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Chtěla jsem, aby 
z Dáši vznikla 
křehká bytost
STRANY 8–9

Oprava Benešova  
mostu bude 

 až příští rok
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Vysokorychlostní  
železnice povede  

přes Ústí
STRANA 6

Zprávy



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK U L T U R N Í  S E R V I S

2

DŮM KULTURY - PLESY
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

DOBRÁ ČAJOVNA 
26/2 1900  Omán očima Martina Noska 
28/2 2000  Music Tea – džemování na rozličné  
  hudební nástroje se skupinou  
  JakToPřijde

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
3/3 900   Dekorace textilu šablonami a razítky  
  – tvoření plátěné tašky s mandalou 

GALERIE EMILA FILLY 
do 23/3 Desítka sítem 

DŮM UMĚNÍ 
do 30/3 Skutečná demokracie
11/4 – 24/5 Adéla Matasová

DŮM KULTURY 
26/2 1800  Ekonomie sexu s Radimem Uzlem  
  O vážných věcech naprosto nevážně.  
  Tolik srandy jste už dlouho nezažili.
3/3 1900  Vandráci – Vagamundos v Ústí nad  
  Labem – Herci Pavel Liška, Jan Révai  
  a režisér Hynek Bernard si říkají  
  Vagamundos (Vandráci)
5/3 1900  Drahá legrace – Francouzská komedie  
  je volným pokračováním autorova  
  slavného Blbce k večeři.
13/3 1400  MDŽ pro seniory
21/3 1900  Dalibor Janda – koncert
23/3 1500  Ze života hmyzu – divadelní  
  představení, hraje Mladá scéna
24/3 1400  Dívka Talent 2019 – základní kolo  
  soutěže pro dívky od 14 do 16 let  
  „Talent je v každém z nás“
28/3 1900  Listování – s Lukášem Hejlíkem  
  Cyklus scénických čtení s oblíbeným  
  hercem a kulinářem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/4 1900  František Nedvěd – Půlstoletí  
  s kytarou kapela Tiebreak – koncert

NÁRODNÍ DŮM 
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 – skvělé spojení skupiny  
  Nerez se zpěvačkou Luciou, duch  
  Zuzany Navarové je zpět… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/4 2000  Aimée Allen Quartet
6/4 1930  Swingová tančírna – Áda Siegl Band  
  Legendární orchestr Áda Siegl Band  
  známý především svými swingovými  
  tančírnami připravil opět skvělou zábavu.
11/4 2000  Rockování Jiřího Černého – kontaktní  
  klubový poslechový pořad významného  
  českého hudebního kritika

ZOO 
7/3  Za chřestýši do Mexika – přednáška  
  herpetologa Miroslava Dohnala,  
  herpetologa a chovatele plzeňské zoo,  
  konkrétně je jeho pracovištěm expozice  
  Království jedu
9–17/3  Jarní prázdniny
13/4   Zahájení letní sezóny
18–22/4  O vejce ptáka nandu – pětidenní  
  soutěžní velikonoční kvíz o ceny na téma  
  ekologie 
22/4  Velikonoce v zoo
1/5  Ptačí den v zoo
11/5  Po liščí stopě – Skautský den v zoo  
  – 15. ročník oblíbené akce, která  
  probíhá v celém areálu zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
28/2 1900  Pan Kolpert
1/3 2000  Houpací koně a Margo – koncert
3/3 1900  Pan Kolpert
8/3 1900  ČS – Obejvák – Prsten – premiéra
9/3 1800  vernisáž výstavy ve foyer divadla 
9/3 1900  Poslední kšeft – premiéra
11/3 1900  Pazour
16/3 1700  Ronja, dcera loupežníka
17/3 1900  Pornografie
18/3 1900  Zkrocení zlé ženy
19/3 1900  Pan Kolpert
20/3 1900  Homo Faber
21/3 1900  451 stupňů Fahrenheita
22/3 2000  Nerrea – koncert
Shakespearovská mocenská tetralogie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/3. 1900  Jindřich VI. – 1. díl
24/3. 1900  Jindřich VI. – 2. díl
25/3. 1900  Jindřich VI. – 3. Díl
27/3. 1900  Spolek Kašpar – Richard III.
29/3. 1900  The Stringz – koncert
30/3. 1900  ČS – Obejvák - Paškál
31/3. 1900  ČS – Obejvák – Prste

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
26/2 1900  Kouzelná vyhlídka
27/2 1900  Veselá vdova – opereta 
1/3 1900  Zkrocení zlé ženy – balet
3/3 1500  Pyšná princezna – pohádka pro děti
4/3 900   Pyšná princezna – pohádka pro děti
5/3 1900  Casanova – muzikál
7/3 1800  Zpíváme pro tebe – 7. ročník  
  benefičního koncertu, představí se  
  Ústecký dětský sbor UJEP, účinkují  
  hosté: Kateřina Brožová, Daniela  
  Šinkorová, Jan Šťastný, Václav Kopta,  
  Bohuš Matuš
17/3 1700  Labutí jezero – balet 
19/3 1900  Veselá vdova – opereta 
20/3 1800  Enjoy Aerobic – 9. ročník taneční  
  přehlídky, kterou pořádá ústecký Dům  
  dětí a mládeže
21/3 1500, 1800 Ejoy Dancing – 12. ročník taneční  
  přehlídky, kterou pořádá ústecký Dům  
  dětí a mládeže
22/3 2000  Krása pomáhá dětem – 14. ročník  
  charitativní módní přehlídky
22/3 1400  Krajská postupová přehlídka  
  dětských skupin scénického tance

24/3 1700  Nalevo od výtahu – francouzská  
  situační komedie, ve které se vám  
  představí například oblíbený herec  
  Roman Vojtek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/3 1800  Nejúspěšnější sportovec roku 2018  
  Ústeckého kraje
27/3 1000  Prodaná nevěsta – opera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/3 1900  Vysoká hra – česká vás detektivní  
  komedie, ve které si zahraje třeba  
  Pavel Trávníček
31/3 1700  Prodaná nevěsta – opera

HRANIČÁŘ
26/2 1930  Láska mezi regály – křehká, civilní  
  a realistická romance z místa, kde není  
  vidět na nebe. Christian začíná jako po-  
  mocná síla ve velkoskladu, kde je  
  jeho nejzářivější perspektivou možnost  
  obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro  
  někoho, kdo sotva zvládá svůj vlastní  
  život, je i tohle velká výzva.
27/2 2000  Léto s Monikou – koncert
28/2 1800, 1930 Krátké filmy – sezóna velkých  
  filmových cen je tu a iShorts vám opět  
  exkluzivně přináší možnost podívat se  
  na velkém plátně na všechny animované  
  a hrané krátké filmy, které se budou  
  ucházet o zlatou sošku Oskara. Přijďte  
  se podívat, jakými filmy zkrátka žije  
  Hollywood a tipnout si, který zvítězí.
6/3 1900  Fuckup Night Ústí nad Labem 
  Vol. 4 – prezentace, příběhy neúspěchu  
  těch úspěšných. Čtvrté pokračování  
  celosvětově úspěšného večera,  
  během nějž úspěšné osobnosti  
  podnikatelského a společenského  
  života mluví o svých selháních a jak  
  se z nich dokázaly poučit. Pořádá  
  Inovační centrum Ústeckého kraje.
18/3 1730, 2030 Ladislav Zibura – Prázdniny  
  v Evropě – cestovatelská projekce,  
  mladý spisovatel a blonďatý rošťák  
  Ladislav Zibura se vrací na pódia  
  s novým stand-upem. Tentokrát se vydal  
  do oblasti, která je dostupná a krásná,  
  přesto o ní většina cestovatelů nemluví.  
  Vydal se prostopovat Evropu.
20/3 1930  Na stojáka – Stand-Up, hranice  
  humoru padne v Hraničáři díky Na  
  Stojáka. Převaděči budou Karel Hynek,  
  Petr Vydra, Jakub Žáček a Arnošt  
  Frauenberg.

MUZEUM 
Akce 
26/2 1700  Schichtova epopej s Martinem  
  Krskem – výstavou velkoplošných  
  pláten se zlomovými okamžiky české  
  státnosti, které nechali k desátému  
  výročí vzniku Československa namalovat  
  němečtí továrníci z Ústí nad Labem  
  Georg a Heinrich Schichtovi, vás  
  provede její kurátor Martin Krsek.  
  Vstupné je od 30 do 50 korun. 
27/2 1700  Ústecká muzejní a vlastivědná  
  společnost – po několikaleté pauze  
  obnovený spolek příznivců regionální  
  vlastivědy zve zájemce o členství na  
  setkání do budovy muzea, kde se  
  seznámí s výhledy nové epochy činnosti.  
  Místem konání je přednáškový sál 141  
  (za muzejní kavárnou). Jednání je  
  otevřené veřejnosti. Vstup je volný

28/2 1700  Trpaslíci – vernisáž výstavy o historii  
  trpaslíků od pravěku přes starověk  
  a středověk až do současnosti. Vstup  
  volný
Výstavy
do 30/6 Schichtova epopej
1/3 – 11/8  Trpaslíci – výstava o historii trpaslíků  
  od pravěku přes starověk a středověk  
  až do současnosti. Zvláště je  
  prezentován jejich výskyt na hradech  
  Střekov a Blansko nebo v Mariánské  
  skále v Ústí nad Labem.
do 31/12 Klaus Horstmann-Czech-Dialog  
  s časem – mramorové plastiky  
  významného evropského sochaře  
  a ústeckého rodáka Klause  
  Horstmanna-Czecha
do 3/3   Pražské vzpomínky (klubovna)  
  Výstava z díla německožidovského  
  výtvarníka Huga Steinera-Prag  
  (12. 12. 1880 Praha – 10. 9. 1945  
  New York), které je zastoupeno ve  
  sbírce Muzea města Ústí nad Labem.  
  Mezinárodně uznávaný grafik  
  a ilustrátor působil po pražských  
  studiích v Německu, do Prahy se vrátil  
  v letech 1933–1938. Poté odešel do  
  exilu do Švédska a do USA. Jeho dílo  
  bylo ovlivněno dobovou mystikou  
  a okultismem, proslavily ho zejména  
  ilustrace románu Golem od G. Meyerinka.
do 3/3   Exponát měsíce února  
  Zrestaurovaný obraz továrny s vilou  
  Alfreda Spahna v Neštěmicích – velkou  
  olejomalbu od ústeckého malíře Josefa  
  Reinera z roku 1928 darovali muzeu  
  před rokem a půl němečtí potomci  
  jednoho z místních průmyslníků.  
  Rodinná památka měla za sebou  
  dramatický osud, který se podepsal na  
  jejím stavu. Dnes je opět v původní  
  kráse a veřejnosti se představí vůbec  
  poprvé.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
27/2 1700  Čtenářský klub – setkání s knihou  
  J. Šmída „Čisté radosti mého života“
27/2 1800  Klenoty ženy – energická cvičení  
  pro ženy
28/2 1800  Římské impérium – přednáška z cyklu  
  Moudrost starodávných civilizací

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

KULTURNÍ DŮM TELNICE
16/3 2000  Obecní ples

PŘEHRADA POVRLY 
23/3 830 První nához – sportovní akci pořádá  
  Rybářský spolek Povrly

TRMICE 
26/4  Pálení čarodějnic 
11/5  Koštovská desítka, turistický pochod  
  po okolí Trmic a Koštova
22/3  Vítání jara v Újezdu – těšte se i na  
  ohňostroj
23/3   10. ročník Újezdského poháru  
  v bowlingu

KD ZÁTIŠÍ, CHABAŘOVICE
23/2  Městský ples
2/3  Ples fotbalu
16/3  Hasičský ples
30/3  Ples sportovců

ROUDNÍKY 
30/4  Pálení čarodějnic na Čerpačce 

SKANZEN ZUBRNICE
13 a 14/4 Velikonoce na vsi
27/4  Myslivecký den
11 a 12/5  Májový jarmark

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
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Ústí zastaví doplatek na 
bydlení v celém městě. 
Co si o tom myslíte? 

Alena Krůtová 
53 let, obchodnice 
Já to vítám, protože 
tyto příspěvky čerpají 
stále stejní lidé, kterým 
se nechce pracovat 

a ostatní, kteří by to potřebovali, se 
ostýchají o ně požádat, protože je 
prostě obyčejnému člověku nepřidělí. 

Luděk Havel  
32 let, hudebník 
Myslím si, že je to 
v pořádku, jen by mělo 
existovat jemnější síto 
výběru.

Lukáš Vlček 
27 let, vedoucí 
Jelikož kupuji 
a pronajímám byty, dost 
se tím zabývám. Podle 
mého názoru je to dobře. 

Dávky a příspěvky by měli fungovat, 
jako třeba úrazové pojištění. Člověk 
by odváděl z výplaty sociální pojištění, 
které by se mu střádalo pro případ 
potřeby. Pokud by nic nenastřádal, nic 
nedostane.

Pavel Kuchynka 
44 let, manažer 
Asi je to krátkodobé 
řešení k zastavení 
dávkové turistiky. Město 
by ale především mělo 

přidat v podpoře sociálního bydlení, 
které je teď v rukách podnikatelů-
obchodníků s chudobou a hlavně 
v sociální práci-integraci, kterou teď za 
město suplují neziskovky. Ti lidé nezmizí, 
jen se přesunou jinam.

A N K E T A Začne stavba kruháku 
na křižovatce v Předlicích
Předlice – Nepře-
hlednou křižovat-
ku v Předlicích 
směrem k hyper-
marketu Globus 
nahradí kruhový 
objezd. Vybudování 
kruháku zjednodu-
ší dopravu na kři-
žovatce ulic Maja-
kovského, Tovární 
a Hrbovická. Vý-
běrová komise už 
vybrala dodavatele, 
který se o vybudo-
vání kruhového ob-
jezdu postará. Mělo 
by jít o Strabag. 

„V současné 
době probíhá veřej-
ná soutěž a čeká se 
na uplynutí lhůty pro odvolání při výběru uchazeče. Stavba by 
měla začít, pokud nebude odvolání, v nejbližší době. Doba reali-
zace je 41 týdnů, takže to znamená, že by mohla být dokončena 
ještě letos,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický.

Náklady na vybudování křižovatky mají být přibližně 32 mi-
lionů korun bez daně a o financování se podělí Ústecký kraj 
a město Ústí nad Labem.

Kromě samotného kruháku by měla stavba zahrnovat i re-
konstrukci silnic, chodníků, přechodů pro chodce, parkova-
cích stání a čtyři zastávky MHD, které budou nově bezbarié-
rové.  gz

Trapný svátek?

Kdesi 
jsem četla, 
že Meziná-
rodní den 
žen, kte-
rý se slaví 
8. března,  
je trapný.

Trapný, 
protože se 
zdrcnul na vzpomínku na po-
vadlý karafiát, oschlý chlebí-
ček a podnikovou oslavu, kde 
slavili víc muži než ženy?

Takže fakta: Mezinárodní 
den žen se slaví jako připo-
mínka demonstrace newyor-
ských dělnic z 8. března 1908 
proti těžkým pracovním a ži-
votním podmínkám. MDŽ si 
lidé poprvé připomněli v roce 
1911 v několika zemích Evro-
py řadou manifestací, ale teh-
dy to bylo ještě 19. března.

Od doby, kdy na čtyřicet 
tisíc švadlen vyšlo do ulic, 
uběhlo už 111 let. Na pracov-
ním trhu pokračuje platová 
diskriminace žen a pracují-
cích matek, částečné úvazky 
pro matky jsou nedostupné 
a stále chybějí místa ve ve-
řejných jeslích a školkách. 
A obecně pořád přetrvávají 
předsudky vůči ženám a je-
jich schopnostem.

Připomínat si tahle fakta, 
aby se nelichotivé statistiky 
změnily, je důležité. Zatímco 
na Valentýna se slaví osto-
šest, MDŽ tak nějak chřadne.

Takže oslavme to 8. břez-
na.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Nejlepší mladý  
chemik je z Ústí Oprava Benešova mostu až za rok

Kotlíkovné bude  
i na půjčku

Ústí bude mít kancelář architektury

Ústí nad Labem – Most dr. Edvar-
da Beneše čeká rozsáhlá re-
konstrukce. Krajští radní se 
dohodli na spolupráci s vede-
ním ústeckého magistrátu při 
opravách mostu. Rekonstruk-
ce je z bezpečnostních důvodů 
už nevyhnutelná. Nyní se řeší 
dokončení prací na projektové 
dokumentaci. 

„Krajský radní Ladislav Drlý 
představil pracovní podo-
bu rekonstruovaného mostu, 
na kterém pracují projektan-
ti. Rekonstrukce mostu by dle 

předpokladů měla trvat zhru-
ba tři stavební období a začít 
by měla v roce 2020,“ uvedla 
mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Na společném jednání se 
městští a krajští radní dohod-
li i na tom, jak během opra-
vy zajistit provoz. Lidé budou 
v době rekonstrukce využí-
vat provizorní lávku, po které 
bude jezdit i náhradní trolej-
busová doprava. Konkrétní po-
doba včetně finanční nároč-
nosti vzejde až z projektové 
dokumentace.  gz

Ústecký kraj – Soutěž Hledáme 
nejlepšího mladého chemi-
ka Ústeckého kraje vyhrál Jiří 
Kozma ze ZŠ a MŠ Nová v Ústí 
nad Labem. V obou částech 
soutěže dosáhl nejlepších vý-
sledků. Druhé místo obsadil 
Pavel Žáček ze ZŠ v Litomě-
řicích, bronz vybojoval Boh-
dan Habor ze ZŠ v Teplicích 
a na čtvrtém místě skončila 
Anna Jaegerová ze ZŠ Rabaso-
va v Ústí. První čtyři žáci po-
stoupili do celostátního kola, 
které se uskuteční 11. června 
na půdě Chemicko-technolo-
gické fakulty Univerzity v Par-
dubicích. „V letošním roce se 
soutěže zúčastnilo 47 základ-
ních škol Ústeckého kraje za-
stoupených celkovým počtem 
1 118 žáků,“ dodal Vít Hnízdil 
z krajského úřadu.  gz

Ústecký kraj – Ke kotlíkovým do-
tacím přibyde bezúročná půjč-
ka. Domácnosti, které nemají 
našetřeno na výměnu kotle, si 
budou moci dopředu požádat 
u své obce o kotlíkovou půjčku, 
z které výměnu zaplatí.

„Pro některé domácnosti je 
prakticky nemožné našetřit pe-
níze na nový kotel, a tím se pro 
ně kotlíkové dotace stávají ne-
dostupné. Právě s tím by měl 
pomoci náš nový program kotlí-
kových půjček, který jim umož-
ní výměnu předem zafinanco-
vat,“ vysvětlil ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

Z prostředků Státního fon-
du životního prostředí na tento 
projekt ministerstvo vyčleni-
lo 740 milionů korun. Ústecký 
kraj dostane 170 milionů korun. 
„Majitelé domů nebudou o zá-
lohu na kotel žádat na kraji, ale 
přímo u obce. Část půjčky obci 
splatí pomocí kotlíkové dota-
ce, o kterou si zažádají na kraji. 
Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi 
pořizovací cenou nového kotle 
a dotací, budou obci splácet po-
stupně. Peníze lidem obce půjčí 
bezúročně a bez dalších poplat-
ků,“ přiblížil Petr Valdman, ředi-
tel Státního fondu životního pro-
středí ČR.  gz

Město chce znát  
cenu svého podílu
Ústí nad Labem – Vedení města 
chce nechat zpracovat zna-
lecký posudek na svůj podíl 
v tepelném hospodářství měs-
ta. V roce 2016 za podíl města 
nabízel ČEZ zhruba 75 milionů 
korun.

„Chceme se ujistit o tom, ja-
kou cenu má společnost dnes. 
Proto spouštíme tento pro-
ces a požádáme zastupitelstvo 
o schválení, abychom mohli 
začít oceňování. Pokud by byl 
někdy v budoucnu prodej rea- 
lizován, tak to podléhá jen roz-
hodnutí zastupitelstva, nikdo 
jiný nemůže o prodeji roz-
hodnout,“ řekl primátor Petr 
Nedvědický.

ČEZ Teplárenská drží větši-
nový podíl 55,83 %. K hlasová-
ní, zda dojde k ocenění podílu 
města ve společnosti Tepelné 
hospodářství, se na svém po-
sledním zasedání zastupite-
lé nedostali. Rozhodnutí bude 
nejdříve předcházet workshop 
zastupitelů, až pak bude znovu 
projednáváno.

Kromě přibližně 30 tisíc 
bytů dodává společnost zalo-
žená v roce 1993 teplo a teplou 
vodu i do školek, obchodních 
center, zdravotních středisek 
či domovů pro seniory.  gz

Zoo přišla o Kalu, bojí se o Delhi
Ústí nad Labem 
– Ikonu ústec-
ké zoo, samici 
slona indické-
ho Kalu, museli 
utratit kvůli je-
jímu horšícímu 
se zdravotnímu 
stavu. Nemocná 
Kala ztrácela na 
váze, ubývaly jí 
svaly, a proto i ně-
kolikrát upad-
la a nemohla se 
postavit na nohy. 
Po posledním 
pádu zoo rozhodla o eutanazii. 
Kala se dostala do ústecké zoo 
z Vietnamu v roce 1985. Zdra-
votní potíže měla dlouhodo-
bě. Akutní problémy s konče-
tinami vyústily v operaci levé 
přední nohy loni v červenci 
a v listopadu.

Budoucnost chovu slonů 
v ústecké zoo je nejistá. „Chov 
slonů je podmíněn rozšířením 
stávajícího pavilonu a výstav-
bou nového pavilonu pro sam-
ce. Záleží na jednání se zři-
zovatelem, městem Ústí nad 
Labem, o finančních možnos-
tech a samozřejmě na doporu-
čení koordinátora chovu slonů. 
Delhi nemůže zůstat dlouhodo-
bě samotná, protože sloni jsou 

stádová zvířata a osamocení 
je pro ně velmi traumatizující. 
Byly s Kalou nerozlučné družky 
od jejího příchodu v roce 1987. 
Týdny a měsíce ukáží, jak těžce 
bude Delhi tuto zásadní změnu 
snášet,“ řekla mluvčí zoo Věra 
Vrabcová.

Slonice Kala a Delhi byly 
symbolem ústecké zoo a vel-
kým lákadlem pro návštěvníky. 
Stejně jako orangutani. Oran-
gutana boronejského, oblíbené-
ho Ňuňáka, utratila zoo v listo-
padu 2017. Ústecké zoo chybí 
především peníze, potřebova-
la by na investice přibližně tři 
čtvrtě miliardy korun, které 
ale město, jako zřizovatel zoo, 
nemá.  gz

Ústí nad Labem – Vytvořit kon-
cepci kanceláře architektury 
města Ústí pověřili zastupite-
lé na svém únorovém zasedání 
architekta Jana Hroudu. Jedno-
ho úředníka by nahradila sku-
pina odborníků, která by měla 
větší rozhodovací pravomoci. 
Provoz architektonické kance-
láře města by mohl stát až tři-
cet milionů ročně.

„Koncepce bude zpracována 
v různých variantách řešení, 
přičemž bude brán ohled na 
realistické finanční možnosti 

města, bude brán na historii 
tohoto města a hlavním cílem 
bude nasměřovat toto město 
dlouhodobě bez dalších politic-
kých vlivů,“ řekla radní města 
Eva Fialová.

Kancelář architektury by se 
v budoucnu měla zabývat kon-
cepcemi a rozvojem města, 
kam spadá i územní plánování. 
Měla by spolupracovat na pří-
pravě veřejných staveb, řídit 
přeměny parků, ulic a náměs-
tí nebo veřejnost zapojovat do 
plánování.

„Městu dlouhodobě chybí 
ucelený tým pracovníků, kte-
ří by se rozvojem města mohli 
zabývat. Může jít o menší tým, 
který se bude zabývat kon-
cepcí města nebo pak o velký 
tým, který by sám zpracová-
val některé věci, jako je napří-
klad územní plán,“ dodal Jan 
Hrouda.

Až budou různé možnos-
ti a varianty připravené, měli 
by se jimi zabývat radní a na-
konec rozhodnou zastupitelé, 
a to nejpozději letos v září.  gz
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Zakázka na zeleň 
za Labem podruhé
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Ústí zastaví výplatu doplatku 
na bydlení v celém městě
Ústí nad Labem – Na celém úze-
mí města Ústí nad Labem se 
od března zastaví výplata do-
platku na bydlení pro nově 
příchozí. Vedení Ústí tak při-
tvrzuje v boji proti přílivu so-
ciálně slabých a rozhodlo se 
naplno využít pravomoc da-
nou novelou zákona o hmot-
né nouzi, která obvykle bývá 
uplatňována jen v problémo-
vých částech měst. Ke stejné-
mu opatření se připojily také 
sousední Trmice.

Podle ústeckého primátora 
Petra Nedvědického je bezdo-
platková zóna jedním z mála 
nástrojů, které legislativa 
městům dává k dispozici pro 
regulaci negativních jevů. „Její 
vyhlášení není zaměřené pro-
ti chudým lidem, ale proti ob-
chodníkům s chudobou, kteří 
k nám stěhují z různých míst 
republiky nepohodlné nájem-
níky z atraktivních lokalit 
a v Ústí nad Labem a dalších 
městech je stěhují do uby-
toven a nejlevnějších bytů. 
Přitom jim nasadí nehoráz-
né nájemné třeba deset tisíc 
korun za místnost v ubytov-
ně a od těch lidí inkasují pří-
spěvek a případně doplatek 

na bydlení,“ řekl Nedvědický. 
Opatření se týká jen nově pří-
chozích. Lidé, kteří už v Ústí 
bydlí, o doplatek nepřijdou. 
„Ledaže by se stěhovali,“ do-
dal primátor.

Sociálně slabé přivádějí do 
města spekulanti, kteří jejich 
prostřednictvím vydělávají na 
dávkách vyplácených státem 
za přemrštěné nájmy. Zákaz 
vyplácení doplatků na bydlení 
nově přistěhovaným lidem od 
27. února 2018 už platí v ně-
kterých částech.

„Od března nebudou mít 
nově příchozí nárok na to, aby 
jim byly přiznány a vypláce-
ny doplatky na bydlení. Pozor, 
nejedná se o příspěvky na by-
dlení, které jsou dávkou státní 
sociální podpory,“ říká Lenka 
Jaremová z ústeckého magis-
trátu a dodává, že o doplatek 
na bydlení nepřijdou občané, 
kteří ho již pobírají, ani v tako-
vém případě, že mají nájemní 
smlouvu na dobu určitou.

Opatření začne platit v ce-
lém Ústí a v Trmicích od 
4. března a z bezdoplatkových 
zón jsou vyjmuty například 
domovy pro seniory nebo azy-
lové domy.  gz

Začala rekonstrukce koupaliště na 
Klíši, hotová bude v březnu 2020
Klíše – Dlouho odkládaná re-
konstrukce plaveckého areá-
lu byla zahájena slavnostním 
poklepáním na základní ká-
men stavby. „Konečně začíná-
me!,“ prohlásil primátor Petr 
Nedvědický. 

Areál projde kompletní ob-
novou, přibydou vodní atrak-
ce, terasa s palubou a brodít-
ky nebo dětský koutek. „Nové 
bude sociální zázemí pro ná-
vštěvníky, zázemí pro plavčíky, 

příprava pro stánky s občerst-
vením, veřejné osvětlení nebo 

všechny sítě,“ dodává mluvčí 
magistrátu Romana Macová. 

Rekonstrukce venkovních 
bazénů koupaliště na Klíši 
byla odkládaná i vinou průta-
hů projektanta, který nespo-
lupracoval. Bazény byly ve-
řejnosti naposledy přístupné 
v červnu 2014, pak ale byly 
kvůli chátrání uzavřeny. Město 
Ústí za přestavbu zaplatí bez-
mála 90 milionů korun a pro-
vede ji firma Metrostav.  gz

Obyvatele Ústí 
obtěžuje hluk
Ústecko – Až statisíce lidí ve 
velkých městech spí v nad-
měrném hluku. Devět z de-
seti obyvatel je vystavených 
v noci většímu hluku v Praze, 
Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci 
a také v Ústí nad Labem a Tep-
licích. O něco lépe jsou na tom 
v Liberci, kde hluk obtěžuje 
osm z deseti lidí. 

Podle Světové zdravotnické 
organizace (WHO) i českých 
hygieniků by neměl hluk před 
okny domů přesáhnout bě-
hem dne v průměru 55 a v noci 
40 decibelů. Dennímu hluku 
přes 60 decibelů je vystave-
na téměř polovina Ostravanů 
a čtvrtina obyvatel Ústí. Jedou-
cí auto vydává průměrně hluk 
70 decibelů.

V noci hluk prokazatelně pů-
sobí na poruchy spánku a zvý-
šené užívání léků na spaní. 
Hluk od 60 decibelů může mít 
vliv i na nemoci srdce, jako je 
vysoký tlak nebo ischemická 
choroba srdeční.  gz

Podzemní koše už jsou u letního kina 
Ústí nad Labem – První dva pod-
zemní odpadkové koše najdete 
nyní v centru města. Byly ne-
dávno instalovány v Churchillo-
vě ulici u vchodu do letního 
kina. Koše o objemu 770 litrů 
mají protikorozní úpravu a jsou 
určeny na běžný odpad, který 
z nich bude při úklidu ulice vy-
sávat zametací vůz. Za dodáv-
ku čtyř košů zaplatilo město 
424 000 korun bez DPH. 

„Košů by se ve městě 
mělo objevit podstatně více. 

Problém je v nalezení vhod-
né lokality. Z původních osmi 
vytipovaných míst musela být 
čtyři vyřazena kvůli inženýr-
ským sítím pod zemí. Při reali-
zaci byly v ulici Fabiána Pulíře 
a na zastávce MHD Šrámko-
va nalezeny neohlášené sítě 
a jámu pro koše tak nebylo 
možné vyhloubit,“ řekla mluv-
čí magistrátu Romana Macová. 
Město pokračuje ve vyhledává-
ní lokalit vhodných k umístění 
dalších košů.  gz

Peníze z koncertu 
zútulní onkologii
Ústí nad Labem – I letos předali 
členové kapely The Boom zá-
stupcům Onkologického odděle-
ní ústecké Masarykovy nemoc-
nice šek v hodnotě padesát tisíc 
korun. 

„Jsme rádi, že můžeme ústec-
ké onkologii věnovat šek na pa-
desát tisíc korun. Finance jsou 
získané ze vstupného. Finanční 
prostředky na ústecké odděle-
ní onkologie věnujeme od roku 
2010,“ řekl frontman kapely The 
Boom Pavel Nepivoda.

Ústí nad Labem – Ústecký magist-
rát vypsal veřejnou zakázku za 
tři miliony korun, která počítá 
se založením a údržbou nové 
zeleně v centru. 

„Jsou to vlastně dvě plochy, 
jedna mezi OC Forum a OD 
Labe, další plocha je ve Štefá-
nikově ulici. Jedná se o založe-
ní a údržbu. Údržba by se měla 
dělat po dobu tří let, tedy až do 
roku 2021,“ řekl náměstek pri-
mátora Pavel Tošovský.

Loni zvolená firma OK Gar-
den Praha nechala dodané 
rostliny uschnout, navíc ne-
dokončila všechny práce a ani 
po urgencích nedošlo k nápra-
vě. Radní s ní proto v červenci 
ukončili smlouvu. Kvůli špatné 
zkušenosti firma neuspěla při 
snaze získat od města jinou 
zakázku, a pokud se přihlásí 
nyní, tak bude také pravděpo-
dobně vyloučena.  gz

Tradiční charitativní vánoční 
koncert proběhl na konci roku 
v ústeckém domě kultury. Kape-
la ústeckou onkologii dlouhodo-
bě finančně podporuje, celkem 
jí za devět let věnovala z vánoč-
ních charitativních koncertů 
410 800 korun.

„Peníze poslouží k pořízení 
ochrany zdí kolem nemocnič-
ních lůžek na pacientských po-
kojích, která výrazným způso-
bem zútulní prostředí pokoje 
a navíc plní i funkci ochrany stě-
ny proti mechanickému poško-
zení při manipulaci s lůžky,“ do-
dala primářka oddělení Martina 
Chodacká.  gz



6

Automat naučí děti 
zacházet s penězi

Radnice rozšiřuje bytový fond, 
koupí dům v Krásném Březně
Krásné Březno – Odkup domu 
v Krásném Březně v ulici 1. Máje 
schválili ústečtí zastupitelé. Kup-
ní cena domu s patnácti byty 
je 4,052 milionu korun. Dům se 
bude muset opravit a na opravy 
by měla být využita dotace.

„Chceme dům odkoupit 
pro další bydlení. Určitě sem 
ale nebudeme umisťovat lidi, 
kteří se ještě neskamarádili 

s technickými vymoženostmi, 
jako je například splachovací 
WC či sprcha,“ řekl na jednání 
zastupitelů náměstek primáto-
ra Pavel Tošovský.

V domě je 14 bytů 1+1 a je-
den byt 3+1. Obsazeno je 
14 bytů, nájemníci mají smlou-
vy na dobu určitou. Podmínkou 
je, že původní vlastník musí 
vystěhovat všechny nájemníky, 

vyvázat nemovitost ze všech 
pohledávek nebo dalších zá-
vazků a vyklidit ji. Město za-
platí kupní cenu po zápisu do 
katastru nemovitostí.

Loni v červnu se tento dům 
už jednou v ústeckém zastu-
pitelstvu projednával a odkup 
neprošel. Tentokrát pro odkou-
pení hlasovalo sedmadvacet 
zastupitelů.  gz

Policisté cvičili záchranu 
z probořeného ledu

Ústecko – Oteplení ovlivňuje 
kvalitu ledu na vodních plo-
chách, proto policisté využi-
li společně se saskými kolegy 
zamrzlé vodní plochy a cvi-
čili záchranu osob z vodní 
hladiny. 

„Policisté si vyzkoušeli, jak 
postupovat při sebezáchraně 
bez pomůcek i s pomocí bod-
ců. Procvičili si postupy, které 
lze použít při záchraně osoby 
probořené v ledu jednotliv-
cem nebo více osobami. K vi-
dění tak byla záchrana bez 

pomůcek i jištění zachránce 
z břehu lanem, záchrana pomo-
cí nafukovací matrace, páteřní 
desky i takzvaný lidský řetěz,“ 
řekla policejní mluvčí Šárka 
Poláčková.

Policisté monitorují oblíbená 
místa na zamrzlých jezerech, 
rybnících i řekách, kde se shro-
mažďuje větší množství lidí 
k zimním aktivitám. Výsled-
ky měření jsou k dispozici na 
webových stránkách Krajské-
ho ředitelství policie Ústeckého 
kraje.  gz

Neštěmice – Finanční gramot-
nost se učí už na základních 
školách. 

„V návaznosti na úspěšný 
projekt Naše firmy, který žáci 
absolvovali loni, kdy dosta-
li možnost ověřit své schop-
nosti a dovednosti v rámci 
pracovních pozic v oblasti vý-
voje, marketingu, propagace 
produktu a řízení firmy, jsem 
se snažila přenést podnikání 
a zároveň odpovědnost s ohle-
dem na věk žáků do školy,“ 
přibližuje projekt ředitelka Zá-
kladní školy Neštěmická Marie 
Čápová.

A to se povedlo díky pomůc-
kovému automatu ve škole, 
který žáci povedou jako vlast-
ní obchod. Uvnitř automatu 
jsou školní pomůcky. „Objevi-
la jsem pana Adama Pučalíka, 
který umožní žákům podnikat 
ve vlastním obchodě. Mít tak 
odpovědnost za výběr sorti-
mentu, objednávky, fakturaci, 
průběžnou kontrolu, ale i pro-
pagaci či marketing. S ohle-
dem na školní povinnosti bude 
obchod probíhat v pomůcko-
vém automatu,“ dodává ředi-
telka školy.  gz

Pacienti s virózou 
chodí na Emergency 
Ústí nad Labem – Nejspíš proto, 
že nechtějí čekat u lékaře, tak 
jdou lidé s běžnou virózou na 
Emergency. Potvrzují to i zdra-
votníci z ústecké Masarykovy 
nemocnice, kde zaznamenali 
zvýšený počet nemocných s vi-
rózami. Přitom Emergency je 
určená hlavně pacientům ve 
vážném nebo životu ohrožují-
cím stavu. Nárůst nemocných 
je zhruba 20 až 30 procent 
proti běžnému provozu. Stej-
nou zkušenost mají zdravot-
níci i na jiných urgentních 
příjmech.

„Přibývá pacientů, kte-
ří s prvními příznaky virózy 
zamíří přímo na Emergency, 
místo aby ulehli doma, byli 
v klidu, pili čaj, vzali si běž-
ná antipyretika, analgetika 
a eventuálně při dalších či del-
ších potížích vyhledali pomoc 
u svého praktického lékaře. 
Nejenže šíří nákazu a svým 
chováním podporují nárůst 
chřipkové epidemie, ale také 
riskují zhoršení svého zdra-
votního stavu,“ řekla Jana Bed-
nářová, primářka Emergency 
v ústecké nemocnici.

Emergency je urgentní pří-
jem, oddělení, které funguje 
nepřetržitě pro naléhavé pří-
pady, jako jsou autonehody, 
úrazy nebo akutní potíže, což 
však viróza není. Emergen-
cy v Masarykově nemocnici je 
spádové zdravotnické pracovi-
ště pro celý Ústecký kraj a při-
lehlé části okolních krajů.  gz

Vysokorychlostní trať povede přes Ústí 
Ústí nad Labem – Severočes-
ká krajská metropole zřejmě 
bude na trase vysokorych-
lostní tratě Praha – Drážďany. 
„Komplexní vyhodnocení první 
etapy jednoznačně doporuči-
lo změnu trasy nové trati RS4 
mezi Prahou a Drážďany tak, 
aby bylo přímým zapojením 
trati obslouženo krajské město 
Ústí nad Labem, kde má vznik-
nout nové centrální osobní 
nádraží společné pro vlaky ze 
všech směrů,“ uvedl generální 
ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Po realizaci navrhovaných 
staveb dojde ke zcela zásadní-
mu zkrácení jízdních dob na 

30 minut či méně nejen v re-
lacích Praha – Ústí nad Labem 
a Ústí nad Labem – Drážďany, 
ale také mezi Prahou a Lito-
měřicemi a díky vedlejší větvi 
RS42 i z Prahy do Loun a Mos-
tu. RS42 tak současně položí 
základ možného konkurence-
schopného spojení po železnici 
z Prahy do Karlových Varů.

„Ústí nad Labem tuto infor-
maci vítá, pro město to zname-
ná úžasnou příležitost a pod-
poru rozvoje,“ říká ústecký 
primátor Petr Nedvědický.

V druhé etapě studie se bu-
dou prověřovat a vyhodnoco-
vat další podvarianty návrhu. 

Prověřovaných technických 
a provozních možností je ně-
kolik desítek, ať už se jed-
ná o návrh krátkých nových 
spojek, alternativy překonání 
Labe v Ústí nad Labem nebo 
zavedení nových linek osobní 
dopravy.

Výstavba nové tratě mezi 
českou a saskou metropolí při-
nese nejen konkurenceschop-
né spojení těchto dvou měst, 
ale i napojení Česka na vyso-
korychlostní síť v Německu. 
Její součástí bude 26 kilometrů 
dlouhý přeshraniční tunel pod 
Krušnými horami, který bude 
sloužit i nákladní dopravě.  gz

Zabijačkové speciality 
na masopustu 
Ústí nad Labem – Všichni milov-
níci masopustního veselí jsou 
zváni na tradiční Ústecký ma-
sopust. Ten se bude slavit v so-
botu 2. března na Lidickém ná-
městí a v Ústeckém podzemí. 
Celý masopust bude zahájen 
v 10:30 na Lidickém náměs-
tí, kde zahraje živá kapela na 
chůdách, pro děti bude při-
praven na zahřátí zdarma čaj 
a dospěláci mohou ochutnat za 
symbolickou cenu domácí sva-
řené víno. 

„V 11:00 vyrazí masopustní 
průvod do Ústeckého podzemí, 
tady bude program pokračo-
vat až do 15:00. Součástí prů-
vodu budou také živá zvířát-
ka z Adélčina dvorečku, jako 
lama, koza nebo poník, která 
mohou děti cestou nakrmit. 
Mezi oblíbené pochoutky, kte-
ré jim můžete přinést, pat-
ří jablka, mrkev nebo suchý 
chléb,“ řekla mluvčí magistrá-
tu Romana Macová.  gz
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Tip Aleny Vaicové
Březen za kamna vlezem…? Pomalu se blíží jaro a všichni se 
těšíme na zahrádky a výlety plné sluníčka a pohody. Zatím 
je ještě chladno a nevlídno, proto rychle ještě přijďte k nám 
do divadla a „ohřejte“ se pohodovou atmosférou, krásnou 
muzikou, zpěvem a tancem. První neděli v měsíci Vás zvu na 
klasickou pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové. 
Pyšná princezna a Divadelní společnost Julie Jurištové přije-
dou v neděli 3. března v 15:00 hodin pobavit dětského divá-
ka. Kam o víkendu? Krásná podívaná 17. března v 17:00 ho-
din – balet Labutí jezero. Baletní klasika „na špičkách“ vyprávějící severskou legendu 
o dívce Odettě proměněné v labuť si získala svou nesmrtelnost díky romanticky pod-
manivé Čajkovského hudbě a také díky původním dochovaným choreografickým pa-
sážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Kouzelná výprava s doprovodem symfonického 
orchestru ctí originalitu tohoto díla a přinese jistě pěkný zážitek nejen vyznavačům to-
hoto žánru. Jednou z nejhranějších klasických operet a zároveň nejoblíbenějších je bez-
pochyby Veselá vdova Franze Lehára, kterou uvádí naše divadlo v úterý 19. března 
v 19:00 hodin. Na jeviště Severočeského divadla se vrací i česká klasika, opera Bedři-
cha Smetany Prodaná nevěsta, v neděli 31. března v 17:00 hodin. Duben ještě tam bu-
dem…? Na duben připravujeme například premiéru baletu Romeo a Julie, Jarní kon-
cert nebo Ondřeje Havelku a Melody Makers.

 Alena Vaicová, Severočeské divadlo
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Na stojáka bude v Hraničáři
Ústí nad Labem – Je to tady – ve 
Veřejném sále Hraničář si uži-
jete oblíbenou show Na sto-
jáka. Karel Hynek, Petr Vy-
dra, Jakub Žáček a Arnošt 
Frauenberg se ústeckému pu-
bliku představí 20. března od 
19:30 hodin. Originální česká 

„stand-up comedy“ vychází 
z tradice známé z angloameric-
kých barů. V nich se bavič na 
malém pódiu postaví před pub-
likum a během několika minut 
je zkouší pobavit vtipy, zpěvem 
či improvizovanými scénka-
mi.  zu

ú n o r  2 0 1 9

Blíží se charitativní 
ples Ústí má srdce
Ústí nad Labem – Čtvrtý chari-
tativní ples Ústí má srdce se 
uskuteční 29. března v sále pod 
Mariánskou skálou. Celý výtě-
žek z plesu bude věnován na 
dětské onkologie v České re-
publice a sdružením podporu-
jící nemocné děti. Letos bude 
nejvyšší částka věnována dět-
ské hematoonkologii v Ústí nad 
Labem. Vloni se na děti podaři-
lo vybrat 80 296 Kč a letos or-
ganizátoři věří, že to bude ještě 
více. 

Na plese bude k tanci tradič-
ně hrát kapela Riviera, veče-
rem provede Zdeněk Pavlíček. 
K vidění bude přehlídka svateb-
ních a plesových šatů ze salonu 
Dinoel, vystoupí taneční sku-
pina Freedom. Na plese bude 
i fotokoutek a pestrá tombo-
la. Všichni účinkující vystupují 
zadarmo. 

Přijďte se s námi pobavit 
a zároveň pomoci nemocným 
dětem. Více informací najdete 
na facebookovém profilu Ústí 
má srdce. Vstupenky můžete 
zakoupit ve Vinotéce u muzi-
kanta v ulici SNP, v salonu Di-
noel na Předmostí, případně 
rezervovat na telefonním čísle: 
777 166 488. zu

K U L T U R O U

Ústí nad Labem – Tak tohle je 
bomba – už 4. dubna totiž do 
Národního domu přijede uzná-
vaná americká zpěvačka Ai-
mée Allen, kterou doprovodí 
Walter Fischbacher s kapelou. 
Hraje se od 20:00 hodin. Infor-
mace o vstupenkách získáte 
na tel. čísle 475 221 025.  zu

Americká zpěvačka 
Aimée Allen vystoupí
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Dycky Most, Snědá tíseň, Luďan, Dáša…  
dál zřejmě není potřeba víc dodávat, neboť 
asi každý viděl alespoň jeden díl seriálu Most! 
A právě Dášu, která dříve bývala mužem 
Pavlem, hraje Erika Stárková. Herečka se 
objevila také v dramatu Andělé všedního 
dne nebo coby královna Gabriela v pohádce 
Sedmero krkavců. Donedávna hrála i na 
prknech ústeckého Činoheráku. 

Erika Stárková: Chtěla jsem, aby z Dáši vznikla křehká bytost

Gabriela Zlámalová

Jak jste se k herectví dosta-
la? Chtěla jste být herečkou 
odmalička?

Od malička jsem se hod-
ně hýbala, hrála jsem na pia-
no, příčnou flétnu a zpívala. 
Na konci základní školy jsem 
se rozhodovala, kam půjdu 
na střední a představa sedět 
bez pohybu v lavici další čtyři 
roky a učit se matematiku mě 
opravdu děsila. Chtěla jsem 

na školu, kde budu tančit, zpí-
vat a rozvíjet kreativitu. Na-
šla jsem brněnskou konzerva-
toř, přihlásila jsem se a vyšlo 
mi to.

A jak jste se vlastně dostala 
do Ústí?

Před pár lety mi zatelefono-
val Michal Skočovský, tehdej-
ší umělecký šéf Činoheráku, 
se kterým jsem se znala z dob 

studií na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně. Při-
zval mě ke spolupráci s míst-
ním souborem. Režíroval zrov-
na Mizantropa. To bylo moje 
první seznámení s Činoherním 
studiem v Ústí nad Labem. Pak 
přišla další práce a z toho se 
vyvinulo angažmá.

Hrajete v Činoheráku, najde-
te si i čas na procházku po 
Ústí?

Když jsem byla v angažmá 
v Ústí nad Labem a každý den 
jsem zkoušela, tak jsem ve 
městě i bydlela. Často jsem se 
vydávala po okolí. Příroda je 
zde magická a má sílu.

A jak se vám vůbec hraje 
před ústeckým publikem?

Ústecké publikum je pře-
devším specifické. Z diváků 
je cítit, že mají místní soubor 
opravdu rádi a je to ale i na-
opak. Moc hezky se tu hraje.

Ústečané vás můžou znát 
z Činoheráku, kde ale hraje-
te jinde?

V současné době mě diváci 
můžou vidět v Divadle Pod Pal-
movkou a ve vile na Štvanici.

Zhostila jste se parádně 
role „bratra Pavla“ v seriálu 
Most!. Jak se vám transse- 
xuálka Dáša hraje?

Ta role je pro mě už mi-
nulost, je to rok a půl zpát-
ky. A ta práce se dělá v ten 
moment. Bylo to ale krásné 
období. Celou dobu natáče-
ní jsem myslela na to, aby 
z Dáši nevznikla karikatura, 
ale živá křehká a vnímavá by-
tost. Dáša si prošla bolestivou 
transformací. Ale moc si vá-
žím, že jsem jí v ten moment 
mohla být.

Seriál Most! má trochu roz-
poruplné reakce. Údajně roz-
dělil Mostečany napůl, co na 
něj říkáte vy?

Úplně ty reakce chápu, kaž-
dý má právo seriál vnímat po 
svém. Za mě je to blahodár-
ný počin pánů Prušinovské-
ho a Kolečka. A je fajn, že se 
seriál vysílá v České televizi. 
S rasismem se naše republika 
potýká dnes a denně. Já v tom 
vidím především tu vztahovou 
rovinu, mít rád. A bez předsud-
ků, nehodnotit. Umět přijímat 
a dávat lásku. Humor, přes 
který můžete ukázat vlastně 
cokoli, je nenahraditelný. Hu-
mor má mít za cíl rozjasňovat 
a ne ničit.

Ještě k seriálu Most! – změni-
lo se pro vás něco teď, když 
je z něho takový fenomén? 
Poznávají vás lidé na ulici? 
Je to fajn nebo spíš naopak?

Každá minuta je jiná. Každý 
den se mění. Vše probíhá ne-
ustálou změnou, a i můj život 
jde kupředu. Bez Mostu! nebo 
s ním. Ano, lidé mě teď pozná-
vají a většinou to jsou příjem-
ná setkání. Vážím si zpětných 
vazeb od lidí.

Ústečané mohli Eriku vídat na prknech Činoheráku. foto: Tomáš Lumpe

V seriálu Most! hraje Erika Dášu. foto: Michela Buchtová
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Nikdy jsem 
nepřemýšlela, co je 
moje nej… nemám 
žádný nej. Takže moje 
nej je, že nemám 
žádný nej :-) Vše 
se děje organicky, 
dle momentálního 
rozpoložení duše.

M O J E  N E J

se narodila 8. července 1984 v Novém 
Městě na Moravě, vystudovala brněn-
skou konzervatoř a poté herectví na 
JAMU. Je divadelní a filmová herečka 
a zpěvačka, účinkovala v Divadle Ra-
dost nebo v Národním divadle v Brně, 
kde také po škole dostala své první 
angažmá. Působila rovněž v HaDivadle, 
v pražském Švandově divadle, v ústec-
kém Činoherním klubu a v Divadle pod 
Palmovkou. V současné době exceluje 
v seriálu Most!. Kromě herectví se Erika 
věnuje zpěvu. Její sestrou je produkční 
Lenka Neužil Stárková a švagrem herec 
Václav Neužil.

Erika Stárková 

P R O F I L

Erika Stárková: Chtěla jsem, aby z Dáši vznikla křehká bytost

A co film? Točíte nějaký? 
Máte nějaké nabídky?

Ano, momentálně se něco 
rýsuje. A mám za sebou krás-
nou práci s cizí produkcí a mo-
mentálně natáčím film se stu-
denty zlínské filmové školy.

Přemýšlela jste někdy o tom, 
co byste dělala, kdybyste ne-
byla herečka?

Samozřejmě že ano. Mám 
ráda přírodu a děti. Baví mě 

cestování, zpívám a zbožňuji 
tanec. Můžu vlastně dělat co-
koli, když na to přijde.

Hudba je zásadní část vaše-
ho života, přiblížíte nám, na 
čem právě pracujete?

Já si zpívám pořád, tře-
ba i když jdu jen tak po ulici. 
Je to pro mě forma medita-
ce a připomínka bezprostřed-
nosti. Právě Romové tohle 
umí fantasticky. Jdou po ulici 

s kytarou a oslavují prostřed-
nictvím hudby život. Já ne-
mám přesný datum toho, kdy 
a kde budu něco zpívat. Jestli 
má něco přijít, tak to přijde 
v ten správný čas. Píšu texty 
a tvořím. Nechávám se unášet 
proudem.

Herci se velmi často vyhra-
ňují na nějaký styl. Co je pro 
vás více – divadlo, film či te-
levize a proč?

Vždy je pro mě důležitá prá-
ce, která spojuje a propojuje 
v lidech to dobré. A vůbec ne-
rozlišuji o jakou práci jde.

Zajdete si někdy do kina? 
Jaký je třeba váš nejoblíbe-
nější film?

Pokud mám čas, chuť a pe-
níze, tak moc ráda chodím do 
starých kin. Ne do těch mo-
derních multipexů, kde všich-
ni mlaskají a srkají. To je ne-
úcta k umění. To pak můžu 
zůstat s pivem a brambůrka-
mi doma! Jít do kina je pro mě 
stejně hodnotná událost jako 
třeba návštěva divadla nebo 
filharmonie. Osobně mám 
moc ráda Noir filmy se ži-
vým orchestrem nebo hudbou 
všeobecně.

Co vlastně nejraději děláte 
ve volném čase?

Tak to záleží hlavně na mo-
mentálním rozpoložení.

Jste zadaná? Zmínila jste se, 
že máte ráda děti, plánujete 
je v blízké době?

Zadaná? To slovo zní tra-
gicky (smích). Mám děti ráda 
a těším se, že jednou přijdou 
do mého života. Neplánuji.

Ústečané mohli Eriku vídat na prknech Činoheráku. foto: Tomáš Lumpe
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Erika ve hře Lidojedi, kterou uvedl Činoherák. foto: Tomáš Lumpe



AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice,  www.agc-yourglass.com

PLANIBEL CLEARSIGHT
Objevte neviditelné sklo
Planibel Clearsight je exkluzivní antireflexní sklo společnosti AGC. Speciální antireflexní povlak pomáhá 
minimalizovat oslnění a snižuje odraz světla na pouhých 0,8 % – výrazně nižší než běžné sklo float. Při pohledu 
z vnější strany se zdá, že sklo je vysoce transparentní a neodráží jeho okolí. Objekty za sklem jsou jasně viditelné 
a lze je předvádět v plné míře. Z tohoto důvodu je Planibel Clearsight ideální volbou pro vitríny, výlohy, muzea, 
stadiony a markýzy – nebo kdekoli jinde, kde jsou požadovány vynikající transparentnost a minimální reflexe. 

Pro více informací: pavel.wondrak@eu.agc.com - 724 269 872  
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Ústí nad Labem: BRILAS, Mírové nám. 103/27
(2.patro OC Sever) / tel.: 773 318 677

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny
si přijďte vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

VOUCHER

VCR85UT

KÓD:VCR85UT 
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ
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Zajděte si na Schichtovu epopej
Ústí nad Labem – V ústeckém 
muzeu pokračuje nevšední vý-
stava – Schichtova epopej. Na-
vštívit ji můžete až do 30. červ-
na. Dvě desítky velkoplošných 
pláten se zlomovými okamžiky 
české státnosti nechali k de-
sátému výročí Českosloven-
ska namalovat němečtí továr-
níci z Ústí nad Labem Georg 
a Heinrich Schichtovi. Kopie 
darovali všem školám v repub-
lice jako výukovou pomůcku 
dějepisu. Některé z motivů do-
dnes platí za ikonické obrazy 
našich dějin, aniž by přetrva-
lo povědomí o jejich původu. 
Totálně zapomenutá a zčásti 
ztracená Schichtova epopej se 
dočkala znovuobjevení ke sté-
mu jubileu republiky, které se 

kryje zároveň se 170. výročím 
založení Schichtových závodů. 
Jméno Schicht mívalo stejný 
zvuk jako Škoda nebo Baťa. 
Stálo za mýdlem s jelenem, 
kosmetikou Elida, tuky Ceres 
a dalšími proslulými značka-
mi. Šlo o největší drogisticko-
-potravinářský gigant v Evropě 
a jeho centrálou bylo od roku 
1882 Ústí nad Labem. Schich-
tovi se podíleli i na aktivitách, 

které přesahovaly rámec jejich 
obchodních zájmů a komerčně 
využitelné byly jen pro rekla-
mu a šíření „dobrého jména“, 
vynikli jako průkopníci létá-
ní, automobilismu, podporo-
vatelé umění i sociální péče 
o zaměstnance. V roce 1945 
znárodnil Československý stát 
Schichtovy závody a soukromý 
majetek Schichtů podle Dekre-
tů prezidenta Beneše. Jméno 
Schicht se stalo symbolem „ně-
meckého kapitalisty“, přesto 
se v názvu továrny udrželo až 
do roku 1951. Pak byl podnik 
přejmenován na Severočeské 
tukové závody, zkráceně Setu-
za a i jeho současní následníci 
v tradici výroby Schichtových 
značek dodnes pokračují.  zu

Senioři oslaví MDŽ
Ústí nad Labem – V Domě kultury 
se uskuteční MDŽ pro seniory. 
Akce proběhne ve velkém sále 
13. března od 14:00 hodin a za-
jišťuje ji Rada seniorů statu-
tárního města Ústí nad Labem. 
Přijďte se pobavit a oslavit tak 
Mezinárodní den žen.  zu

Dalibor Janda potěší 
své ústecké fanoušky
Ústí nad Labem – Nestárnoucí 
Dalibor Janda zazpívá a zahra-
je svým fanouš-
kům v ústeckém 
Domě kultury. Do-
provodí ho kapela 
Prototyp a hostem 
bude J. A. Jando-
vá. Na koncert si můžete za-
jít 21. března od 19:00 hodin. 
Akci nepořádá KSUL.  zu

Na Veselou vdovu do Severočeského divadla 
Ústí nad Labem – Lehárova Ve-
selá vdova již při svém prvním 
uvedení v roce 1905 vzbudila 
obrovské nadšení, velmi rych-
le se z Vídně rozlétla do celého 
světa a stala se nejznámějším 
a nejúspěšnějším skladatelo-
vým dílem. 

Nejméně dva hity z této 
operety zná doslova každý – 
píseň U Maxima jsem znám 
a vrcholně proslavenou Píseň 
o Vilje. Franz Lehár je zejmé-
na v souvislosti se svými po-
sledními díly pověstný tím, 
že vnesl do operety smutek 
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Čemu věnovat pozornost ve 
vyúčtování elektřiny?

Každoročně vám přichází do schránky 
vyúčtování elektřiny a vy nevíte, co vlastně 
některé položky znamenají? Jak se tedy 
můžete v tom dokumentu plným tabulek 
snadno zorientovat?

Ve vyúčtování najdete položky, které 
stanovuje Energetický regulační úřad. Ty 
souvisejí s obchodem s elektřinou a jde 
o cenu za distribuci, poplatek za hlavní 
jistič a příkon, a cenu za využívání služeb, 
kdy platíme za kvalitu a spolehlivost dodá-
vek, za podporu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a za činnost operátora obchodu 
s elektřinou. Tyto položky jsou součástí  
každého vyúčtování a jejich výše je 
stanovená vyhláškou. Do regulované části 
vyúčtování patří také daň z přidané hod-
noty a daň z elektřiny. Tyto položky účtují 
všichni dodavatelé ve shodné výši.

Konkurenční boj začíná u ceny silové 
elektřiny a měsíčního poplatku. Právě tato 
část ceny je tou důležitou, kde můžete 
porovnávat nabídky různých dodavatelů.

Praxe ukazuje, že důležitá je distribuční 
sazba, kterou máte nastavenou na svém 
odběrném místě. Pokud máte vysokou 
spotřebu, ujistěte se u svého dodavatele, 
zda máte sazbu nastavenou skutečně 
správně. Právě její změnou se dá také 
ušetřit. Příkladem je jedna kavárna, kde 
jen změnou distribuční sazby provozova-
tel ušetřil 30 tisíc korun ročně z celkové 
spotřeby ve výši 200 tisíc korun. 

Dále vám doporučujeme zkontrolovat si, 
zda vyúčtování souhlasí s místem odběru 
elektřiny. Číslo elektroměru najdete jak na 
vyúčtování, tak ve smlouvě s dodavatelem, 
většinou je označen písmenem “T” a dopl-
něn šestimístným číslem, např. T768124.

Dále je dobré se zaměřit na období, 
za které je faktura vystavena. Jednotlivá 
období na sebe musí navazovat. Ve vyúčto-
vání najdete také informace o pravidelných 
zálohách, které jste zaplatili. Ověřte, zda 
tam jsou uvedeny skutečně všechny platby, 
které jste provedli. Pokud fakturu kont-
rolujete pomocí kalkulačky, nezapomeňte 
součet záloh odečíst od celkové částky, 
která vám vyšla za spotřebu a distribuci 
elektřiny včetně všech poplatků a daní. 

Michaela Prošková, manažerka podpory 
a rozvoje obchodu Centropolu

a slzy, jeho v pořadí pátá ope-
reta však nabízí ještě klasický 
happy end. 

Ústecké provedení této ope-
rety si můžete v Severočeském 
divadle užít třeba 19. března 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun.  zu

Ústí nad Labem – Hity, které pro-
věřil čas, si na tradiční Stoleté 
diskotéce užijete 23. března od 
20:00 hodin. Vstupné je 80 ko-
run. Neseďte doma a přijďte si 
zatancovat.  zu

Stoletá diskotéka 
Haška a Dostála
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Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, 
Sdružení dětí a mládeže Tilia a Cestovní kancelář IVE-RIA travel Ústí nad Labem

pořádají letní zahraniční tábor v rezidenci BELVEDER 
v přímořském letovisku Lido Adriano

Program tábora: 
- návštěvy města i několika okolních pláží 
- koupání v moři
- animační programy pro děti v průběhu dne
- kreativní dílny
- večerní zábavné programy - soutěže, hry, diskotéka
- možnost dalšího výletu dle nabídky (Mirabilandia, Ravenna)
- hry, turnaje a sport (volejbal, fotbal, apod.)
- a mnoho dalšího...

Cena zahrnuje:
- dopravu pohodlným a klimatizovaným autobusem tam i zpět
- ubytování v 6-ti lůžkových apartmánech se sociálním zařízením a kuchyňkou
- plnou penzi (strava 5x denně+pitný režim), balíček na cestu 
- vstup do bazénu
- spotřebu elektrické energie a vody
- denní i večerní animační programy
- pedagogický dozor, lékárenské potřeby, drobný táborový materiál
- závěrečný úklid

Více informací a přihlášky: www.ddmul.cz

ITÁLIE 2019 - LIDO ADRIANO

(doporučený věk účastníků: 8 - 17 let)

Cena: 6.700Kč

19. 7. - 29. 7. 2019

Lido Adriano se nachází 15km jižně od historického města Ravenny a je oblíbené
pro své široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, který je vhodný i pro děti. 

Bc. Radim Veselý - pedagogický pracovník Domu dětí a mládeže, hlavní vedoucí tábora 
(DDMaZPDVPP, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, 400 01, tel. 475 209 922, 775 943 143, e-mail: italie@ddmul.cz)

V ceně není pojištění, kapesné pro děti a případná cena vybraného výletu.
Pobytová taxa 7€/pobyt pro osoby starší 14 let 

Apartmánový dům Belvedere má šestilůžkové apartmány, které jsou plně vybavené
(1x ložnice s dvoulůžkem a balkonem,1x pokoj se 2 lůžky,obývací pokoj s
rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem),soc.zařízení.Lodžie s posezením.
Apartmánový dům je oddělen od pláže pouze travnatou plochou (80m).K dispozici
jsou dva privátní venkovní bazény s plavčíkem.

Možnost platby fakturou.

11 dní

K Ř Í Ž O V K A Citát Johana Wolfganga von Goethe
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vyškolení a výcvik zdarma
nadprůměrné mzdové ohodnocení
smlouva na dobu neurčitou
místo výkonu práce v regionu Ústí nad Labem

 www.regiojet.cz/nadrahu  539 000 804

vyškolíme 

zdarma

VYDEJTE SE NA DRÁHU

strojvůdce
Váš nový regionální vlakový dopravce

ZŠ Stříbrnická kraluje žákovskému florbalu 

Oprava chotkovské 
hrobky ve Valtířově

Žáci SPŠ Resslova Ústí 
nad Labem si na plaveckém 
mistrovství České republi-
ky školních sportovních klu-
bů, které se konalo v pondě-
lí 28. 1. 2019 v Jindřichově 
Hradci, připsali obrovský 
úspěch. V soutěži družstev 
mezi vítězi krajských kol za-
zářila šestice našich žáků 
Vojtěch Janeček (S3B), Pavel 
Ouředník (S3A), Filip Son- 
nenberg (E2), Vojtěch Šeda 

(2ES), Jan Apetický (1ME), 
Matěj Mrázek (E1A), která si 
v jindřichohradeckém bazé-
nu doplavala pro titul mistrů 
republiky v plavání školních 
sportovních klubů pro rok 
2019. Každý z členů družstva 
absolvoval jak individuální, 
tak štafetové disciplíny. Žá-
kům blahopřejeme a děkuje-
me za velice úspěšnou repre-
zentaci školy.

 Jaroslav Mareš, SPŠ Resslova 

Jedeme dál. Kdo by chtěl 
podpořit naše úsilí o obnovu 
hrobky rodiny Chotků ve Val-
tířově, má šanci. Tentokrát se 
pouštíme do sbírky na opravu 
oltáře. Přispět můžete na této 
webové stránce: www.daruj-
me.cz/projekt/1201601. 

 Středohoří sobě

Ústecký Arma women 
cup – winter 

Celkem 10 týmů, včetně 
2 zahraničních účastníků z Ně-
mecka, HSV Heidenauer a Ein-
tracht Strehlen, se představilo 
v první půli února v nově zre-
konstruované hale UJEP. Týmy 
byly rozděleny do dvou sku-
pin, první 3 týmy postoupily 
do finálové skupiny, zbývající 
dva týmy do skupiny o umístě-
ní. Turnaj měl zdařilý průběh 
a byly k vidění skvělé výkony 
zúčastněných týmů. Domácí 
Arma postavila hned 2 týmy 
s cílem oba dostat do finálové 
skupiny 1–6. To se povedlo jen 
z poloviny, jeden tým skončil 
3. a druhý po nešťastných vý-
sledcích na 9. místě. 

 Radim Jankovský, trenér

Florbalový tým mladších 
žáků ze ZŠ Stříbrnická obha-
jovali druhé místo v krajském 
kole pořádaném v Teplicích. 
V nabité konkurenci osmi škol 
se naši borci prodrali až do 
finále, ve kterém jen těsně 
podlehli domácí ZŠ Buzuluc-
ká. Nicméně, obhajoba vyšla. 
Nejproduktivnějším hráčem 
se stal Míra Dobner ze 7. A se 
třemi góly a jednou asisten-
cí. Dík za bojovnost, nasaze-
ní a skvělou reprezentaci naší 
školy však patří všem repre-
zentantům: Polák Jan Samuel, 
Růžička Jakub, Česnohlídek 

Jan, Kasper Petr, Landa Lukáš, 
Oros Daniel, Dobner Miroslav, 
Štěpán Adam, Dobosz Matěj, 
Vrzala Vilém, Vrzala Jiří.

Definitivní korunu naší nad-
vlády posadily na stříbrnickou 
hlavu naše dívky. V okrsko-
vém/okresním kole naprosto 
zdecimovaly veškeré soupeř-
ky a tým hladce postoupil do 
kola krajského, které se opět 
konalo v Teplicích, konkrét-
ně 5. února. Tohoto krajské-
ho finále se zúčastnilo cel-
kem 7 vítězných družstev 
okresních kol. Finálový zápas 
s Roudnicí byl dramatický, leč 
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námi absolutně kontrolova-
ný. Vyhráli jsme 1:0 a postou-
pili do kvalifikace na republi-
kové finále, které se odehraje 
v březnu. 

Nejlepšími hráčkami na-
šeho týmu se staly sestry Vr-
zalovy z 9. C, dík ovšem opět 
patří všem reprezentantkám: 
Pazourová Tereza, Bázlerová 
Anna, Kovaříková Pavla, Mrá-
zová Lucie, Pekarková Lucie, 
Vrzalová Berenika, Vrzalo-
vá Eliška, Beránková Natá-
lie, Vernerová Lucie, Konečná 
Jaromíra.

 Radek Hofman, ZŠ Stříbrnická



SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

2. 4. 2019
Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20, 
Alešova 15.30–15.50
Bukov: Bratří Čapků 16.00–16.20
Všebořice: Lipová 16.25–16.45
Božtěšice: Hasičárna SDH 16.55–17.15
Skorotice: Dukelských Hrdinů 
17.20–17.40
Habrovice: restaurace U Švejka 
17.50–18.10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 
18.20–18.40
16. 4. 2019
Město centrum: Růžový palouček 
15.00–15.20; Dlouhá 15.30–15.50
Vaňov: Pražská 16.00–16.20
Hostovice: Hospodářská, u restaurace 
16.30–16.50
Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 
17.00–17.20
30. 4. 2019
Střekov: Žukovova, u pošty 15.00–15.20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 
15.30–15.50
Církvice: náves 16.00–16.20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 
16.25–16.45
Střekov: Novosedlické náměstí 
16.55–17.15

Nová Ves: točna MHD 17.20–17.40
Kojetice: točna MHD 17.45–18.05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15–18.35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18.40–19.00
14. 5. 2019
Stříbrníky: Jizerská 16.40–17.00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 
17.10–17.30
16. 4. 2019
Stříbrníky: Na Louži 17.25–17.45
Dobětice: Rabasova 17.50–18.10 
Šrámková 18.15–18.35
14. 5. 2019
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 
15.00–15.20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 
15.30–15.50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 
16.00–16.20
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MADOX 
Pes, kříženec, základní 
barva rezavá s černým 
prokvetením a bílou 
náprsenkou s ponožkami, 
výška 40 cm, stáří 5 let. 

Madox se do útulku dostal poté, co 
se o něj nemohl starat jeho majitel. Je 
mírné a vyrovnané povahy, vhodný do 
bytu.

REX 
Pes, kříženec žíhaný, výška 
55 cm, stáří 3 roky. Rex je 
nabízen pouze k virtuální 
adopci, protože ještě není 
jeho adopce možná z důvodu 

přestupkového řízení s bývalým majitelem, 
jelikož přišel do útulku ve špatném výživném 
stavu. Nyní se mu již daří dobře.

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.

MÍLA 
Kočička, barva 
želvovinová, stáří 7 let. 
Vhodná do bytu i 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 .

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U

25. 2. 2019 
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, 
Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
26. 2. 2019 
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, 
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině, 
K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, 
Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, 
Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje 
Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, 
Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, 
V Břízkách, V Lánech
27. 2. 2019  
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, 
Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, 
Nedbalova, Nezvalova
28. 2. 2019 
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, 
Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), 
Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, 
Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, 
Baráčnická, Vinařská
4. 3. 2019 
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, 
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
5. 3. 2019  
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, 
Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří, 
Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, 
V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)
6. 3. 2019  
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, 
Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, 
V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
7. 3. 2019  
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, 
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou 
a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, 
Pod Holoměří
11. 3. 2019  
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, 
Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, 
Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
12. 3. 2019  
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, 
Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, 
U Nemocnice, U Panského dvora
13. 3. 2019  
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na 
Vlnovce, U Městských domů
14. 3. 2019 
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá cesta, 
Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, 

Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, 
Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí 
Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
18. 3. 2019 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na 
Spádu, Na Výsluní, Stará
19. 3. 2019 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, 
Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, 
Veleslavínova
20. 3. 2019 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana 
Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, 
Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, 
Ženíškova
27. 3. 2019 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky 
Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, 
Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, 
Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového Náměstí 
k Masarykova)
25. 3. 2019 
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá 
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, 
Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), 
Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, 
Špitálské náměstí, U České besedy, U Chemičky, 
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona 
Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé Hostovice: 
Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, 
Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod 
Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, 
Ve Štěpnici
26. 3. 2019  
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, 
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, Mozartova, 
Myslivečkova, Nebeské Schůdky, Olympijských Vítězů, 
Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, 
Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve 
Stráni,
27. 3. 2019  
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská (od 
Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, 
Žukovova, K Loděnici, Farská Louka
28. 3. 2019  
Kamenná, Nová

SVOZ ODPADU ZE  ZELENĚ VE  VACÍCH

Vaky pro svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2019 
od 8:00 do 17:30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně. 
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice, svoz v týdnu od 1. 4. 
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov, svoz v týdnu od 8. 4. 
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice, svoz v týdnu od 15. 4. 
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, svoz v týdnu od 22. 4. 
Severní Terasa, Dobětice, svoz v týdnu 29. 4. 
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno, svoz v týdnu od 6. 5. 

Cyklozávod Milada  
bude letos plný novinek
Chabařovice – Oblíbený závod, 
jehož loňský ročník zazname-
nal ve své jedenáctileté histo-
rii rekordní účast závodníků, 
slibuje několik novinek. Jed-
nou z největších bude úprava 
hlavních tras závodu. Ty bu-
dou více atraktivnější. Důka-
zem toho, že Cyklozávod Mi-
lada je opravdu pro všechny, 
je nová kategorie pro majitele 
elektrokol. 

Pro větší pohodlí při výdeji 
startovních čísel a startovních 
balíčků bude pro cyklisty popr-
vé možnost si vše vyzvednout 
už o den dříve v Hypermarke-
tu Globus Trmice. Čipy budou 
připevněné přímo na startov-
ním čísle.

Tradičně bohatý doprovodný 
program a služby pro závodní-
ky rozšíří nový Globus karavan 
s širokou nabídkou občerstve-
ní nebo fotokoutek zdarma.

„Na každé naší akci 
se snažíme závodníkům 

i návštěvníkům přinést něco 
nového. Cyklozávod v tomto 
ohledu není výjimkou. Často 
se jedná o podněty a přání sa-
motných účastníků,“ řekl je-
den z organizátorů cyklozávo-
du Michal Neustupa.

Cyklozávod Milada je sou-
částí sportovního seriálu Mi-
lada Tour a už jeho 12. ročník 
se bude konat 4. května. Více 
o seriálu, online registrace 
a další informace najdete na 
www.miladatour.cz.  zt
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DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM 
ZA PODPORU

A OBCHODNÍM PARTNERŮM 
ZA SPOLUPRÁCI
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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.
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME
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Krmiva pro domácí
mazlíky a hospodářská

zvířata

www.akcepropsy.cz
774 406 660

Minary s.r.o., Texxlní 6, Úss nad Labem (areál servis Iveco)
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Vydavatel městských časopisů 
s nejvyšším zásahem domácností

přijme obchodního zástupce.
info@mediaconcept.cz
www.mediaconcept.cz

602 464 749
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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


