milovníkům kvalitní 
hudby předsta-
ví Matt Long 
– nová hvěz-
da britského 
blues, která 
má čtyři nomi-
nace na British 
Blues Awards 
2018. Fenome-
nální třiadvacetiletý kytarista 
a zpěvák Matt Long vystoupí 
v doprovodu Matěje Černého – 
baskytara a Tomáše Vokurky 
– bicí. Koncert začíná 22. úno-
ra ve 20:00 hodin. Vstupné je 
100 korun.  zu

Na Rychtě budou řízkové 
dny i nové pokrmy

Únor v Pivovar Hotelu Na Rychtě bude již tradičně patřit říz-
kům. V polovině února proběhnou jedny z nejoblíbenějších gast-
ronomických týdnů – Řízky tradiční i netradiční. Vedle klasické-
ho vídeňského řízku ochutnáte i sekaný telecí řízek nebo kuřecí 
řízek ve speciálním těstíčku. Na své si přijdou i vegetariáni, kteří 
budou moci ochutnat zeleninový řízek. Gastronomické týdny se 
servírují denně od 13:30, o víkendu celý den. 

Ve stálém jídelním lístku pak hosté najdou několik nových 
pokrmů ve Speciální nabídce. Ochutnat mohou vepřové klopsy 
s červenou řepou, pikantní fazole na pivu Mazel, tortillu s býčí 
svíčkovou nebo bramborové šišky plněné mákem s marinovaný-
mi švestkami. 

Na již zlevněné zboží se vztahuje pouze 10% sleva a na zboží jiných značek než Husky 15% sleva.
Akce platí od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019. Jeden voucher platí k jedné účtence.

Jezte a pijte Na Rychtě a oblékněte se u HUSKY!

 Voucher na nákup s                                            na sportovní vybavení

značky Husky v prodejně Husky v Ústí nad Labem.
20% slevou

KDE VOUCHER UPLATNIT

HUSKY, Masarykova 1106/37, Ústí nad Labem
Otevírací doba:  Po - Pá ... 9:00-12:30 a 13:00-18:00, So ... 9:30-12:00

tel.: 770 102 702, e-mail: husky-usti@seznam.cz

Jezte a pijte Na Rychtě 
a utrácejte v Husky 

Po celou zimu až do 
konce března můžete 
Na Rychtě získat poukaz 
na 20% slevu na nákup 
sportovního outdoorové-
ho zboží značky Husky 
v prodejně Husky v Ústí 
nad Labem. Za každých 
500 Kč, které Na Rychtě 
utratíte, dostanete jednu poukázku na nákup. Husky obchod 
najdete na Masarykově ulici naproti Comfort hotelu (hotel 
Vladimír). 
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Před čtyřmi roky se parta 
z Újezdu u Trmic poprvé sešla 
na podzim v sedmi lidech a zalo-
žila dnes už tradici zimního pla-
vání v Miladě. A pokračujeme, 
scházejí se zde otužilci, věřte 
nevěřte, od 10 let do 76 roků.

Při zavírání letní sezony sym-
bolicky předává víla Milada klíč 
a vládu této úžasné partě, která 
se za ty roky pravidelně schází 
dvakrát týdně a za každého po-
časí se noří do průzračné vody 
jezera a utužuje si své zdravíčko. 

Vím, o čem mluvím, protože 
ve svých 76 letech už od zahá-
jení absolvuji čtvrtou sezonu 
a s touto úžasnou partou, která 
se mezitím rozrostla na více než 
čtyřicet lidiček. Zažili jsme sníh, 
déšť, ale i zamrzlou plochu, kdy 

jsme si museli prořezat místo 
v Miladě za asistence bruslařů, 
prohánějících se na ledě.

Teď už se tu schází nejen Tr-
mičáci, Újezdáci, Koštováci, 
ale otužilci z celého okolí Ústí 
a moc obdivuji, že se přidávají 
nejen senioři, ale i děti od 10 let.

Letos jsme už měli Tříkrálo-
vé plavání a těšíme se na další 
akce, nejen na Miladě. 

 Jaroslav Puchta, Újezd u Trmic

Blades hledají posily do týmu juniorů i žen
Nejstarší klub amerického 

fotbalu v Ústeckém kraji, vítěz 
druhé ligy ČAAF a účastník 
nejvyšší ligy amerického fot-
balu Bitters ligy ČAAF – Blades 
Ústí nad Labem – hledá právě 
tebe. Sháníme posily do těch-
to týmů: juniorský tým mužů 
od 15 let, ženský tým od 16 let, 

Mistrovský titul 
putuje do Ústí

Nový český dorostenecký 
rekord (1:32,64) a titul Mis-
tra České republiky ve štafetě 
4 × 50 volným způsobem pu-
tuje z plzeňských Slovanů do 
Ústí nad Labem. O tento velký 

Úspěšný závěr 
karatistické sezóny

Poslední, velmi úspěšnou 
tečkou za loňskou sezonou ús-
teckého karate, bylo Mistrov-
ství České republiky, České-
ho svazu karate, v Jindřichově 
Hradci. Na kolbišti 6 tatami se 
utkalo to nejlepší z celé repub-
liky, co karate má. Ve všech 
věkových kategoriích se ve 
dvou dnech bojovalo skutečně 
urputně. „Na mistrovskou sou-
těž přijeli i velmi dobře připra-
vení závodníci, kteří se nomi-
novali již v dubnu, a celý rok 
o nich nebylo slyšet. Nedovo-
lili nám tak připravit si na ně 
strategii. Improvizovali jsme 
a nepohořeli,“ komentoval zisk 
17 medailí ústecký šéftrenér 
Rajchert a pokračoval, „v kata 
jsme si stanovili prioritní se-
stavy a v kumite trenér Nechy-
ba kladl důraz na taktiku, to se 
vyplatilo.“

 Josef Rajchert, Sport Union 

děti od 11 let – smíšený tým 
bezkontaktní varianty (flag 
football). Druhý letošní ná-
bor se uskuteční od 18:00 do 
19:00 hodin v MŠ a ZŠ SNP 6 
v Ústí nad Labem. Více infor-
mací o našem klubu najdete 
na www.scblades.cz. 

 Petr Prášek, Blades Ústí nad Labem

úspěch se zasloužilo kvarte-
to Ústecké akademie plavec-
kých sportů ve složení Pavel 
Sobotka, Vašek Čermák, Artem 
Sukhanov a Pavel Ouředník. 

 Roman Eckert, Městský plavecký klub 
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ROKY 
Pes, kříženec německého 
ovčáka, černý s rezavými 
znaky, výška 55 cm, stáří 
4 roky. Roky je trochu 
nedůvěřivý pes, spíše se bojí 

a hůře snáší pobyt v útulku. Nový majitel 
s ním bude muset mít trošku trpělivosti, než 
si zvykne na nové prostředí, ale za odměnu 
mu pak bude parťákem do nepohody.

FALCO
Pes, kříženec drsnosrstý, 
základní barva rezavá 
s černým prokvetením, výška 
30 cm, stáří 3 roky. Falco 
je povahově mírně labilní, 

nedůvěřivý k lidem, protože byl zvyklý 
žít ve smečce psů bez velkého kontaktu 
s lidmi. Nový majitel bude muset mít velkou 
trpělivost, než si získá srdce Falca. Byl 
zvyklý žít v bytě.

PEPÍNO 
Kocour, rezavo-bílý, stáří 1 rok. 
Vhodný do bytu i k domku se 
zahrádkou. 

MÍŠA 
Pes, kříženec boxera 
rezavé barvy s bílou 
náprsenkou, lysinkou 
na hlavě a ponožkami 
na zadních nohou, 

výška 50 cm, stáří 1 rok. Míša je 
velice přátelský a pohodový pes, není 
konfliktní k jiným psům. Hodí se do 
bytu.

REGINA 
Fena, kříženka rezavé 
barvy s černými znaky 
s bílou náprsenkou. 
Reginu nabízíme pouze 
k virtuální adopci, protože 

Regina má svého majitele, který se o ni 
momentálně nemůže starat a její osud 
se řeší.

VRÁŤA 
Kocour, černobílé barvy, 
asi 5 měsíců starý. Vráťa 
je tak trochu neruda, 
nerad se mazlí a je spíše 
vhodný k domku se  

   zahradou.

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 .T IP  NA VÝLET

Zajeďte si zabruslit na náměstí do Drážďan
Ani ne měsíc po skončení vánočního trhu Štrýclmarkt se na drážďanském náměstí 
Altmarkt objeví Winterzauber, aneb další příležitost k posezení u svařeného vína 
i jiným zimním radovánkám. Až do 4. března tu můžete využít bruslařskou dráhu, obří 
skluzavku, lední dráhu na metanou, větrný mlýn s restaurací, dřevěné sruby s nápoji 
a občerstvením. V areálu se dá strávit celý den. Vedle sportovního vyžití se tu ve 
vyhřátých srubech vaří a servírují tradiční saská jídla. Na místě bude o víkendech 
a ve vybraných dnech, například na Valentýna nebo během masopustu, i zábavní 
program. Do areálu na Altmarktu je vstup zdarma. U bruslařské dráhy s lední plochou 
15 × 40 metrů si návštěvníci mohou zapůjčit brusle za 3 eura. Cena za 90 minut 
bruslení je 3,50 € pro dospělé a 2,50 € pro děti. Po každých 90 minutách bruslení 
následuje vždy 30minutová přestávka na úpravu ledu. Bruslit se bude od 10 hodin 
dopoledne, kdy je dráha zpravidla rezervována pro školní třídy a školky. Bruslení pro 
veřejnost začíná zhruba od 12 hodin a trvá až do 22 hodin večer.  zu

Drtiče zahradního odpadu  
byly přiděleny losem

Losování v Informačním cen-
tru města na Mírovém náměs-
tí rozhodlo o tom, kteří občané 
dostanou zapůjčeny drtiče za-
hradního odpadu. Podáno bylo 
celkem 214 žádostí, 109 šťast-
ných, kterým budou drtiče za-
půjčeny, vylosovali zastupitelka 
Karolína Žákovská a radní pro 
životní prostředí Tomáš Kirbs. 
Zároveň bylo vylosováno i deset 
náhradníků. Drtiče budou zapůj-
čeny bezplatně občanům s trva-
lým pobytem v Ústí nad Labem. 

Pořizovací cena jednoho drtiče 
činí 5 397 Kč. Odbor životního 
prostředí magistrátu bude vylo-
sované zájemce informovat. Dr-
tiče by měly být k dispozici bě-
hem několika týdnů.  zu

Pomozte: Útulek potřebuje granule, mléko i stelivo.
Bližší informace na tel. 472 775 202 nebo na www.utulek-ul.cz/.

EUC klinika otevřela 
centrální recepci

Zdravotnické zařízení EUC 
Klinika Ústí nad Labem s.r.o. 
vítá své klienty v novém roce 
se zcela novými službami. 

Hlavní novinkou je zahájení 
provozu CENTRÁLNÍ RECEP-
CE, jejíž hlavním cílem je zajis-
tit pružnou koordinaci návštěv 
klientů a nabídku nadstan-
dardních služeb v rámci celého 
zdravotnického zařízení.

Centrální recepce se nachází 
ve vstupní hale hlavní budovy 
EUC Kliniky Ústí nad Labem. 
Nabízí možnost osobního ob-
jednání na specializovaná pra-
coviště. Zatím jsou v projek-
tu zapojené čtyři ambulance, 
jejichž seznam je uveden dále. 
Služeb operátorek mohou naši 

Centrální recepce od ledna 2019  
nabízí přímé objednávání pacientů do ambulancí: 
OČNÍ   MUDr. Jiřina Stará 
NEUROLOGIE MUDr. Klára Businská 
DERMATOLOGIE MUDr. Jaroslava Reslová 
REHABILITACE  MUDr. Lucie Horáková, MUDr. Petr Novák

C E N T R Á L N Í  R E C E P C E

klienti využít také na telefon-
ním čísle 477 102 100. 

Centrální recepce je klíčo-
vým pracovištěm EUC Klini-
ky Ústí nad Labem. Disponuje 
školeným zdravotnickým per-
sonálem, který klientům rád 
pomůže s jakýmkoli dotazem. 
Od března letošního roku se 
pak na Centrální recepci pře-
sune pokladna EUC Kliniky, 
včetně platebního terminálu. 
Recepce se zkrátka stane pro-
fesionálním zázemím, místem, 
na které se klient bude s důvě-
rou obracet.

O rozšiřování služeb budeme 
naše klienty pravidelně infor-
movat prostřednictvím webo-
vých stránek a sociálních sítí. 

Recepce a objednávání na čas 
je současný trend, který uvíta-
jí jak klienti EUC Kliniky Ústí 
nad Labem, tak i zdravotníci. 

EUC Klinika Ústí nad La-
bem s.r.o. přeje všem svým 

klientům, kolegům a obchod-
ním partnerům do roku 2019 
obzvláště hodně zdraví, štěstí 
a rovněž rodinnou i pracovní 
pohodu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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NOVOROČNÍ

SLEVOVÁ
JÍZDA

Podmínky akce „Novoroční slevová jízda“ na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami, platí do 
odvolání a není možné je nárokovat zpětně. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. AURES Holdings a.s. je 
samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

ŠKODA 
OCTAVIA 

2013

Kč179 999
Kč260 000

ÚSTÍ NAD LABEM  
Pražská 223 800 110 800 

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH



NEFIXUJTE NYNÍ CENY ENERGIÍ, RADÍ ODBORNÍCI
Se zvyšováním cen zákazníci řeší otázku, zda fi xovat ceny elektřiny. Nebo zda dokonce pořídit 
ceník, který se odvíjí podle cen na burze. Co radí odborníci? Zeptali jsme se Aleše Pospíšila, 
manažera vnějších vztahů společnosti Centropol Energy, která dodává elektřinu a plyn.

Co radíte zákazníkům? Fixovat ceny 
elektřiny a plynu nebo ne?
AP: Nyní, kdy jsme svědky prudkého 
zdražení, není fi xace logicky tím nej-
výhodnějším řešením. Zákazník se to-
tiž zaváže po několik dalších let platit 

vysokou cenu, a to i v případě, 
že mezitím cena energií opět 
klesne.

Není ale produkt bez fi xace 
ceny riskantní? Dodavatel pak 
může zvyšovat cenu víc a víc.
AP: Vůbec ne. Záleží, jak je 
ceník takového produktu 
konstruovaný. Ceník, který 
vám jasně deklaruje způsob, 
jakým se nová cena stanovu-
je - ideálně prostřednictvím 
objektivní metody, je napros-
to v pořádku. Náš ceník  Ka-
marád říká, že cena na další 

rok je stanovená jako průměrná cena 
na burze za rok předchozí navýšená 
o marži obchodníka. To je naprosto 
transparentní a zákazník ví, že je mu 
účtována oprávněná cena. Když cena 

opět klesne, sníží se mu cena v dalším 
roce automaticky. 

Je to produkt vhodný pro běžného 
spotřebitele?
AP: Rozhodně ano! Spotřebitel vůbec 
nemusí být expertem, znalcem trhu. 
Nemusí nic sledovat a cena se mu 
jednou ročně upravuje podle toho, zda 
na burze zlevnila nebo zdražila. Je to 
naprosto čitelný ceník. Všichni víme, 
že cena elektřiny jednou roste, jednou 
klesá. A zákazníkovi se podle tohoto 
pohybu zcela automaticky upravuje 
cena, která mu je účtována. Je to velmi 
férový a transparentní přístup. Samo-
zřejmě pokud zákazník preferuje jisto-
tu, máme také ceníky s pevnými cena-
mi po celou dobu smluvního vztahu.

Děkujeme za rozhovor.

Když cena elektřiny klesne, 
budete i vy platit 
automaticky méně.

Získejte stejné výhody, 
jako mají velké fi rmy

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

PRODUKT

Opravdu férová cena

Atraktivní cena na trhu

MC20190016


