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ÚSTECKÉ PODZEMÍ 
6/4  Otevřené sklepy – vinaři v Ústeckém  
  podzemí

CYKLOSTEZKA SVÁDOV 
30/3  Ústecký Vitasport půlmaratón  
4. ročník silničního maratonu; více informací 
a propozice získáte na webové stránce: www.
ustecky–vitasport–maraton.webnode.cz/ustecky–
vitasport–pulmaraton/

MARVAKLUB
30/3 1800  Ústí Live! 2019 – rockový koncert 
kapel The Rumble of Skulls, Last Rebel a Labe 

APOLLO MUSIC CLUB 
20/4   Retrodiskotéka s tombolou 
5/5   Retrodiskotéka s tombolou
22/6   Retrodiskotéka s tombolou

DOMA MUSIC PUB 
29/3 2000  Mandrage – plzeňská kapela 
Mandrage míří po dlouhé době zpět do klubů
6/4 1900  Wohnout – Máme na míň Tour – turné 
k nové desce a sraz ústecké pobočky Svazu českých 
bohémů v jednom 

CAFÉ MAX 
19/3 2000  Návštěva Jana Buriana – koncert, 
legendární písničkář, spisovatel a cestovatel zahraje 
v Café Max

PROSTOR POD MARIÁNSKOU 
SKÁLOU
29/3 2000  4. Charitativní ples 

DOBRÁ ČAJOVNA 
26/2 1900  Omán očima Martina Noska – 
poutavé vyprávění spojené s promítáním; vhodné 
i pro mládež
28/2 2000  Music Tea – džemování na rozličné 
hudební nástroje se skupinou JakToPřijde

GALERIE EMILA FILLY 
do 23/3  Desítka sítem – výstava

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

DŮM KULTURY 
21/3 1900  Dalibor Janda – koncert
22/3  Ples sportovců 
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“
26/3 1900  Manželský trojúhelník – divadelní 
komedie o rozdílech mezi muži a ženami, o životě, 
který nás opakovaně dokáže...
28/3 1900  Listování – s Lukášem Hejlíkem 
– cyklus scénických čtení s oblíbeným hercem 
a kulinářem
30/3  Romský ples 
2/4 1900  František Nedvěd – Půlstoletí 
s kytarou kapela Tiebreak – koncert
4/4 1700  Štístko a Poupěnka – Jedeme na 
výlet – divadelní představení pro děti 
11/4 1900  Marie Rottrová – koncert stálice 
české hudební scény
13/4 1500  Ze života hmyzu – divadelní 
představení, hraje Mladá scéna
15/4 1900  Manželský čtyřúhelník 
17/4 1900  Lenka Filipová a hosté – koncert 
uznávané české kytaristky a zpěvačky

NÁRODNÍ DŮM 
23/3 2000  Stoletá diskotéka
28/3 2000  Nerez a Lucia – skvělé spojení skupiny 
Nerez se zpěvačkou Luciou, duch Zuzany Navarové 
je zpět...

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

Tip Vladimíra Cettla
V březnu jsme v ústeckém muzeu otevřeli novou výstavu „Trpaslíci“, 
která znovu připomíná tento fenomén od pravěku až po současnost 
v mnoha historických a společenských aspektech. V muzeu stále běží 
v tuto chvíli asi nejambicióznější a výtvarně pojatá výstava „Schichtova 
epopej“, kterou rozšíříme o časosběrnou reportáž muzejního fotografa 
Jiřího Preclíka. Soubor fotografií má název „Schichtovka dnes“ a na 
vernisáž můžete zavítat 21. března od 17 hodin. Naši kolegové 
z Galerie Hraničář nabízí výstavu“Sluneční město“, která z určitých 
dobových fragmentů, ale i z děl současných autorů, přináší pohled na architektonické dědictví 
Ústí z éry budování socialismu. A svůj tip bych rád uzavřel něčím z jiného soudku. Činoherní 
studio na konec března zařadilo sérii představení Shakespearovy ságy „Jindřich VI.“ V jednom 
předplatném můžete zavítat na tři díly představení a k tomu i na představení Spolku Kašpar 
„Richard III.“ v hlavní roli s Janem Potměšilem, které cyklus uzavře. Ať už vyrazíte za kulturou 
nebo někam za sportem, všem přeji příjemný příchod jara! 

 Vladimír Cettl, Muzeum města Ústí nad Labem

K U L T U R O U

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
16/4 2000  Gerry Jablonski Band – koncert 
skotské kapely Gerry Jablonski a Electric Band
18/4 1900  Velikonoční rockový nářez – koncert 
kapel Vidock, Hydrarrgyrum, Aleš Brichta Project
24/4 1900  Poutníci – Ústecké folkové jaro – 
koncert legendární české kapely, která slavila 
úspěchy i v zahraničí

ZOO 
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 se zaměřením na soutěže a aktivity 
spojené s přírodou

19/5  Světový den želv – program: 
přednáška Hanky Svobodové, výstava fotografií, 
aukce obrazu mořské želvy, propagační předměty. 
Výstava želv chovaných v zoo, soutěže pro děti.
7/6  Noc snů – akce pro postižené 
a handicapované děti se koná ve večerních 
hodinách. Program: prohlídka zoo s návštěvou 
zákulisí, divadelní představení u Koliby, občerstvení, 
aktivity, soutěže.

ČINOHERNÍ STUDIO
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 
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 Enjoy Dancing – 12. ročník taneční 
přehlídky, kterou pořádá ústecký Dům dětí 
a mládeže
21/3 1800 Enjoy Dancing
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
17/4 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers – 
koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, korunuje 
unikátní a swingující provedení slavné Gershwinovy 
Rapsodie v modrém v původním aranžmá pro klavír 
a jazzový orchestr
23/4 1900  Casanova – další repríza muzikálu 
o vzdělaném muži i lamači ženských srdcí

HRANIČÁŘ
18/3 1730 a 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.
21/3 1800  UL debaty: Půl roku po volbách 
– Před necelými šesti měsíci se otevřely volební 
místnosti. Na křesla zastupitelů byli zvoleni noví 
zástupci. Co zvládli splnit ze svých programů a jak 
spolupracují?
23/3 2000  Kalle (CZ) a Ane Bjerkan – Veronika 
Buriánková a David Zeman přizvali čtveřici nejen 
hudebně spřízněných osobností. Zpěv, akustická 
kytara, basa, bicí, harmonium a violoncello v souhře, 
která zachovává post–rockovou atmosféru. Ane 
k tomu přidá temnější pop se stopami norského 
folku, ale i jazzu.
24/3 1500  Pat a Mat: Zimní radovánky  
a výtvarná dílna – Známé kutily „zaskočí“ sněhová 
nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový 
stroj na sníh tentokrát vymyslí? Po filmu následuje 
výtvarná dílna Tamaryšek pro děti ve věku 3–8 let.
29/3 2200  Please The Trees – koncert originální 
české kapely
31/3 1400  Z města do města – Přijďte strávit 
příjemné odpoledne v prostředí galerie spolu se 
svými dětmi a našimi lektory. Bude divadlo, budou 
dílny a určitě bude spousta zábavy. Každé dítě si 
bude moct pohrát při stavbě bunkru a vyrobit si 
ptačí budku pro ptáčky. Zábavnou formou se tak 
dozví základní principy architektury.
11/4 2000  Never Sole a Acute Dose – 
Synthpopová hudebnice Never Sol vydala na 
sklonku minulého roku nové album Chamaleo, za 
které nedávno získala nominaci na letošní Ceny 
Anděl v kategorii Sólová Interpretka. 

HRANIČÁŘ
Festival Jeden svět 
25/3 1800  Bezpodmínečná láska

25/3 1930  Příběh cesty kolem světa
26/3 1800  EXIT – Dát extremismu sbohem
26/3 1930  Dobré zprávy + Volání divočiny
27/3 1800  Vítejte v Sodomě
27/3 1930  Reds, do toho!
28/3 1800 Rekonstrukce Utøyi
28/3 1930  Láska a prázdná slova
29/3 1800  Začít znovu
29/3 1930  O čem sní pankáči

MUZEUM 
Akce 
20/3 1700  Schichtova Epopej – Názorný 
průvodce českou historií III. Vstupné 20 Kč
21/3 1600  Muzeum čte dětem – Čtení pro děti 
s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma
21/3 1700  Schichtovka dnes – Vernisáž výstavy 
fotografií. Vstup volný
26/3 1700  Schichtovy kolonie na Střekově 
a jejich architekt Paul Brockardt – Přednáška Mgr. 
Marty Pavlíkové o vývoji architektury v Ústí n. L. 
Výstavy
do 30/6 Schichtova epopej
do 11/8  Trpaslíci – výstava o historii trpaslíků 
od pravěku přes starověk a středověk až do 
současnosti. 
do 31/12 Klaus Horstmann–Czech – Dialog 
s časem – mramorové plastiky významného 
evropského sochaře a ústeckého rodáka.
do 2/6  Historická filmová technika – 
sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem 
představí více než 200 projektorů a kamer různých 
filmových formátů a velikostí. 
do 21/4 Karl May a Krušnohoří – Výstava 
o Karlu Mayovi. 
do 25/5 Odkaz prof. Rudolfa Jedličky – 
Vynikající lékař, mecenáš, iniciátor vzniku Jedličkova 
ústavu a také velký vlastenec a vizionář byl sám 
těžce nemocný. 
22/3–30/6 Schichtovka dnes – Výstava fotografií 
do 31/3 Marie Miller – Výstava

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce (W. Churchilla 3)
18/3 1000  Seminář trénování paměti 
s lektorkou Michalou Hudíkovou. Vstup zdarma
18/3 1800  Siberutské dobrodružství s aneb 
Ostrov duchů s Josefem Formánkem 
19/3 1700  Cestopisné besedy
19/3 1700  KLDR – přednáška
20/3 1700  Využití fondů velkostatků pro 
genealogické účely
21/3 1800  Záhady Mexika 
21/3 1700  Světový den poezie v Lidové 
půjčovně
25/3 930 Bookstart 
27/3 1600 Výtvarná dílna s Terkou
1/4 1900  Listování

SKANZEN ZUBRNICE
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
7/8  12. Vánoce ve skanzenu

RESTAURACE U KASTNERŮ
22/3 1900  14. Vodácký bál 
23/3 2000  Maškarní bál pro dospělé 

ZÁMEK TRMICE
28/3 1700  Setkání s bylinkářkou Janou 
Ranušovou – dozvíte se, jak odstranit stres 
a únavu přírodní cestou

CHABAŘOVICE
26/4  Pálení čarodějnic
18 a 19/5 Chabařovická pouť
1/6  Motochaba 2019
8/6  Dětský den – pořádá SDH 
Chabařovice
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,5–9,8 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 123–180 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 100 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Sportage se vznětovými motory a zahrnuje 
Akční slevu 75 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 15 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo 
kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 3. 2019.
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Jaké velikonoční  
zvyky dodržujete? 

Alena Krůtová 
53 let, obchodnice 
Děláme doma takové 
ty běžné věci, jako 
je barvení vajíček, 
vyšlehání pomlázkou 

a chodíme na koledu po sousedech. 
Ale kromě toho peču tradiční mazanec 
a dělám také velikonoční nádivku, ve 
které nesmí chybět kopřivy. 

Luděk Havel  
32 let, hudebník 
Chození s pomlázkou 
atd., to bývávalo. 
V posledních letech je 
slavím spíše duchovně, 

takže na velikonoční neděli chodím 
do kostela, doma děláme tradiční 
kopřivovou nádivku, pečeme mazanec 
a pijeme k němu kakao.

Petr Karlíček 
36 let, ředitel archivu  
Pomlázku používám 
pouze na přímou 
žádost. A po 
masopustu se snažím 

žít střídmě. Je to taková lehká verze 
půstu. 

David Haas  
27 let, obchodník 
Klasicky v pondělí 
chodím s pomlázkou. 
Ale doma pečeme 
i beránka, barvíme 

vajíčka. Rádi máme ale i tradiční 
velikonoční jarmarky, hezký je 
například ten v nedalekém Úštěku. 
Samotné městečko je velmi malebné 
a stojí za návštěvu i díky své krásné 
architektuře a okolní přírodě. 

A N K E T A Tamda otevře areál bývalého 
všebořického Tesca v půlce roku
Všebořice – Areál ob-
chodního centra ve 
Všebořicích ožije 
v polovině roku. Od 
loňska má nového 
majitele, ale zatím 
je stále prázdný. 
Firma Bainbridge, 
která objekt vybu-
dovala, ho prodala 
společnosti Tamda 
Foods, dodavateli 
vietnamských večerek.

Otevření centra plánuje Tamda Foods na polovinu letošního 
roku. „Chceme zde vybudovat obchody, restaurace, ale i provo-
zovny jako jsou kadeřnictví či nehtová studia. A otevřít plánu-
jeme v červnu. Už hledáme nájemce,“ uvedl asistent generální-
ho ředitele Tamda Foods Nguyen Doan Truong. Ústecký obchod 
Tamda Foods je po Praze a Brně třetí v Česku. Společnost nyní 
hledá nájemce jednotlivých obchodů v centru. 

Vietnamská firma, která byla založená v roce 2008 a prodává 
potraviny a drogistické zboží, funguje podobně jako jeho kon-
kurent velkoobchodní řetězec Makro. Provozuje od roku 2011 
prodejnu v pražské tržnici Sapa a od roku 2015 prodejnu v trž-
nici Vinamo v Brně. V roce 2013 začala provozovat objednávky 
do domu. Tržby v posledních letech přesahují miliardu korun.

Obchodní centrum ve Všebořicích bylo postaveno v roce 
1999 a jeho nájemní plocha přesahuje 18 tisíc metrů čtvereč-
ních. Z ekonomických důvodů tady v roce 2015 ukončil své pů-
sobení hlavní nájemník, britský řetězec Tesco. Postupně začali 
odcházet i další, například McDonald’s, až celý objekt zůstal 
prázdný.  gz

Vizualizace Tamda Food

Na sever
Ústecký 

kraj se stal 
oblíbeným 
místem ná-
vštěv filma-
řů, kteří vy-
užívají jeho 
rozmanitos-
ti i podpory 
filmové kanceláře kraje. Je fakt, 
že u nás najdou jak panenskou 
přírodu, tak šeď industriální 
krajiny. Ale nevykreslují region 
filmaři hůř, než je realita? Ne-
vidí nás teď všichni jako Bronx 
republiky?

Peprný komediální seriál 
Most! se stal fenoménem. Ne-
korektní humor prostě baví. 
A do Mostu, do hospody Se-
verka a možná i na Hněvín 
a do posunutého kostela teď 
cestovky vozí zájezdy seriálo-
vých fandů. Pohled na zubože-
ný Chánov a vlastně i zbytek 
města s ohledem na tu kome-
diálnost vlastně nikomu moc 
nevadí. Se seriálem Rapl je to 
horší. Tvůrci jej natáčeli v Ús-
teckém kraji už podruhé. I Rapl 
kraj vykresluje v podstatě jako 
ghetto plné kriminálních živlů, 
rasistů, černorských mafiánů, 
syrských uprchlíků a jako bo-
nus ten díl, kde byla i horečka 
denge… Trochu úlet. 

Oba seriály syrovost pod-
krušnorského regionu pojaly 
po svém. Malebnost Žatecka ze 
seriálu Náměstíčko je tatam. 
Momentálně se v kraji natáčí 
minisérie Sever. Má to být  
thriller. Jak ten ukáže náš milo-
vaný sever? 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Zimní úklid spolykal 
téměř 20 milionů Legendární sportovní 

hala Konírna padla

INZERCE
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Nová kolekce 2019 

K videní  na  nasich  prodejnách 

Bukov – Proslulá sportovní hala 
Konírna, kde se hrávaly míčové 
sporty a později badminton, už 
vedle zimního stadionu nestojí. 
Bourací stroje a bagry prostor 
připravují pro výstavbu nové 
haly s ledovou plochou. 

Podle ústeckého magistrá-
tu je objekt ve špatném sta-
vu a expertní posudek z roku 
2014 doporučil zvážit odstra-
nění budovy. Demolici prová-
dí firma Pb Scom a přijde na 
3,6 milionu Kč. V ceně je napří-
klad odpojení sítí, odstrojení 
a likvidace azbestu, kompletní 
demolice, likvidace nebo nové 
oplocení. Po odstranění azbes-
tu začala samotná demolice 
konírny.

„Demolice začala 7. března. 
V současnosti je hlavní kon-
strukce zdemolovaná a probí-
há třídění odpadů a odvozy na 
skládky. Po roztřídění a odvozu 
sutě bude následovat demolice 
betonových podlah a patek, te-
rénní úpravy a výstavba nové-
ho oplocení,“ říká Roman Ture-
ček z firmy Pb Scom a dodává: 
„Hotovo by mělo být nejpozději 

do 8. června, ale rádi bychom 
zakázku předali do konce 
dubna.“

Ústečané se tak do dvou let 
mohou těšit na halu s ledovou 
plochou nové generace. Postaví 
ji zhruba za sto milionů korun 
společnost Padok Icerink.

„Halu plánujeme zprovoznit 
do dvou let. První rok chceme 
získat stavební povolení a dru-
hý rok stavět. Stavba vznikne 
na městském pozemku, který 
si budeme dlouhodobě prona-
jímat od města,“ řekl jeden ze 
spolumajitelů investiční společ-
nosti Padok Petr Novotný.  gz

Bourání Konírny. foto: Klára Suchomelová

Ústí nad Labem – Miliony korun 
jdou z městské kasy na zimní 
údržbu. O konečné výši spotře-
bovaných peněz na úklid vždy 
rozhoduje délka a síla uplynulé 
zimy. „Náklady na zimní údrž-
bu za uplynulé zimní období 
činily 19,9 miliónu korun,“ říká 
mluvčí ústecké radnice Roma-
na Macová.

Obce se ze zákona o své 
chodníky a silnice musí posta-
rat. Ale na neuklizené chodní-
ky si lidé často stěžují. Spad-
nout na kluzkém chodníku 
může každý a někdy se to ne- 
obejde bez vážnějšího zranění. 
Města se na rizika případných 
odškodnění nechávají pojistit. 
„Pokud občan podá stížnost, 
řeší se standardním způsobem, 
včetně náhrady škody. Město je 
pojištěno,“ dodala mluvčí.  gz

Bezdoplatková zóna platí 
od března v Ústí i Trmicích
Ústí n. L./Trmice – Celé Ústí a Tr-
mice se od března staly bez-
doplatkovými zónami. Města 
přestala vyplácet doplatek na 
bydlení nově příchozím. Hlav-
ním důvodem je, že tak chtějí 
omezit obchod s chudobou. 

„Vyhlášení bezdoplatkové 
zóny sníží výnosy obchodní-
ků s chudobou a sníží příchod 
problémových obyvatel z jiných 
částí republiky a Slovenska do 
našeho města. Od tohoto opat-
ření si slibujeme další pokles 
kriminality a nižší míru užívání 

návykových látek,“ řekl náměs-
tek primátora Tomáš Vlach.

Týká se to pouze nově pří-
chozích, takže kdo se přistě-
huje, ztratí nárok na doplatek 
na bydlení. Stejné to bude i při 
stěhování po městě. Nejedná 
se o příspěvky na bydlení, kte-
ré jsou dávkou státní sociální 
podpory. O doplatek na bydlení 
nepřijdou lidé, kteří ho už pobí-
rají, ani v takovém případě, že 
mají nájemní smlouvu na dobu 
určitou a ta se pravidelně obno-
vuje.  gz

Nově je defibrilátor i v kampusu
Klíše – Automatizovaný exter-
ní defibrilátor získala ústecká 
univerzita od krajské zdravot-
ní záchranné služby. Umístě-
ný bude v informačním centru 
kampusu, kde se kumuluje nej-
větší množství lidí.

Defibrilátor umožňuje i lai-
kovi poskytnout neodkladnou 
první pomoc při náhlé srdeční 
zástavě. „Přístroj je velmi prak-
tický a budoucího záchranáře 
vede krok po kroku procesem 
pomoci, neboť je vybaven hla-
sovou nápovědou a grafikou 

v českém jazyce s jasnými in-
strukcemi,“ uvedl šéf záchran-
né služby Ilja Deyl.

Projekt Časná defibrilace 
v Ústeckém kraji probíhá už 
od dubna 2011. 

„Zdravotnická záchranná 
služba eviduje ve svém regis-
tru 182 přístrojů, celkem bylo 
realizováno 1 055 jeho akti-
vací, které pomohly zachránit 
44 pacientů postižených náh-
lou srdeční zástavou,“ dodal 
Lukáš Vais, hlavní koordinátor 
projektu.  gz

Hejtman: Koalice 
se ještě dá zachránit
Ústecky kraj – Koaliční vláda 
Ústeckého kraje se rozpadá. 
Sociální demokraté začátkem 
března vypověděli koaliční 
smlouvu. Důvodem je podle 
krajské ČSSD dlouhodobé ne-
naplňování některých progra-
mových priorit obsažených 
v Koaliční smlouvě i Programo-
vém prohlášení.

„Na základě koaličních jed-
nání, kde byl také náš poža-
davek na změnu kompetencí 
u některých gescí, na kterém 
jsme se dohodli, a dodnes ta 
dohoda není naplněná, tak-
že to z toho důvodu musíme 
ukončit,“ řekl náměstek hejt-
mana za ČSSD Martin Klika.

Hejtman Oldřich Bubeníček 
věří, že se současná koalice 
ještě dá zachránit. „Každý koa-
liční partner má právo smlou-
vu vypovědět, KSČM chce 
dokončit volební období v po-
době, v jaké začalo. Věřím, že 
i koaliční partneři si váží toho, 
co se zatím ve volebním obdo-
bí udělalo pro občany i kraj. 
Navrhli jsme určitá jednání, je 
otázkou, jak na to bude koalič-
ní partner reagovat,“ řekl hejt-
man. Zastupitelstvo se sejde 
29. dubna.   gz
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Chřipka: V kraji 
zemřelo deset lidí

Po seriálu Rapl se v Ústí natáčí thriller Sever

Na odklon šikmé věže 
ukazuje šipka

b ř e z e n  2 0 1 9

Ústecko – Šestidílný seriál Se-
ver, který režíruje Robert Sed-
láček, bude mít premiéru na 
podzim. Nyní se v Bílině, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Děčíně 
či Litoměřicích natáčí. V Ústí 
například přepadení na neště-
mické poště. 

Hlavní roli kriminalisty hra-
je Jiří Mádl. „Ten se snaží vy-
řešit reálné kauzy, které se tu 
před lety staly. Jednou z nich 
je kauza solární elektrárny 
z roku 2010, která je vlastně 
hlavní dějovou linkou,“ uvedl 
producent Petr Bílek.

Jiří Mádl si roli tichého kri-
minalisty, který bojuje za spra-
vedlnost, užívá. „Hraju Petra 

Svobodu, který pracuje původ-
ně na úřadě. Už tam se mu ale 
nelíbí některé praktiky a chtěl 
by je napravovat. Trpí až cho-
robnou touhou po spravedlnos-
ti a s příchodem k policii mu 
tato vlastnost přinese ještě víc 
problémů, než měl na úřadě,“ 
odtajnil Mádl svou postavu.

Děj je zasazen do Bíliny, kde 
hlavní hrdinové minisérie žijí 
i pracují. „Bílina není jen pou-
hým městem, Bílina je životní 
styl. Je to neuvěřitelné místo. 
Fascinuje mě okolí a nedale-
ký kopec Bořeň,“ rozpovídal se 
Mádl o natáčení.

Po seriálu Rapl 2 a Most! 
se tak Ústecký kraj opět stal 

oblíbenou lokalitou pro natá-
čení produkce České televize. 
„Kromě Severu se v regionu 
vystřídala německá produk-
ce s filmem The Wall. Perlič-
kou bylo, že se štáb Severu 
s německou produkcí střídal 
na jedné lokaci během několi-
ka hodin,“ prozradila Barbora 
Hyšková z Filmové kanceláře 
Ústeckého kraje. 

V kraji se točí také film At-
lantic Crossing, seriál BBC 
World on Fire. V nejbližších 
dnech se bude natáčet doku-
mentární film o Antonínu Kra-
tochvílovi a na jaře pak celo-
večerní film Ondřeje Trojana 
Bourák.  gzHerci Štěpán Benoni a Jiří Mádl. foto: FkÚk

Ústí nad Labem – Mosazná šipka 
nově ukazuje turistům i Ústeča-
nům odklon věže Kostela Nane-
bevzetí Panny Marie. Kostel má 
šikmou věž po bombardování 
v dubnu 1945, kdy byla zničena 
část městského centra. Věž se 
odklonila o 200,9 centimetrů. 
Dnes patří k nejvýznamnějším 
historickým památkám. Nová 
mosazná šipka je umístěná před 
vstupem do chrámu na Kostel-
ním náměstí. Za realizaci zapla-
tilo město 152 tisíc korun.  gz

Na D8 řidiči musí 
počítat s omezením
D8 – Na dálnici D8 se vrátila 
dopravní omezení. Při cestě do 
Prahy se tak řidiči musí obrnit 
trpělivostí. Dělníci na sedmiki-
lometrovém úseku mění druhý 
dálniční most u Zdib. „Řidi-
če prosíme především o do-
držování stanovených rych-
lostí v místě, a to nejen kvůli 
bezpečnosti své, ale i našich 
pracovníků. Jsme si plně vědo-
mi toho, že dopravní opatření 
v místě i objízdné trasy mohou 
způsobit komplikace v dopra-
vě, a proto doporučujeme řidi-
čům, aby si svou cestu do Pra-
hy po D8 naplánovali,“ sdělila 
Iveta Štočková, tisková mluvčí 
Eurovia CS. Dopravní opatření 
budou platit do července. Do-
prava po D8 u Prahy bude ve-
dena po jedné straně dálnice 
v režimu 2+2.  gz

Ústecký kraj – Chřipková epide-
mie v Ústeckém kraji trvala 
zhruba tři týdny a na chřip-
ku zemřelo deset lidí. Podle 
ředitelky Krajské hygienic-
ké stanice v Ústí nad Labem 
Lenky Šimůnkové bylo 33 lidí 
hospitalizováno, kvůli těžké-
mu chřipkovému stavu, na jed-
notce intenzivní péče. „Z těch 
33 pacientů jich deset zemře-
lo. Je to přibližně stejný počet 
jako každou sezonu,“ řekla pro 
Český rozhlas Šimůnková.  gz

Na platy město posílá 
navíc přes 4 miliony
Ústí nad Labem – O zvýšení nein-
vestiční části výdajového roz-
počtu o 4,19 milionu korun roz-
hodla rada města. Peníze jsou 
určeny na pokrytí mzdových 
nákladů v příspěvkových orga-
nizacích města. Jesle města zís-
kávají navíc 217 tisíc, muzeum 
696 tisíc, kulturní středisko 
města 679 tisíc, Činoherní stu-
dio 800 tisíc a městské služby 
1,8 milionu korun.  red

Při opravách Benešáku 
budou jezdit hybridy

Prvňáka můžete zapsat na webu
Ústí nad Labem – Letos poprvé 
budou rodiče ústeckých dětí 
podávat žádost o zápis do prv-
ních tříd základních škol elek-
tronicky. Tento systém slibuje 
zjednodušení pro rodiče i ředi-
tele škol. Díky tomu odpadnou 
dlouhé fronty před vybranými 
školami.

„Vydávání přihlášek systé-
mem probíhá do 9. dubna. Při-
hlášku je možno vyplnit elektro-
nicky na adrese: http://zapiszs.
usti-nad-labem.cz. Systém pro-
vede rodiče vyplněním přihláš-
ky, kterou si v závěru vytisknou. 
Ve školách pak budou k dispozi-
ci počítače, k vyplnění přihlášky 
můžete využít i magistrát, odbor 

městských organizací a škol-
ství ve 2. patře, dveře č. 215,“ 
přibližuje mluvčí ústeckého ma-
gistrátu Romana Macová. Na 
webových stránkách jsou také 
informace o počtech volných 
míst na školách.

Spádovost garantuje umístě-
ní dětí v dané základní škole, 
nebrání ale rodičům přihlásit 
jej i do jiné školy. Do té bude 
přijato, ale až po přijetí dětí 
ze spádového obvodu. Díky 
elektronickému zápisu bude 
průběh přijímacího řízení 
a výsledné umístění pro rodi-
če přístupné online. Samotný 
zápis do základních škol bude 
9. dubna.  gz

Rentgen prohledával kamiony

D8 – Policisté ústecké cizinecké policie se ve spolupráci s policistou z BPOL z Chemnitz za-
měřili na dálnici D8 na kontroly tranzitní nelegální migrace. Zkontrolovali několik desítek 
kamionů i autobusy. Při kontrolách využívali i speciální přístroj – monitor srdečního tepu, 
který je schopen za pomoci snímačů umístěných na vozidle detekovat možnou přítomnost 
osob. Při kontrole jednoho z kamionů přístroj detekoval, že vše nemusí být v pořádku. 
„Když řidič kamionu popřel, že by v nákladovém prostoru byly přítomny nějaké osoby, 
mohl být v součinnosti s Celní správou proveden sken nákladového prostoru vozidla 
pomocí rentgenu, který ukázal, že v nákladovém prostoru vozidla skutečně žádné osoby 
nejsou,“ řekla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.  gz

Ústí nad Labem – Benešův most 
čeká rozsáhlá a nákladná rekon-
strukce, která už je nevyhnu-
telná. Při opravách mostu bude 
spolupracovat vedení kraje spo-
lu s vedením ústeckého magist-
rátu. Už se dohodli i na tom, jak 
během opravy zajistit provoz. 

Mezi centrem města a částí 
Střekov mají jezdit trolejbusy na 
baterie. Pěším bude sloužit pro-
vizorní lávka. Podle mluvčí kraje 
Lucie Dosedělové bude lávka jen 
provizorní a povede nedaleko 
Mariánského mostu. 

Oprava mostu zřejmě začne 
v polovině příštího roku a trvat 
by měla rok a půl. Konkrétní po-
doba včetně finanční náročnosti 
vzejde až z projektové dokumen-
tace. První odhadovaná cena je 
zhruba 200 milionů korun.  gz
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V Ústí zazpívá  
Lady Soul Melody Makers v divadle zahrají 

skladby Gershwina i Ježka

Gerry Jablonski a Electric Band rozproudí Nároďák

Ústí nad Labem – Do Severočes-
kého divadla se vrací Ondřej 
Havelka se svými Melody Ma-
kers. V programu nazvaném 
Rhapsodie v modrém tento-
krát zahrají skladby George 
Gerschwina a Jaroslava Jež-
ka – dvou velkých skladatelů 
s podobnými osudy. 

Tyto hudební legendy zá-
sadně ovlivnili vývoj pop-
music 20. století a zároveň 

Ústí nad Labem – Marie Rottrová 
zazpívá fanouškům v ústec-
kém Domě kultury. Na koncert 
se můžete těšit 11. dubna od 
19:00 hodin. Další informa-
ce o vstupenkách v cenách od 
590 do 890 korun získáte na 
telefonním čísle 475 221 025. 
Českou soulovou i popovou le-
gendu doprovodí Septet plus 
Dalibora Karpase a hostem ve-
čera bude Petr Němec.  zu

Ro(c)kování  
s Jiřím Černým
Ústí nad Labem – Klubový posle-
chový pořad významného čes-

kého hudeb-
ního kritika 
– to je Ro(c)
kování s Ji-
řím Černým. 
Zajít si na 
něj můžete 

11. dubna od 20:00 hodin do 
Národního domu. Vstupné je 
80 korun.  zu

Casanova stále 
na prknech divadla
Ústí nad Labem – Chcete si do Se-
veročeského divadla zajít na 
muzikál Casanova? Další šan-
ci máte například 23. dubna 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun. 

Vyražte na koncert 
Please The Trees 
Ústí nad Labem – Deset let po de-
butu Lion Prayer přicházejí 
Please The Trees se svým pá-
tým dlouhohrajícím albem Infi-
nite Dance. 

Ústí nad Labem – Skotská kapela 
Gerry Jablonski a Electric Band 
patří k předním blues rockovým 
hudebním skupinám, které si 
okamžitě po prvních tónech za-
milujete. Už 16. dubna od 20:00 
hodin vám navíc zahraje v ús-
teckém Národním domě. Infor-
mace o vstupenkách získáte na 
tel. 475 221 025. V jejich disko-
grafii najdeme čtyři oceněná 
alba, přičemž předposlední CD 
Trouble with the Blues zařadil 

V muzeu mají zrestaurovaný  
obraz neštěmické továrny
Ústí nad Labem – Velkou olejo-
malbu od ústeckého malíře 
Josefa Reinera z roku 1928 da-
rovali muzeu před rokem a půl 
němečtí potomci jednoho z vý-
znamných místních průmysl-
níků Alfreda Spahna. Rodinná 
památka měla za sebou drama-
tický osud, který se podepsal 
na jejím stavu. Malba zachycu-
je tovární areál a krásnou vilu 
nad ním. Namaloval ji význam-
ný ústecký malíř Josef Reiner 
v roce 1928 na zakázku úřed-
nictva závodu, které pak obraz 

Ústí nad Labem – Činoherní studio 
uvedlo svou 4. premiéru sezony – 
komedii Pan Kolpert německého 
dramatika Davida Gieselmanna. 
Na další reprízu si můžete zajít 
například 29. dubna od 19:00 
hodin. Tato dynamická hra pro 
dvě ženy a tři muže byla poprvé 
představena v roce 2000 v lon-
dýnském Royal Court Theatre. 
Od té doby se s úspěchem hraje 
po celém světě. Režie ústecké 
verze se ujal současný umělec-
ký šéf David Šiktanc, inscenaci 
dramaturgicky vedl Karel Fran-
tišek Tománek. Oba vycházeli 

z překladu Radky Denemarkové. 
V hereckém obsazení se ústec-
kému publiku poprvé představí 
čerstvá posila dámské herecké 
šatny Zuzana Truplová, jež do 
Ústí přišla z ostravské Komorní 
scény Aréna. „Myslím, že se Zu-
zana adaptuje mimořádně rych-
le. Ona – stejně jako my ostatní 
– hledá a je v tomto hledání po-
ctivá a otevřená nejrůznějším 
impulsům,“ podotýká režisér Da-
vid Šiktanc. Ten do dalších rolí 
obsadil Lukáše Černocha, Vác-
lava Hanzla, Matúše Bukovčana 
a Annu Fišerovou.  zu

darovalo svému zaměstnava-
teli při oslavách 25. výročí za-
ložení podniku. Bohužel, firma 
nepřežila nastalou světovou 
hospodářskou krizi, továrník 
propustil všech 300 zaměst-
nanců a v roce 1930 se zastřelil. 
Sejmutý s rámu a srolovaný do 
tubusu, jedině tak mohli propa-
šovat Spahnovi historickou ro-
dinnou relikvii, když se v roce 
1982 vystěhovali přes želez-
nou oponu z NDR do NSR. Dnes 
je obraz opět v původní kráse. 
Více na www.zitusti.cz.  zu

chytře a invenčně propašo-
vali jazz do hudby klasické. 
Koncert nabitý nesmrtelný-
mi evergreeny korunuje uni-
kátní a swingující provedení 
slavné Gershwinovy Rapso-
die v modrém v původním 
aranžmá pro klavír a jazzový 
orchestr. Na koncert si mů-
žete zajít 17. dubna od 19:00 
hodin. Vstupné je od 490 do 
590 korun.  zu

To je dokumentem o zatím 
posledním úseku dlouhé cesty, 
již urazili. Začátek a konec té 
cesty není nikterak určující; 
zato její aktuální etapa působí 
jako výjimečný obrat ve složité 
taneční variaci Ginger a Freda. 
Ač ani zde Please The Trees 
neopouštějí svůj vždy přítom-
ný princip hledačství, vynikají 
jistým krokem, který následov-
níky zmate, rozruší a strhne. 

Koncert této nevšední české 
kapely si užijete 29. března od 
22:00 hodin ve Veřejném sále 
Hraničář, jako součást festi-
valu dokumentárních filmů 
Jeden svět. Za vstup s lístkem 
z jakékoliv projekce festiva-
lu zaplatíte 100 korun. Bez 
ní si pak na místě připravte 
150 korun.  zu

Pan Kolpert v Činoheráku 

Classic Rock Blues Magazine 
mezi nejlepší alba roku. Zají-
mavostí je, že kapela nahrává 
i v legendárních studiích Abbey 
Road. Poslední singl „Heavy Wa-
ter“ (2018) vznikl ve spolupráci 
s Grammy oceněným producen-
tem Stacy Parrishem, jenž se 
mimo jiné podílel na miliono-
vém albu „Raising Sand“ Rober-
ta Planta z Led Zeppelin. Stacy 
zavítal čistě náhodu do malého 
londýnského klubu, kde Gerry 

Jablonski zrovna hrál; a okouz-
len zvukem a energií kapely, 
okamžitě šel do spolupráce.  zu

Jméno Casanova, stejně jako 
Don Juan, je synonymem pro 
dobyvatele ženských srdcí. 
Kdyby ústecké provedení líčilo 
pouze jeho milostné avantýry, 
mohla by to být pěkná nuda. 
V Severočeském divadle chtěli 
ale v Casanovovi vidět přede-
vším galantního muže ze staré 
školy, který ženy nevyužíval 
pouze pro svou rozkoš, ale spíš 
jako mecenášky, přímluvky-
ně, a často dokonce jako zdroj 
cenných informací, ze kterých 
těžil jako diplomat a špión. Pří-
běh se odehrává na sklonku 
jeho života, kdy působil jako 
knihovník v Duchcově. Dopiso-
val si a „diskutoval” tam odtud 
o politice a filosofii s největší-
mi osobnostmi své doby, jaký-
mi byli například Voltaire, Jean 
– Jacques Rousseau či carevna 
Kateřina Veliká.  zu
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Nové moderní vlaky i na Ústecku
Ústecko – Sedm nových nízko-
podlažních elektrických sou-
prav od polské firmy Pesa Byd-
goszcz bude jezdit v Ústeckém 
kraji. RegioJet kupuje z Polska 
nové vlaky za více jak půl mi- 
liardy korun.

Polská firma dodá všech 
sedm souprav během druhé po-
loviny roku 2021 a jejich plný 
provoz bude zahájen od změny 
jízdního řádu v prosinci 2021. 

„Dokázali jsme Ústeckému 
kraji nabídnout nové moderní 
elektrické soupravy a zvítězit 
v poptávkovém řízení s nej-
lepší cenou. Je to i díky tomu, 

že provoz nových elektric-
kých souprav bude úsporněj-
ší a zároveň také výrazně še-
trnější k životnímu prostředí. 

Cestující se mohou těšit na 
nové služby, jako je například 
internet zdarma, a větší po-
hodlí při cestování,“ řekl Ra-
dim Jančura, předseda předsta-
venstva a majitel společnosti.

RegioJet a Ústecký kraj po-
depsaly smlouvu na dalších 
deset let. Týká se to tratí Ústí 
nad Labem–Štětí, Děčín–Ústí 
nad Labem–Střekov, Most–
Žatec, Most–Bílina, Ústí nad 
Labem–Most a Teplice v Če-
chách–Litvínov. RegioJet v sou-
těži porazil České dráhy, které 
byly dosavadním provozovate-
lem poptávaných tratí.  zu

Charita dostala Iglou 
Ústí nad Labem – Nouzový přístře-
šek neboli Iglou získala ústec-
ká charita. „Chceme zmapovat, 
pro koho by tyto přístřešky byly 
vhodné. Abychom je dali těm 
nejpotřebnějším. Chceme se-
hnat další sponzory a nakoupit 
těch přístřešků víc. Oslovili jsme 
organizace, které pracují v teré-
nu, i samotné bezdomovce,“ řekl 
ředitel Oblastní charity Rostislav 
Domorák. Iglou je izolační pří-
střešek, který je opatřen průdu-
chy pro přísun čerstvého vzdu-
chu. Člověk ležící uvnitř si tak 
může vlastním teplem udržet 
v iglou i v mrazech okolo -20°C 
přijatelných +10 až 15°C.  zu

Majáles zahájí sezonu
Ústí nad Labem – Jarní open-air 
hudební sezonu v ústeckém let-
ním kině otevře Ústecký Majá-
les. Pořadatelé lákají na silnou 
sestavu zvučných hudebních 
jmen v čele se skupinou MIG 
21 a Jiřím Macháčkem. Sekun-
dovat jim bude rapper Mar-
po, O5aRadeček, Vypsaná fixa, 
kapela Mirai či Ben Cristovao. 
Festival se bude konat v ústec-
kém Letním kině 27. dubna od 
11 hodin.  zu

Devět mrtvých při 
střetech aut s chodci
Ústecko –Srážek automobilů 
s chodci loni přibylo. Při ne-
hodách zahynulo 9 lidí. „Vloni 
roce jsme řešili 10 820 doprav-
ních nehod. Ve 329 případech 
došlo ke střetu vozidla s chod-
cem. Jde o nárůst o přibliž-
ně padesát nehod oproti roku 
2017,“ říká krajská policejní 
mluvčí policie Alena Bartošo-
vá. Policisté se nyní více zamě-
ří na kontroly chodců.  zu

Sůl nestačila, zima byla dražší 
Ústecko – Právě končící zimní 
období bylo na údržbu kraj-
ských silnic náročnější než 
zima před rokem. Časté stří-
dání teplot vedlo k namrzání 
silnic, tím byla údržba nároč-
nější. Náklady do konce ledna 
zatím dosáhly částky 118 mi- 
lionu korun. Jak únor a březen 
s výslednou částkou zahýbe,  
se teprve ukáže. 

„Zima nás od listopadu do 
konce ledna stála 118 milionů 

korun, loňská zima ve stejném 
období stála 103 milionů ko-
run. Museli jsme dokupovat 
posypovou sůl, protože nám 
zásoby nestačily,“ říká náměst-
kyně ředitele Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje Lenka 
Holovská.

Ve správě má krajská údržba 
3 700 kilometrů silnic a prová-
dí údržbu i na 507 kilometrech 
silnic I. třídy, a to včetně dálnic 
D6 a D7.  zu
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Má za sebou spoustu televizních 
i divadelních rolí, je hvězdou stand-up 
comedy a populárním bankéřem z reklamy. 
Herec Tomáš Měcháček, který se narodil 
v Ústí a letos bude slavit kulaté narozeniny, 
je i pedagogem na divadelní akademii.

Tomáš Měcháček: Kdybych nebyl herec, byl bych zloděj aut

Gabriela Zlámalová

Narodil jste se v Ústí, strá-
vil jste tu dětství. Jaké máte 
vzpomínky?

Mlhavé. Ne, opravdu si pa-
matuju hlavně žlutavou, někdy 
až hnědou mlhu, když jsem šel 
ráno na trénink. 

Máte ve městě a okolí nějaká 
oblíbená místa?

Střižák, Na hnátě, Činohe-
rák a plavečák, ale ten je po-
kaženej. Není tam hloubka 
a venku je to pořád zavřený...

Vracíte se do Ústí? Jaký 
vztah k němu máte?

Teď zrovna hraji v ústeckém 
Činoherním studiu Čarodě-
jova učně, takže jsem tu rád 
mnohem víc než dříve. To byl 
i jeden z důvodů, proč jsem na-
bídku v tom hrát přijal. Jsem 
hrdý Ústečák, mám to tu rád 
a mrzí mě, když vidím, co se 
děje na magistrátě za svinstva. 

Účinko-
val jste někdy 
předtím v Činoherním 
studiu? 

Už na gymnáziu jsem v Či-
noheráku hrál křoví v insce-
naci Romeo a Julie. A co se 
v Činoheráku hraje, tak to 
od té doby víceméně sleduji 
pořád. 

Uvažoval jste někdy o tom, 
co byste dělal, kdybyste ne-
byl herec?

Ano, mnohokrát. Byl bych 
třeba kuchař, učitel, tanečník, 
majitel baru nebo třeba zloděj 
aut...

Mnoho lidí vás má zaškatul-
kovaného jako bankéře ze 
známé reklamy. Nevadí vám 
to?

Ne, to mi nevadí, reklama 
se povedla a role bankéře je 
vtipná. Jasně že o půjčku si mi 
občas někdo řekne, ale spíš ze 
srandy.

Jste i známou hvězdou stand- 
-up comedy. Na čem v sou-
časnosti pracujete?

Na tom, abych se dokopal na 
něčem novém pracovat.

Vnímáte sám sebe spíš jako 
herce nebo jako komika?

Vnímám se jako člověka, 
který se snaží o dílo. Nějak se 
vyjádřit k věcem a světu ko-
lem. Něco sdílet. S ostatními 
lidmi. Dávat a přijímat. Tak se 
vnímám. 

Kromě hraní také 
učíte…

Učím na DAMU 
a učím tam zákla-
dy herectví, také 
vedu workshopy.

Co je vám bliž-
ší, stát před ka-
merou, nebo na 
jevišti?

Mám rád obojí. 

Seriály, zvlášť ty nekoneč-
né, jsou prý pro herce úžasné 
kvůli zajímavým honorářům. 
Je to tak?

Určitě ano, navíc je to ale 
také zajímavá práce. V seriálu Modrý kód hraje Tomáš Měcháček chirurga Adama Brejchu. foto: Prima FTV
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se narodil v 22. prosince 1979 v Ústí 
nad Labem. Maturoval na ústeckém 
gymnáziu, a pak na DAMU vystudoval 
alternativní a loutkové herectví. Hrál 
například ve filmu Protektor, kde ztvár-
nil jednu z hlavních postav promítače 
Petra. Objevil se také v několika tele-
vizních seriálech, jako je Ulice, Gympl 
s (r)učením omezeným nebo Modrý 
kód. Známý je i ze stand-up comedy Na 
stojáka a spolu s Martinem Dejdarem 
moderoval zábavný pořad Vylomeniny. 
Zahrál si i v reklamě. Kromě hraní se 
občas věnuje divadelní režii a formou 
workshopů herectví také vyučuje.

Tomáš Měcháček 

P R O F I L

Tomáš Měcháček: Kdybych nebyl herec, byl bych zloděj aut
b ř e z e n  2 0 1 9

barva: krásná

jídlo: teplý

hudba: správná 

číslo: výherní 

politik: zavřený Babiš

M O J E  N E J

s norskoanglickým divadlem 
NIE.

Jaké máte koníčky?
Sprchuju se a spím. V létě 

rád jezdím na wakeboardu, 
což je něco jako snowboard na 
vodě. No a v zimě pak právě na 
snowboardu. A taky rád jez-
dím rychle do zatáček. 

Určitě máte mnoho plánů, 
prozradíte nějaké?

Zrenovovat maringotku 
a někam vyrazit. 

Hrajete v Modrém kódu. 
A ještě v nějakém seriálu?

Momentálně hraji v seriá-
lu Modrý kód chirurga Adama 
Brejchu. Ale hrál jsem i v se-
riálech Doktor Martin, V.I.P. 
vraždy nebo v seriálu Svatby 
v Benátkách. A diváci mě mohli 
vidět i v Ulici nebo Gymplu.

Čemu se v současné době vě-
nujete, kde vás mohou fa-
noušci vidět?

S Daliborem Gondíkem a Mi-
roslavem Hanušem hrajeme 

v pražském Divadle v Dlou-
hé hru Luboše Baláka Zkur-
vení Havlisti. Je to smutno-
hra ze sauny. Taková komedie 
o mužích, kteří všemu rozu-
mí. Premiéru jsme měli 28. říj-
na 2018 ke sto letům založení 
republiky.

Ústečáci mě můžou vidět 
v Činoheráku, na konci listo-
padu jsme tam měli premiéru 
Čarodějova učně. To je taková 
hororová pohádka o čaroděj-
nickém učni Krabatovi a věč-
né touze po moci. Pak hraji 

v divadle Vosto5 v Arše ve hře 
Pérák a taky ve stand-up Na 
stojáka a všude možně. 

A co film? Točíte nějaký? 
Nějaké nabídky jsou, ale uvi-

díme, jak to dopadne. Nechci 
o tom mluvit předem.

Nějakou dobu jste žil v Nor-
sku. Na co nejvíc vzpomínáte?

Tak hlavně na Norsko. Byd-
lel jsem tam tři roky a dalších 
deset let jsem v Norsku hrával 
divadlo. Cestoval jsem po světě 

Tomáš Měcháček není jen hodný bankéř z reklamy. foto: Tereza Kunderová

Ústečané znají Tomáše z Činoheráku, kde hraje ve hře Čarodějův učeň. foto: Martin Špelda



CENTROPOL: ZPROSTŘEDKOVATELÉ ENERGETICKÝCH AUKCÍ MUSÍ 
PODLÉHAT KONTROLE A REGULACI STEJNĚ JAKO DODAVATELÉ ENERGIÍ

Etické kodexy Energetického regulač-
ního úřadu ani Asociace nezávislých 
dodavatelů energií zde nic nezmohou. 
Pravidla musí být vymahatelná. Cent-
ropol jednoznačně lobbuje za povinné 

vzdělávání a povinnou 
certifi kaci spojenou se 
složením zkoušky, kte-
rou bude garantovat 
státní autorita. Bez ní by 
nebylo možné jakoukoli 
formu prodeje energe-
tických komodit realizo-
vat. Jde o prodej přímý 
i prodej přes zprostřed-
kovatele. Inspiraci lze 
hledat například v pojiš-
ťovnictví, kde se tímto 
podařilo nekalé praktiky 
výrazně omezit. 

Pokud spotřebitel podepíše s doda-
vatelem energií smlouvu, kterou pak 
vyhodnotí jako nevýhodnou, zákon 
mu umožňuje od smluvního vztahu 
odstoupit. A to i v případě, že kontrakt 

podepsal po zralé úvaze. Podle ener-
getického zákona dokonce do 15 dní 
od zahájení dodávky energií. 

Pro energetické aukce ale tento zá-
kon neplatí. Když se spotřebitel upíše 
aukčnímu zprostředkovateli, který není 
pod státní kontrolou, je chycen do pas-
ti. Jeho protistranou totiž není velká 
a silná energetická fi rma s informač-
ním zázemím, ale obyčejný zprostřed-
kovatel bez zřejmých povinností, jehož 
zajímá jen jeho odměna. Do pasti se 
spotřebitel chytí hned dvakrát, jestli-
že zprostředkovali „daruje“ v aukčním 
prodeji exkluzivitu. Bude tak - bez pro-
jevu vlastní vůle - putovat od dodava-
tele k dodavateli. Představa, že se mu 
dostane nejlepších podmínek na trhu, 
je iluzorní. Opravdu by bylo dobré, aby 
pravidla platila pro všechny stejně!

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Všichni, kdo jednají s konečným spotřebitelem o dodávce energií, ať už zastupují konkrétního 
obchodníka nebo jsou v pozici aukčního zprostředkovatele, by měli podléhat stejným pravidlům. 
Spotřebitele jako slabší stranu obchodu musíme chránit před nekalými praktikami bez ohledu 
na to, kdo za nimi stojí.

Přejděte na náš úsporný produkt 
pro domácnosti s nízkou spotřebou elektřiny. 
Ušetřete až 30 % nákladů!

...třeba víkend v lázních.

Ušetřete za elektřinu 
a pořiďte si třeba...

Délka smlouvy 32 měsíců
Úspora až 30 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

MC20190054
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Kolem Milešovky 
jsou nové ptačí budky

Osmnáctý ples 
Domova pro seniory
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Víkendové věšení budek pro 
sovy kolem Milešovky se poved-
lo. Sešla se spousta fajn lidí, kte-
ří mají zájem o přírodu, včetně 
těch nejmenších, co si svůj vztah 
k životnímu prostředí teprve vy-
tvářejí a každý kontakt s živou 
přírodou je pro ně víc než důleži-
tý. Na začátku se děti pomazlily 
s kunou Beruškou a potom jsme 
se pustili do díla. V klidu, bez 
spěchu užívajíce si předjarní-
ho lesa a víkendové soboty jsme 
udělali spoustu práce. Na vytipo-
vaná, klidná místa jsme vyvěsili 
několik sovníků hlavně pro puš-
tíka obecného, který je zde rád 
a hojně obsazuje jako náhradu 

za málo četné dutiny ve starých 
doupných stromech. Pomohli 
jsme trochu vyřešit bytovou soví 
krizi. Hrdinou dne byl litoměřic-
ký skaut zvaný Silvestr, který se 
pohyboval v korunách stromů 
za pomoci lezecké techniky a vý-
suvného žebříku jako veverka. 
My ostatní jsme dělali pomoc-
né práce a zkušeně radili. Viděli 
jsme kus krásné přírody v Čes-
kém středohoří, potkali jsme 
tlupu divočáků, objevili nové 
hnízdo černých čápů (objevite-
lem byl Honza Hrkal) a nakonec 
jsme si opekli u Pálče nad tábo-
rákem tradiční buřty.

 Daniel Pitek, Středohoří sobě

V klubovně domova pro 
seniory v Orlické ulici bylo 
poslední únorový podvečer 
opravdu veselo. Konal se již 
18. ples, tentokráte v duchu 
maškarním. Nádherně barevně 
vyzdobená klubovna, chutné 
občerstvení a k sváteční atmo-
sféře přispěla i vzácná návště-
va zajímavých bytostí, pravěké 
ženy Vilmy, mladé indiánky, 
medvídka a motýlí ženy. Při-
letěla i včelka Mája s Vilíkem 
a dlouhou cestu k nám vážila 
i Kleopatra a dvě komtesy. Hu-
dební doprovod k maškarnímu 
reji zajistila kapela OLI. Odmě-
nou za výjimečnou práci za-
městnanců byl pohled do spo-
kojených tváří seniorů.

 Jana Lukášová, DS Orlická 

Na zubrnickém 
nádraží se „uklízelo“ 

Chceme poděkovat všem 
brigádníkům, kteří 3. břez-
na přišli pomoct na zubrnické 
nádraží. Sešel se velký počet 
lidí z řad členů sdružení, tak 
i mimo něj. 

Upravovali terén, uklízeli 
všechny výstavní prostory, při-
pravovali se na výměnu pražců 
a likvidovali náletové dřevi-
ny. Pro všechny bylo v poledne 
připraveno občerstvení. Zahá-
jení muzejního železničního 
provozu do Zubrnic jako turi-
stická linka T3 proběhne o ví-
kendu 30. a 31. března. 

 Radek Kubala,
Zubrnická museální železnice

Domácí zdravotní péče pomáhá nemocnému a ulehčí rodině
Máte nemocného člena rodi-

ny, který potřebuje ošetřovatel-
skou péči? V Ústí nad Labem 
a okolí se můžete s důvěrou ob-
rátit na agenturu domácí péče 
ACME. „O pacienty v domácím 
prostředí u nás pečují kvalifi-
kované zdravotní sestry, které 
jsou pacientům na doporučení 
lékaře k dispozici i o víkendu,“ 
přibližuje jednatelka ACME 
Štěpánka Tomsová a dodává, že 
domácí zdravotní péče je hra-
zená z veřejného zdravotního 
pojištění. 

Koho se domácí péče týká 
a jak funguje? 

Pomáháme všem, od dětí po 
seniory. Poukaz neboli žádost 
o domácí zdravotní péči může 
potvrdit zdravotnické lůžkové 
zařízení, praktický lékař anebo 
praktický lékař pro děti a do-
rost. A funguje tak, že domů za 
pacienty dochází zkušená zdra-
votní sestra a provádí zdravot-
ní úkony, které určí praktic-
ký lékař nebo specialista. Díky 
tomu se nemocní mohou léčit 
v pohodlí domácího prostře-
dí a nemusí trávit dlouhé dny 
hospitalizací v nemocnici nebo 
v léčebnách pro dlouhodobě 
nemocné. 

Co všechno domácí péče 
obnáší?

To určuje celkový zdravotní 
stav pacienta. Naše sestřičky 
aplikují inzulín, ale i učí dia-
betiky, aby to časem zvládali 
sami. Převazují veškeré rány po 
amputacích, pooperační rány, 
bércové vředy, převazy stomií 
(vývodů z těla). Pomáhají celé 

rodině s péčí o dlouhodobě ne-
mocného a radí, jak se o svého 
blízkého člena starat. Zkuše-
nosti máme také s hospico-
vou péčí. Zajišťujeme návštěvu 
a vyšetření paliativním léka-
řem v domácím prostředí. Pe-
čujeme i o klienty s centrálním 
žilním katétrem, implatabilním 
portem či infuzní pumpou.

Poskytujete i jiné služby?
Ano, zapůjčujeme klientům 

zdravotnické pomůcky jako 
chodítka, klozetová křesla, pod-
ložní mísy a podobně. Jsme při-
praveni vždy ochotně odbor-
ně poradit, pomoci zvládnout 
adaptaci na domácí prostředí 
při dlouhodobé nemoci.

Je rozdíl mezi domácí zdra-
votní péčí a pečovatelskou 
službou?

Domácí zdravotní péči po-
skytují kvalifikované zdravot-
ní sestry a pečovatelská služ-
ba patří do sociálních služeb 
a poskytují ji v domácím pro-
středí pečovatelky. Pečovatel-
skou službou se rozumí napří-
klad donáška obědů, léků nebo 
poskytnutí základní hygieny. 
Domácí zdravotní péče, kte-
rou poskytuje ACME, pomáhá 
klientům k brzkému uzdrave-
ní.  pr 

ACME Domácí péče, s.r.o.
Tel.: 475 216 331, 475 216 582
E-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz

K O N T A K T
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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

26. 7. - 4. 8. 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

K Ř Í Ž O V K A Citát Benjamina Franklina
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Knedlíkobraní Na Rychtě

Knedlík byl, je a bude pro 
českou kuchyni typický a na 
stole velmi oblíbený. Ač větši-
na lidí zná klasický houskový, 
který se podává ke svíčkové 
nebo rajské omáčce, existu-
je mnohem více variant, navíc 
velmi chutných. 

Na Rychtě můžete v rám-
ci pravidelných gastrono-
mických týdnů od 15. do 24. 
března ochutnat několik jí-
del s různými druhy knedlí-
ků, proběhne zde tzv. Kned-
líkobraní. V nabídce budou 

Zelené pivo se roztočí 
na Zelený čtvrtek

Pivovary zaplaví Kostelní 
náměstí již 11. května

Letos velikonoční svátky za-
hájí Zelený čtvrtek 18. dubna 
a ten den se Na Rychtě také 
roztočí zelený pivní speciál, 
oblíbená Zelená kopřivová 13°. 
Do piva se přidává jemný ko-
přivový extract, který tomu-
to speciálu dodává jedinečnou 
jarní příchuť. Gastronomické 
menu, které se začne také na 
velikonoční svátky podávat, 
nabídne speciality z mladých 
mas – kuřecí, selečí a králičí. 
Nechybět bude čerstvý ma-
zanec s vanilkovou omáčkou 
jako zákusek nebo čerstvý ka-
rotkový krém.

Tradiční pivní akce v centru 
města, kdy se sjedou pivova-
ry z blízkého i dalekého oko-
lí a nabídnou desítky druhů 
svých piv, se letos uskuteč-
ní druhou květnovou sobotu. 
Akce je celodenní od 10 do 
22 hodin. Hlavní hvězdou dne 
bude kapela Ready Kirken, ale 
těšit se můžete i na ZZ Top Re-
vival, FunkyTown, Idio & Idio, 
Juior Band, Burizon, The 

špekové knedlíky s kyselým 
zelím a cibulkou, staročeské 
babiččiny knedlíky s vepřo-
vým bokem a smetanovým 
špenátem, bramborové kned-
líky plněné kapustou a plátky 
uzeného, šumavský knedlík 
s hovězím ragů a samozřej-
mě sladký knedlík se švest-
kovými povidly a vanilkovou 
omáčkou.

Menu se bude podávat ve 
všední dny vždy od 13:30, o ví-
kendu po celý den. Ať žije 
knedlík!

Boom, Ústečanku nebo Ústec-
ké Bambini.  pr

b ř e z e n  2 0 1 9

Galavečer  
ústecké Army 

Zúčastnili jsme se tradiční-
ho klubového galavečeru. Ne-
chyběly ani naše vyhlášené 
hráčky. Juniorky: Karolína Ko-
lářová, Štěpánka Kremlíková, 
Barbora Mikinová, Veronika 
Svrčková. „A“ tým: Pavlína  
Cvrčková. Linda Málková,  
Tereza Špačková.

 Radim Jankovský, trenér

Strážníci navštívili 
bukovské seniory

Strážníci ze skupiny pre-
vence kriminality a dopravní 
výchovy se setkali se seniory 
v rámci preventivního projek-
tu Městské policie pod názvem 
Myslíme na vás. Tentokrát pre-
ventisté navštívili klienty Do-
mova pro seniory Bukov. Svojí 
přednáškou Jak chránit sami 
sebe zpříjemnili seniorům od-
poledne. Strážníci zprostřed-
kovali objektivní a zajímavé 
informace z oblasti prevence 
kriminality s důrazem na sku-
tečnost, že senioři patří mezi 
nejohroženější skupinu osob 
v naší společnosti. Preventis-
té seniorům radili, jak chránit 

Půjčovna chodeckých 
holí je zcela zdarma

Pod Milešovkou na ces-
tě z Bílky jsme umístili půj-
čovnu chodeckých holí. Je 
zdarma. 

Má za úkol zpříjemnit ná-
vštěvníkům cestu na vrchol 
a odradit ty měně zkušené 
turisty od zbytečného lámání 
větví a poškozování lesa. Rádi 
bychom vás požádali, abys-
te nám i Milešovce pomohli 
a pokud máte doma přebyteč-
né hole (klidně i hůlky od bě-
žek), tak je zde prosím zavěs-
te. Děkujeme!

Další „půjčovny“ umístíme 
během jara na cestách z Mile-
šova, Černčic a Velemína. 

 Eliáš Molnár

sami sebe a svůj majetek před 
zloději a násilníky, kteří se 
snaží využít hendikepu, který 
s sebou přináší stáří. Zpestře-
ním přednášky byly praktic-
ké ukázky sebeobrany pomocí 
předmětů, které má většinou 
každý člověk běžně při sobě, 
jako je hůl, klíče nebo třeba 
jen baterka. V závěrečné dis-
kuzi byly ze strany seniorů na 
přednášející vzneseny zajíma-
vé dotazy, které byly strážní-
ky bezezbytku zodpovězeny. 
Takováto setkání strážníků 
se seniory budou pokračovat 
i nadále.

 Jan Novotný, Městská policie Ústí n. L.

Karatisté bodovali

Velká cena Trutnova za po-
slední rok nabyla výrazně na 
síle a konkurenci soutěžního 
pole. Obsazena byla počtem cel-
kem 360 soutěžících ze 42 klu-
bů České republiky a zahraničí. 
Mládežnický tým žactva a do-
rostu SKR Sport Union, ze svých 
středisek Ústí nad Labem a Lo-
vosic, uchopil možnost konfron-
tace s jinými celky velmi odpo-
vědně. Celkem se mu podařilo 
získat na 25 medailí ve všech 
disciplínách. Mezi nejúspěšnější 
závodníky se ziskem medailí ve 
více disciplínách byli zejména 
Adéla Čepičková, Lenka Ková-
řová, Zuzana Vondráková, Soňa 
Hrochová nebo Simone Otran-
to. „Nesbíráme jen medaile, za 
úspěch považuji i porážku favo-
rizovaného soupeře v prvním 
kole nebo úspěšnou účast začí-
najících závodníků na tak silné 
soutěži,“ okomentoval start zá-
vodníků Sport Unionu šéftrenér 
Rajchert.

 Josef Rajchert, SKR Sport Union



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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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
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 
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)
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
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, 
Truhlářova, U Krematoria
2. 4. 2019  
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 

Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové  
aleji
3. 4. 2019 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
4. 4. 2019 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
8. 4. 2019 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
9. 4. 2019  
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský 
koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, 
Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
10. 4. 2019  
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
11. 4. 2019  
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, 
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní 
a točnou MHD)
15. 4. 2019  
Sebuzín
16. 4. 2019  
Církvice
17. 4. 2019  
28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
18. 4. 2019  
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
23. 4. 2019  
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
24. 4. 2019  
Kojetice, Nová Ves
25. 4. 2019 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
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Trh se dělí na férové a ty ostatní
V žádném odvětví ekonomi-

ky nelze dopustit, aby na tom 
byl lépe ten, kdo porušuje zá-
kon. A to ani v energetice, kde 
se trh proměnil z houfů běhají-
cích obchodníků k sofistikova-
nějším obchodním modelům. 
Ty dávají zákazníkům mno-
hem větší šanci vybrat si toho 
pravého dodavatele elektřiny 
a plynu. 

Kromě ceny začne hrát čím 
dál větší roli energetické pora-
denství. Poradce může propo-
čítat spotřebu největších žrou-
tů energií, vypočítat možnosti 
úspor při koupi nového spotře-
biče ve vyšší energetické třídě 
i dobu návratnosti této investi-
ce. Zjistí ale i nesprávné nasta-
vení distribuční sazby, které 
může prodražit spotřebu o de-
sítky procent. Zákazníky ke 
změně dodavatele nevede vy-
soká cena energií, ale spíš ne-
zájem dodavatele o vlastního 
zákazníka, nedostatečná ko-
munikace, rigidní a zdlouhavé 

řešení jeho požadavků či změ-
ny jeho potřeb.

Na trhu je stále dost obchod-
níků, kteří porušují pravidla 
a zákazníkům se doslova lá-
mou do dveří ve snaze získat 
je za každou cenu. A je jedno, 
zda jde o obchodníka zvoní-
cího na zvonky se smlouvou 
o dodávce energií v ruce nebo 
o firmu, jež sjednává zpro-
středkování aukcí, které k za-
jištění nejlepších podmínek na 
trhu většinou stejně nevedou. 

Centropol chce trh od těch-
to praktik vyčistit. Nabízíme 
státním institucím maximál-
ní součinnost v boji proti těm, 
kdo odmítají respektovat prá-
vo zákazníka svobodně se roz-
hodnout a nehodlají dodržovat 
zákony. Upřednostňujeme re-
gulaci spojenou s vymahatel-
ností a kontrolovatelností. Při-
spět ke kultivaci trhu mohou 
i zákonem stanovené nároky 
na prodejce energií, tedy jejich 
vzdělání či možné certifikace 

garantované státní autori-
tou nutné pro výkon činnos-
ti. Inspirovat se můžeme např. 
v pojišťovnictví, kde se tím-
to způsobem podařilo nekalé 
praktiky výrazně omezit. 

Centropol klade na své ob-
chodníky mimořádně vysoké 
profesionální i etické nároky 
a porušení interních předpisů 

vede k okamžitému ukonče-
ní spolupráce. Cílem každého 
férového dodavatele by mělo 
být trvale přispívat ke kultiva-
ci podnikatelského prostředí 
včetně ochrany zákazníka. Ten 
by v tomto byznysu rozhodně 
neměl být slabší stranou.

 Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů 
společnosti Centropol
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AZOR 
Pes, kříženec belgického 
ovčáka, barva plavá 
s černou maskou a ušima, 
bíle prokvetlá morda, 
výška 50 cm, stáří 5–6 let. 

Azor na první pohled vypadá jako psí 
děda, ale opak je pravdou. Azor je velmi 
přátelský a klidný pes, který má rád děti 
a rád chodí na procházky.

AMIR 
Pes, žíhaný kříženec s bílou 
náprsenkou a prstíky, 
výška 55 cm, stáří 1 rok. 
Amir je pes, který rostl jako 
dříví v lese a nový majitel 

musí počítat s tím, že musí Amira naučit 
základním povelům a být důsledný, 
protože Amir nerad poslouchá. Velmi rád 
aportuje a chodí na dlouhé vycházky. Byl 
zvyklý žít v bytě.

DENIS 
Pes, kříženec jezevčíka, 
základní barva rezavá 
s černým prokvetením, 
výška 35 cm, stáří 
2 roky. Béďa je typický 

představitel plemene jezevčík, nerad 
poslouchá a je tvrdohlavý, proto je 
vhodný spíše k domku se zahrádkou.

SEMÍK 
Pes, kříženec jacka, barva 
tricolor, výška 35 cm, stáří 
13 let. Semík je typický 
představitel teriéra, je 
tvrdohlavý a náladový, 

občas nerad poslouchá a nemá rád děti. 
Byl zvyklý žít v bytě, kde byl čistotný 
a vydržel doma pouze sám. Je vhodný 
pouze pro zájemce, který nemá ve svém 
okolí děti.

NERO 
Pes, kříženec německého 
ovčáka černé barvy s bílou 
náprsenkou, výška 55 cm, 
stáří 7 let. Nero je i ve 
svém věku stále chlapík, 

má hodně síly a má rád hodně pohybu. 
Hodil by se spíše k domku se zahrádkou, 
kde by měl celý den hodně pohybu 
a Nero by za odměnu vše spolehlivě 
a dobře ohlídal.

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.

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 .
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ
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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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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

jarní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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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)

b ř e z e n  2 0 1 9

SVOZ ODPADU ZE  ZELENĚ VE  VACÍCH

Vaky se budou vydávat 18.–22. 3. od 8:00 do 17:30 h. 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. 

INZERCE
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Podíl inzerovaných automobilů 
z dovozu na celkové nabídce oje-
tin v České republice vzrostl na 
39 %. Většinou jde o starší vozy, 
které jsou velmi často předmě-
tem nejrůznějších podvodů. Za 
poslední tři roky se podíl inzero-
vaných aut z dovozu zvýšil téměř 
o desetinu.

„Přestože počet inzerovaných 
vozů meziročně roste, významně 
se zvyšuje podíl dovážených auto-
mobilů, který dosáhl za letošní rok 
již 39 %. S tím souvisí nejen zvy-
šující se stáří ojetých vozů i počet 
najetých kilometrů, ale také roste 
množství podvodů s automobily, 
ke kterým často dochází v případě 
dovozu. Proto se také specializuje-
me na vozy s tuzemským původem. 
Čeští zákazníci mají totiž naopak 
spíše zájem o zánovní automobily 
s nižším počtem najetých kilome-

trů a s vyšší výbavou komfortních 
prvků,“ uvádí Karolína Topolová, 
generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva AURES Holdings, 
provozovatele mezinárodní sítě 
autocenter AAA AUTO.

Že Češi věří především domácí 
značce potvrdila i skutečnost, že 
nejčastěji inzerovaným modelem 
z dovozu se stala Škoda Octavia. 
Těch se za poslední tři roky do Čes-
ké republiky dovezlo na 222 931 
kusů. Druhou v pořadí je Škoda 
Fabia s 163 853 dovezenými kusy, 
následovaná dvojicí Volkswagen 
Passat (72 079 ks) a Volkswagen 
Golf (66 761 ks). Pětici uzavírá znač-
ka Ford, a to s modelem Focus.

Problém je, že auta domácí výro-
by dovezená ze zahraničí jsou také 
velmi často problematická.

„Podle policejních statistik je 
v Německu stočené každé třetí 

prodané auto. Stočení počtu na-
jetých kilometrů takto ilegálním 
způsobem v průměru zvýší hodno-
tu vozu o 3000 EUR. To znamená, 
že v samotném Německu se jedná 
o roční ztrátu ve výši téměř šesti 
miliard EUR. Nejvíce na to doplácí 
lidé, kteří kupují ojetý vůz od sou-
kromého inzerenta,“ dodává Karo-
lína Topolová.

A co radí odborníci na bezpečný 
nákup? Je třeba nakupovat tam, 
kde máte garanci vrácení peněz 
v případě problémů s legalitou 

původu vozidla. To s největší prav-
děpodobností nebude případ 
individuálního dovozce ojetin ze 
zahraničí. Ověřte si, že prodejce má 
reklamační oddělení a je schopen 
s případnou reklamací naložit dle 
zákona. Nespoléhejte se na ústní 
tvrzení, chtějte vždy vidět doklady 
o historii vozu na vlastní oči. Nedá-
vejte peníze z ruky, dokud vůz ne-
stojí přímo před vámi a vy nedržíte 
klíčky v ruce. Nechte si dost času 
na prohlídku auta, technického 
průkazu i kupní smlouvy.

Dovozových ojetin je stále více, přitom jde 
o nejrizikovější způsob nákupu
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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


