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Radnice zvažuje poplatek za 
parkování v průmyslové zóně
STRANA 5

Zprávy

Největší cyklistická akce 
na Ústecku se blíží 
STRANA 6

Volný čas

Martin 
Finger

Nejlepší kamarád 
mi nedal na výběr
STRANY 8–9
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CYKLOKEMP LODĚNICE 
30/4 1500  Pálení čarodějnic
3/5 1700  Country maringotka Petra  
  Berounského zve na jamování  
  s hudební legendou Karlem Poláčkem

HRAD STŘEKOV 
10–11/5 Útulek fest – hudební festival
26/5  Dětský den
23/6 1500  Pohádková neděle – loutkové divadlo 
28–30/6 Za Tumanom – festival bardské písně  
  9. ročník
12/7   Střekovské hudební léto 11. ročník
14/7 1500  Pohádková neděle – loutkové divadlo 

APOLLO MUSIC CLUB 
25/5  Retrodiskotéka s tombolou
22/6  Retrodiskotéka s tombolou

CAFÉ MAX 
celý duben  Finestre a Palermo, výstava fotografií  
  Jana Civína
  Prosto pod Mariánskou skálou (bývalá  
  Řecká restaurace)

KOUPALIŠTĚ BRNÁ
1/5 900  Zahájení letní sezóny

FÍROVKA 
1/5 1200  Prvomájový festiválek

VAŇOVSKÝ PŘÍSTAV 
3/5  Závod škol na dračích lodích – Den  
  Labe

DOBRÁ ČAJOVNA 
23/4 1900  Večerníček Le Granda – humorný  
  příběh Toma Holta Bludný Holanďan  
  přečte Z. Balcar
25/4 2000  Music Tea – džemování na rozličné  
  hudební nástroje se skupinou  
  JakToPřijde
27/4 1900  Čajoherák – tradiční divadelní  
  improšou v podání vypečené ústecké  
  partičky

ČAJOVNA U VÝSMÁTÝ ŽÁBY 
25/4 1830  Degustace vín – souboj vinařství  
  Naturvini a vinařství pod Radobýlem
30/4 1600  Oslava 15 let od vzniku čajovny

HOSTINEC POD KAŠTANY 
30/4 1700  Pálení čarodějnic – zábava na  
  zahrádce, grilované buřty a klobásy,  
  táborák

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
25/4   Ukliďme Česko, Ukliďme svět!  
  – tato akce si klade za cíl nejen úklid  
  odpadky zaneřáděného místa v našem  
  městě, ale především vést mladé  
  lidi i dospělé k poznání a uvědomění si  
  této problematiky

GALERIE EMILA FILLY 
do 24/5 A co nám zbývá teď?

DŮM UMĚNÍ 
27/4 1400  Viktorie Beldová – výroba mosazného  
  šperku
do 24/5 Výstava – Adéla Matasová

DŮM KULTURY 
23/4 1800  Drákula – premiéra muzikálu, celé  
  představení hrají a zpívají děti  
  a mládež ve věku od 12 let
24/4 800  Fake News – přednáška pro školy  
  o mediální gramotnosti a takzvaných  
  lživým zprávám Fake News
27/4 1500  Kocour Modroočko – představení pro  
  děti, hraje Mladá scéna

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

Tip Jana Kvapila
Ve středu 24. dubna zřejmě vyrazím do ústeckého Café Max 
na literární pořad mého dávného „sudetského“ kamaráda 
a spisovatele Radka Fridricha, jenž si pro tento večer přizval 
spisovatelku a překladatelku Pavlu Horákovou. Netuším, zda 
se bude hovořit o její knížce pro děti Hrobaříci, nebo o jejím 
nejnovějším románu z akademického prostředí Teorie podivnosti, 
což mě, jakožto akademika, docela zajímá. Jelikož rád spojuji 
příjemné s užitečným, tak si dovolím přiblížit jednu již proběhlou 
akci, a to česko-německou debatu pod názvem Demolice, modernizace a rekonstrukce, 
kterou pořádal Hraničář, Collegium Bohemicum a katedra germanistiky, na níž působím. 
Málokdo asi ví, že velké destrukce historického centra Ústí a následná výstavba 
v socialistickém duchu byly vedeny z drážďanské perspektivy – i v Ústí mělo vzniknout 
vzorové socialistické město podle drážďanského vzoru. Co s tímto dědictvím dál? Může 
nám být drážďanská perspektiva i nadále inspirací? 

 Jan Kvapil, pedagog UJEP, člen sdružení Středohoří sobě

K U L T U R O U

12/5 1500  Zpíváme a tančíme s Míšou  
  Námořnická show – Míša Růžičková se  
  svojí písničkovou show přináší zábavu  
  pro nejmenší diváky.
15/5 1900  The Greatest Rock Hits performance  
  of chamber „Impulse“ Symphony  
  Orchestra 
16/5 1900  Anastasia – činoherní hudební  
  představení, pořádá Léčivé divadlo  
  Gabriely Filippi
11/6 1900  Čechomor a Martina Pártlová  
  – koncert oblíbené české kapely

NÁRODNÍ DŮM 
24/4 1900  Poutníci – Ústecké folkové jaro  
  – koncert legendární české kapely,  
  která slavila úspěchy i v zahraničí
27/4 2000  Stoletá diskotéka
13/5 2000  Najponk, Alex Riel, Hans  
  Backenroth – koncert legendy  
  světového jazzu Alexe Riela
18/5 2000  Stoletá diskotéka
20/5 1900  Hana Machalová – radí, jak cestovat  
  často, levně a chytře, přednáška ke  
  knize Cestujte chytře, levně a často

21/5 2000  Žalman a spol. – koncert v rámci  
  Ústeckého folkového jara
11/6 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého  
  – Johnny Cash
20/6 2000  Crystal Monee Hall Band – koncert  
  skvělé soulové zpěvačky
24/6 2000  Galen Weston Band – jazzrockový  
  koncert projektu z Toronta
29/6 2000  Stoletá diskotéka

ZOO 
do 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
19/5  Světový den želv – program:  
  přednáška Hanky Svobodové, výstava  
  fotografií, aukce obrazu mořské  
  želvy, propagační předměty projektu.  
  Výstava želv chovaných v zoo, soutěže.
7/6   Noc snů – akce pro postižené  
  a handicapované děti

ČINOHERNÍ STUDIO
22/4 1900  Ministerstvo školství a vědy  
  Ukrajina – ČS – Obejvák 
23/4 1900  Homo Faber
2/5 1800  Čarodějův učeň
3/5 1900  Ministerstvo školství a vědy  
  Ukrajina – ČS – Obejvák 
4/5   SWAP market – pořádají Střekovské  
  matky
5/5 1900  Paškál – ČS – Obejvák 
8/5 1900  Lobby Hero 

10/5 1900  Prsten – ČS – Obejvák 
12/5 1900  Pornografie
13/5 1900  Lidojedi
15/5 1900  Pan Kolpert
19/5 1900  Lobby Hero
21/5 1900  Homo Faber
22/5 1900  Homo Faber
23/5 1900  Vladimír Fanta: Klec – hraje pražský  
  Spolek Kašpar
27/5 1900  Ministerstvo školství a vědy  
  Ukrajina – ČS – Obejvák 
30/5 1900  Pazour

FESTIVAL KULT V ČINOHERNÍM 
STUDIU
27/4 1900  Radim Vizváry: VIP 
28/4 1500  Radim Vizváry: Pejprbój

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
23/4 1900  Casanova – další repríza muzikálu  
  o vzdělaném muži i lamači ženských  
  srdcí

26/4 2000  Jarní koncert
28/4 1700  Veselá vdova – oblíbená operata  
  Franze Lehára

HRANIČÁŘ
23/4 1000  Monetovy lekníny  
23/4 1700  Kino Aussig 
23/4 1800  Přednáška, Ústeční filozofové 
23/4 1930  Kino – Bojovnice slunce
24/4 1700  Galerie Hraničář, Hraničářská  
  výprava, Severní Terasa 
25/4 1800  Přednáška – Re-Vize Ústí: Milada 
26/4 2000  Koncert – Nauzea Orchestra feat
28/4 1300  Burza – Café Foyer – Ústecká  
  burza vinylů 
28/4 1500  Nedělní kino – Cesta vede do  
  Tibetu 
30/4 1930  Kino – High Life 

MUZEUM 
Akce 
23/4 1700  „Schichtova epopej“ s Martinem  
  Krskem
24/4 1600  Muzeum čte dětem 
24/4 1700  Schichtova epopej 
25/4 1700  Orchideje Českého středohoří 
26/4 1800  Výroční koncert sboru Chorea  
  Academica 
29/4 1900  Jarní koncert  
Výstavy
do 19/5 Za orchidejemi Českého středohoří  
do 30/6 „Šichtovka“ dnes 
do 30/6 Schichtova epopej
do 11/8  Trpaslíci
do 2/6   Historická filmová technika

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce
23/4 1700  Můj africký příběh – beseda se  
  spisovatelkou Hanou Hindrákovou 
24/4 1800  Autorské čtení Simony Rackové –  
  v rámci seriálu Spisovatelé do knihoven
26/4 1000 Vernisáž fotografií a křest knihy  
  „Dvacítky“, fotografka L. Korečková
29–30/4 900  Hudební klání – interpretační soutěž  
  hudebních fakult ČR

WOLFRUMOVA VILA 
26/4 2000  Knihovnický ples 

SKANZEN ZUBRNICE
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 v skanzenu

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

RESTAURACE U KASTNERŮ
28/5 1500  Senior bez nehod 

CENTRUM TRMIC
26/4  Pálení čarodějnic

KOŠTOV
11/5  Koštovská desítka, turistický  
  pochod

ÚJEZD
30/4   8. ročník stavění Újezdské máje  
  a pálení čarodějnic 
31/5   Kácení újezdské máje

CHABAŘOVICE
18 a 19/5  26. Chabařovická pouť
8/6   Dětský den – pořádá SDH  
  Chabařovice

MOTOAREÁL CHABAŘOVICE 
1/6   13. ročník Motochaba 2019 

KD ZÁTIŠÍ
13/4   Velikonoční jarmark 

KOUPALIŠTĚ CHABAŘOVICE
26/4  Pálení čarodějnic 

ROUDNÍKY 
30/4  Pálení čarodějnic na Čerpačce 
1/6  Dětský den – areál Slovanu  
  a v kulturním domě Roudníky a na  
  Čerpačce 

PETROVICE
4/5   Petrovické slavnosti jara 
24/5   Noc kostelů

TELNICE 
30/4 1700  Pálení čarodějnic
10/5 1600  Zahájení pétanque sezóny
18/5 800  Rybářský závod

AREÁL U KOUPALIŠTĚ POVRLY
30/4 1700  Pálení čarodějnic

FOTBALOVÝ STADION POVRLY
1/5 800  Fotbalový turnaj O pohár starosty 
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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 Ceed SW. Kombinovaná spotřeba 3,9-6,4 l/100km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 101-145 g/km. Uvedená cena 374 980 Kč vč. DPH platí pro Kia Ceed SW, akční model Cool 1.4 CVVT 100k / 73 kW. 
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 30.4.2019
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Kam v okolí  
vyrážíte na kole?

Alena Krůtová 
53 let, obchodnice 
 
Já na kole moc 
nejezdím. Děti tedy 
ano, ale ty zatím jen 

v okolí našeho bydliště. 

Luděk Havel  
32 let, hudebník 
 
Ano, jezdím na kole, 
ale nejsem bůhvíjaký 
jezdec. Spíš jen po 

labské cyklostezce do Litoměřic a do 
Velkého Března. Třeba cyklobusem 
jsem zatím ale nikdy nejel. 

Petr Karlíček 
36 let, ředitel archivu  
 
Na kole moc nejezdím, 
protože v místě mého 
bydliště jsou velká 

výšková převýšení. Navíc se ani ve 
městě Ústí na kole bohužel jezdit 
příliš nedá – člověk tím totiž ohrožuje 
jak sebe, tak své okolí. Ale už asi rok 
mám schované staré kolo (rok výroby 
1936) u kamaráda v Děčíně a těším 
se na projížďku po cyklostezce mezi 
Děčínem a Ústím. Ta totiž nemá chybu. 

Karolína Bambasová  
27 let, studentka 
 
Na kole už moc 
nejezdím. Ráda jsem 
ale využívala třeba 

cyklobusů. Skvělý je třeba ten, 
který jezdí od zastávky Divadlo přes 
Chlumec, Zadní Telnici, Adolfov, 
Krásný Les a Varvažov zpět k Divadlu. 

A N K E T A Spor o Mariánský most trvá 
už 20 let a zdaleka nekončí 

Ústí nad Labem – Město stále vede se stavitelem Mariánského 
mostu, Hutními montážemi Ostrava, soudní spor. Ten trvá už 
20 let. Spor o doplatek stavby Mariánského mostu se i s úroky 
pohybuje kolem miliardy korun.

„Hutní montáže městu poslali nabídku na mimosoudní vy-
rovnání na částku 537 milionů korun, my jsme však měli před-
stavu v řádech desítek milionů korun. V tomto okamžiku rada 
přijala usnesení, že s tím byla seznámena, ale s takto vysokou 
částkou nemůže souhlasit,“ říká náměstkyně primátora Věra 
Nechybová.

Firma Hutní montáže podala loni v prosinci návrh na mimo-
soudní vyrovnání. Navrhovaná částka 537 milionů korun neod-
povídala finančním možnostem města, které uvažovalo o část-
ce ve výši 90 milionů. Společnost Hutní montáže chtěla slevit 
na částku 430 milionů korun, s tím však radní nesouhlasili 
a soudní spor bude i nadále pokračovat.

Mariánský most byl otevřen 30. července 1998 a stál 750 mi-
lionů korun. Celková délka mostu je 179 metrů, pylony jsou vy-
soké 60 metrů. Váha mostu je 3 500 tun. Konstrukce je částeč-
ně betonová, částečně ocelová.  gz

Ty svátky…  

Každou druhou neděli 
v květnu slavíme Den matek. 
Matky jako stvořitelky života 
uctívali už v antickém Řecku. 
U nás se o prosazení svát-
ku matek zasloužila nejstar-
ší dcera prezidenta Masaryka 
Alice. Poprvé se v Českoslo-
vensku slavil v roce 1923. 
Později Den matek zastíni-
ly oslavy Mezinárodního dne 
žen. A po roce 1989 se u nás 
slaví svátky oba. Respekti-
ve tři, nemůžeme opomenout 
Den otců.  

Není ale asi zásadní, jestli 
dostaneme dárek na ty svá-
teční rodičovské dny. Důleži-
tější je, jestli na děti máme 
čas, jestli se jim dost věnu-
jeme a prostě vztah, který 
s nimi máme. I když k tomu 
vlastně to přání coby vyjád-
ření lásky a respektu lidem, 
kteří pro vás udělají v životě 
úplně nejvíc, tak nějak vlast-
ně patří. Takže děti, oprašte 
si termíny v kalendáři a ne-
zapomeňte na přání a možná 
i dárky. Na Den dětí vám to 
oplatíme. 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Za parkování v zóně 
se možná bude platit

Zcela vyprodaný sál Horizont byl dějištěm prvního společenského plesu Severní Terasy, který 
pro tři stovky hostů připravila radnice městského obvodu. Tombola nabízela více než dvě stě 
cen, dámy při vstupu do sálu dostávaly růže, k tanci hrála kapela Brass Bombers, nechyběla 
předtančení skupiny Freedom a dětí ze ZŠ Mírová nebo vystoupení Řádu černých rytířů a půso-
bivá byla i světelná show. Sladkým překvapením pro návštěvníky plesu byl velký dort ve tvaru 
budovy obvodní radnice, který naporcovali starosta Jaroslav Šimanovský s místostarostou 
Pavlem Dufkem. Po vydařeném plese je další očekávanou akcí radnice pro obyvatele Severní 
Terasy pálení čarodějnic na Laguně 30. dubna.  st

Zahájili tradici vlastních plesů

Předlice – Zaparkované kamio-
ny, které zaplavují komunika-
ce v průmyslové zóně v Předli-
cích, s tím spojená prostituce, 
poházené odpadky, zablokova-
né výjezdy, poničené doprav-
ní značení a další problémy, by 
mohly být brzy minulostí. 

Situace vadí i místním fir-
mám. Vedení města o problé-
mu ví a snaží se ho řešit. „Pro 
zlepšení situace se v lokali-
tě zdvojnásobil pohyb hlídek 
strážníků. Strážníci jsou vy-
baveni terminálem na platbu 
pokut kartou. Navíc upozorně-
ní na špatné parkování či po-
škozování dopravního značení 

se předává Policii ČR, která 
má účinnější nástroje,“ uved-
la mluvčí magistrátu Romana 
Macová.

Řidiči kamionů Předlice 
a další místa ve městě využíva-
jí k parkování a k přestávkám 
v jízdě a své odpadky vyhazují 
v okolí. „V současné době měs-
to nahradilo pytle na odpadky 
ve stojanech kovovými kontej-
nery, které se budou vyvážet 
zatím jednou za týden,“ dodá-
vá Macová. Vedení ústeckého 
magistrátu do budoucna uva-
žuje i o zavedení poplatku za 
parkování v předlické průmys-
lové zóně.  gz

Demolice dalších 
domů se urychlila
Předlice – První část demolice, 
která se týkala šesti domů na 
pravé straně ulice Na Nivách, 
je už dokončená, včetně likvi-
dace a uložení odpadů. Dalších 
dvanáct zdevastovaných domů 
mělo jít k zemi letos v září, ale 
protože se jejich stav zhoršuje, 
tak se začne dříve. 

„Vzhledem k upozornění au-
torského dozoru na zhoršující 
technický stav konstrukcí ob-
jektů je nutné zahájit demolici 
v dubnu 2019, na čemž se měs-
to dohodlo se zhotovitelem,“ 
řekla mluvčí magistrátu Roma-
na Macová.

Město dá za demolici celé 
ulice 6,599 milionu korun bez 
DPH.  gz

Krize zažehnána. 
Koalice pokračuje
Ústecký kraj – Vládnoucí koa-
lice Ústeckého kraje – KSČM, 
ČSSD a SPO-SPD bude i nadále 
pokračovat ve stejném složení. 
Koaliční smlouvu vypověděla 
v březnu ČSSD kvůli nenaplňo-
vání jejích bodů. 

„Všichni jsme se shodli, že 
chceme pokračovat ve spolu-
práci. Ve vedení kraje k žád-
ným změnám nedochází, pouze 
se přesunuly některé kompe-
tence. Ty se projednají na za-
sedání zastupitelstva 29. dub-
na,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček.

Miroslav Andrt z ČSSD pře-
vezme oblast sociálních věcí 
a bezpečnosti od náměstka 
hejtmana Martina Kliky také 
ČSSD. A Martin Klika bude ří-
dit oblast přípravy a realiza-
ce projektů, kterou měl dopo-
sud v gesci Stanislav Rybák 
z KSČM. Ten v radě zůstane, na 
starosti má zdravotnictví.  gz

Ústí nad Labem – Rozhodnutí 
města o zavedení bezdoplatko-
vé zóny v Ústí nad Labem za-
mířilo k soudu. Podnět podala 
opoziční zastupitelka Karolína 
Žákovská.

Bezdoplatková zóna je pod-
le ústeckého primátora Petra 
Nedvědického jedním z mála 
nástrojů, které legislativa měs-
tům dává k dispozici pro re-
gulaci negativních jevů. „Je to 
rozhodnutí doktorky Žákov-
ské. Škoda, že zároveň nepřed-
kládá věcné řešení problému, 
který vyvolal nutnost vyhláše-
ní bezdoplatkové zóny. A chce-
-li paní doktorka podporo-
vat obchodníky s chudobou, 

což svojí žalobou dokazuje, je 
pouze na ní, aby tento postoj 
obhájila před občany města 
Ústí nad Labem,“ říká primátor 
Nedvědický.

Podle Žákovské zavedení 
bezdoplatkové zóny jako ná-
stroj pro boj s chudou svůj cíl 
neplní. A zpochybňuje, že by 
zákon umožňoval použít bez-
doplatkovou zónu na celé měs-
to. „Příjemci doplatku jsou 
často právě rodiny s dětmi 
a matky samoživitelky, v Ústí 
nad Labem i několik desítek 
seniorů. Často, nikoliv výluč-
ně, se jedná o Romy. Obchodní-
ci s chudobou jsou často jedi-
ní, kdo těmto lidem poskytnou 

bydlení. Zpravidla velmi špat-
né kvality a za vysoké nájem-
né, ale bydlení,“ uvedla Žákov-
ská. Podle ní v okamžiku, kdy 
je zrušen doplatek na bydlení, 
nemají téměř možnost od ob-
chodníka s chudobou odejít. 
„I kdyby jim někdo nabídl by-
dlení lepší, nebudou schopni 
ho bez pomoci zaplatit. Stáva-
jí se tak rukojmím obchodní-
ka s chudobou a bez nadsázky 
jsou mu vydáni na milost a ne-
milost,“ dodává Žákovská.

Opatření, kdy se zastavila 
výplata doplatku na bydlení 
pro nově příchozí, začalo platit 
na území celého města a v Tr-
micích 4. března.   gz

Policisté kontrolovali 
kamioňáky z autobusu

D8 – Důkladnou kontrolu řidičů 
kamionů a nákladních aut na 
dálnici D8 provedli krajští do-
pravní policisté. Kontroly po-
prvé probíhaly z autobusu. Po-
licisté mají z autobusu ideální 
výhled do kabiny a mohou na-
točit důkazní materiál, pokud 
se řidič nevěnuje řízení.

„Policisté kontrolovali ze-
jména u řidičů kamionů a ná-
kladních vozidel, zda se věnu-
jí plně řízení vozidla, sledují 
situaci v provozu na pozem-
ních komunikacích a jsou za 
jízdy připoutáni bezpečnost-
ním pásem. Policisté také kon-
trolovali, zda řidiči za jízdy 
netelefonují a dodržují zákaz 
předjíždění s nákladními vo-
zidly,“ říká krajská policejní 
mluvčí Šárka Poláčková.

Z autobusu bylo zkontro-
lováno celkem 165 řidičů. 
Většinou kamionů, autobu-
sů a dodávek. Zjištěno bylo 
34 přestupků, za které 29 ři-
dičů zaplatilo pokutu na mís-
tě v celkové výši 19 800 Kč 
a 5 přestupků bylo oznámeno 
ke správnímu řízení. Policisté 
udělili také dvě kauce v celko-
vé výši 18 000 Kč.  gz

O zavedení bezdoplatkové zóny rozhodne soud

Karika dostal cenu 
Nadace Charty 77
Ústí nad Labem – Letošní Cenu 
Františka Kriegla, kterou pravi-
delně uděluje Nadace Charty 77, 
dostal i ústecký zastupitel Karel 
Karika, který pomáhal při loň-
ském rušení ubytoven pro chu-
dé jejich obyvatelům, aby ne-
skončili na ulici.  gz

Město zajímá cena za 
tepelné hospodářství 
Ústí nad Labem – Zastupitelé 
schválili, že si město nechá oce-
nit svůj podíl ve společnosti Te-
pelné hospodářství, které záso-
buje teplem 30 tisíc domácností. 
ČEZ Teplárenská drží většinový 
podíl 55,83 %. V roce 2016 za po-
díl města nabízela zhruba 75 mi-
lionů korun. Kromě přibližně 
30 tisíc bytů dodává společnost 
založená v roce 1993 teplo a tep-
lou vodu i do školek nebo domo-
vů pro seniory.  gz
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Cyklorikša vyrazí na stezku 
Ústí nad Labem – Cyklorikša, ur-
čená především pro vyjížďky 
seniorů, je ve světě oblíbeným 
a rozšířeným vozítkem. V Čes-
ké republice a také v Ústí nad 
Labem její provoz teprve začí-
ná. V rámci pilotního testova-
cího provozu bude cyklorikša 
k dispozici bezplatně pro seni-
ory Domova Velké Březno, kte-
rý se nachází přímo na Labské 
stezce. 

„Aktuálně je stroj umístěn 
v Cyklocentru města, kde bude 
sloužit pro nácvik jízd dobro-
volníků. Současně je zde hlavní 
servisní místo. Přibližně od květ-
na bude k dispozici pro pilotní 
provoz v domově pro seniory ve 
Velkém Březně,“ říká mluvčí ma-
gistrátu Romana Macová. 

Cykloterapie kombinuje po-
hyb, zábavu, dobrovolnictví 

a vyplnění času příjemnou ak-
tivitou. Ve 37 zemích světa se 
už tak úspěšně vozí senioři, lidé 
s tělesným postižením, demencí 
nebo jinak znevýhodnění. Díky 

d u b e n  2 0 1 9

Cyklobusem zdarma 
z Terasy i Bukova 
Ústí nad Labem – I letos můžete 
využít zdarma dopravu cyklo-
busem z Labské stezky nově 
na Bukov a tradičně na Sever-
ní Terasu. 

„Cyklobus bude odjíždět ze 
zastávky Krajský soud dvakrát 
za den, a to v 16:30 a v 18:00 
hodin. Další stanicí, kde bude-
te moci nastoupit, je zastáv-
ka Divadlo a pokračuje nově 
přes Bukov na Severní Terasu, 
zastávka Severní Terasa nebo 
Orlická,“ říká mluvčí města Ro-
mana Macová. 

Cyklobus bude jezdit vždy 
o víkendech a svátcích, a to až 
do 22. září.  gz

ochotě dobrovolníků tak mohou 
například na cyklostezku vyrazit 
i ti, kteří byli na kole naposledy 
před mnoha lety, nebo nemohou 
být vůbec.  gz

Vyklizení skládky chce 
město vymáhat 
Předlice – Ve Sklářské ulici 
v minulých letech vznikla obří 
černá skládka, kde se pohy-
bovali potkani, velké množ-
ství různého 
hmyzu a hro-
zil vznik hy-
gienické ka-
tastrofy. Ulici 
nechalo loni 
v létě město 
za miliony 
uklidit. Místní ale zase začali 
plnit vnitroblok odpadky.

Podle náměstkyně ústecké-
ho primátora Věry Nechybové 
chce magistrát nyní po maji-
telích domů a pozemků peníze 
vynaložené za úklid vymáhat. 
Celkem jde o 3,5 milionu ko-
run. Úklid smetiště trval celé 
léto a nákladní auta z místa 
odvezla 127 tun odpadu.

Zatím ale není jasné, zda 
uspěje, úředníci magistrá-
tu v současné době připravují 
předžalobní výzvu.  gz

Přívoz spojuje 
Neštěmice a Svádov
Ústecko – Přívoz přes Labe, 
který spojuje Neštěmice se 
Svádovem, byl otevřen. Pří-
voz jezdí z neštěmické ulice 
Veslařská do Labské ulice ve 
Svádově každý den od 9:00 do 
18:00 hodin. 

Přívoz loni svezl více než 
15 000 osob. Na Ústecku už 
jezdí také přívoz mezi Povrly 
a Velkým Březnem.  gz

Revizoři načapali 
252 lidí bez jízdenky

Ústí nad Labem – Ústečtí stráž-
níci a revizoři vyrazili na kon-
troly cestujících v hromadné 
dopravě. „Požadavek na zvýše-
ný dohled si vyžádali občané 
města,“ říká zástupce velitele 
městské policie Jan Novotný 
a dodává, že další podobně za-
měřené akce proběhnou ještě 
znovu jak v dubnu, tak v květ-
nu. Zkontrolováno bylo 42 spo-
jů a 1 703 přepravovaných 
osob. Z přepravy bylo vylouče-
no 252 osob, které neměly za-
placené jízdné. Zhruba stejný 
počet lidí do trolejbusů nebyl 
vpuštěn vůbec, protože neměli 
jízdenku.  gz

Část kauzy ROP krajský soud 
vrátil k prošetření policii
Ústí nad Labem – Ústecký kraj-
ský soud vrací část kauzy tý-
kající se možných machinací 
s evropskými dotacemi ROP 
Severozápad k došetření. 

Soud vyhověl návrhu stát-
ního zástupce, který chce 
případ náměstka ústecké 
hejtmanky Pavla Koudy a bý-
valého ředitele dotačního 
úřadu Petra Kušnierze řešit 
společně s další kauzou údaj-
ného ovlivnění evropských 
dotací.

Soudce Jiří Blažek nevidí ve 
spisech žádné výrazné průtahy, 
ale jde podle něj o složitý pří-
pad. O čemž svědčí i to, že na 
nejvyšším soudu byla celá věc 
k řešení déle než rok.

Policie část sedm let starého 
případu spojí s druhým, ve kte-
rém vyšetřuje více než dvacet 
osob z poškozování zájmů Ev-
ropské unie a dalších trestných 
činů v souvislosti s evropskými 
dotacemi. V této věci ale obža-
loba zatím nepadla.  gz

Reliéf korbelu bude v muzeu
Ústí nad Labem – Před pokračo-
váním demoličních prací v uli-
ci Na Nivách sejmuli historici 
z ústeckého muzea domovní 
znamení z fasády někdejší re-
staurace U Studánky. Reliéf 
korbelu s pivní pěnou pochází 
z roku 1911. 

„Jde o specifickou ukázku 
výzdoby secesní architektu-
ry a zároveň o světově zná-
mou filmovou kulisu. Koncem 
března měl premiéru velkofilm 
Británie, Německa a USA s ná-
zvem Zraněná srdce, kde ulice 
Na Nivách představuje roz-
bombardovaný Hamburk a do-
movní znamení zdejší hospody 
ční v čele jednoho z nejpůsobi-
vějších záběrů,“ řekl historik 
Martin Krsek. 

Reliéf bylo nutno od fasá-
dy opatrně odsekat, aby ho 
šlo sejmout co nejlépe. Bude 
opraven a doplní se chybějící 
část. Veřejnost si ho bude moci 
prohlédnout v rámci exponátu 

měsíce a někdy v budoucnu by 
mohl posloužit jako exponát 
výstavy o dějinách města na 
přelomu 20. a 21. století.  gz

Město nakoupí 
kompostéry a žížaly
Ústí nad Labem – Získat kom-
postér nebo vermikompos-
tér zdarma a zužitková-
vat bioodpad budou moci 
zase lidé v Ústí. Město bylo 
úspěšné při získání podpo-
ry projektu Nevyhazuj to, 
kompostuj. 

„Občané je budou moci 
získat na základě žádos-
ti. V případě většího zájmu 
zase přistoupíme k losová-
ní, které se nám osvědči-
lo,“ upřesnil primátor města 
Petr Nedvědický. 

Náklady jsou přibližně 
jeden milion korun. Pení-
ze budou použity k nákupu 
200 kompostérů a 100 ver-
mikompostérů a žížal.  gz

Z   R A D N I C E
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Burza vinylů v Hraničáři 

Režisér Mostu! připravil 
hru pro Činoherák 

Největší cyklistická akce se blíží

Střekov – Premiéra hry význam-
ného amerického dramatika 
a filmového režiséra Kennetha 
Lonegrana s názvem Lobby 
Hero se před několika dny ode-
hrála v Činoherním studiu. Čtyři 
lidé, čtyři lidské osudy: tajem-
ství, o kterých se nikdo neměl 
dozvědět. Pro ústecké divadlo 
inscenaci nastudoval významný 
český filmový režisér Jan Pru-
šinovský, který je podepsaný 
například pod seriály Okresní 
přebor, Čtvrtá hvězda či Most!. 
Další šanci zhlédnout toto před-
stavení máte třeba 8. května od 
19:00 hodin.  zu

INZERCE

Ústí nad Labem – Veřejné setkání 
přátel gramodesek v ústeckém 
Hraničáři si užijete 28. dubna 
od 13:00 hodin. Čeká vás bur-
za gramodesek, CD a veške-
ré hudby určená pro širokou 
sběratelskou veřejnost. Každý 
může přinést svoje hudební 
přebytky a nabídnout je k vý-
měně nebo prodeji. Na místě 

bude připraveno množství čes-
kých i zahraničních LP od vý-
znamných sběratelů za velmi 
příznivé ceny. Organizátoři při-
pravují i nabídku rámů a obalů 
na gramodesky, maxisinglů, fil-
mové hudby a dalších specia- 
lit. Každý padesátý návštěv-
ník navíc obdrží elpíčko zdar-
ma.  zu

Ústecko – Hned první květnový 
víkend čeká všechny nadše-
né bikery největší cyklistická 
akce na Ústecku. Už 4. května 
pokračuje sportovní seriál Mi-
lada Tour závodem Cyklozávod 
Milada. Tradiční MTB maraton 
se koná podvanácté v blízkosti 
unikátního přírodního prostře-
dí jezera Milada. 

Loni vzali Cyklozávod pod 
svá křídla noví organizátoři 
a maraton se okamžitě zařadil 
mezi prestižní cykloakce na 
severu Čech. Cyklozávod Mi-
lada nabízí spoustu novinek. 
Láká na nové trasy, kategorii 
elektrokol, rozšířený dopro-
vodný program, profesio- 
nální organizaci a ceny pro ví-
těze v celkové hodnotě přes 
100 000 Kč. 
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Na Miladě si přijdou na své i bruslaři
Chabařovice – Do rekreačního 
areálu v okolí jezera Milada 
chce během dvou let ústecký 
Palivový kombinát investovat 
200 milionů korun. Půjde pře-
devším o vybudování zpevněné 
cesty, která zlepší přístupnost 
jezera záchranářům, ale bude 
sloužit i milovníkům inline 

bruslení. „Zpevněnou komuni-
kaci v délce přes čtyři kilome-
try, která bude dokončena ješ-
tě před oficiálním zahájením 
sezony, budou moci využívat 
také milovníci kolečkových 
bruslí,“ přibližuje mluvčí Pali-
vového kombinátu Hana Vol-
fová.  gz

„Letos bychom rádi překo-
nali dosavadní rekordní počet 
účastníků. Víme, že nároky 
závodníků se každoročně zvy-
šují. Závod je ale známý svou 
rodinnou atmosférou a od toho 
rozhodně nechceme upustit. 
Jsme si jistí, že dokážeme na-
bídnout velký zážitek úplně 
všem. Opět nás těší velký zá-
jem hlavně o dětské kategorie 
a rodinné závody,“ říká ředi-
tel seriálu Milada Tour Michal 
Neustupa.

Závodníci v hlavních kate-
goriích si mohou vybrat z delší 
50km trasy nebo si zajet po-
hodových 25 km. Stejné trasy 
čekají elektrokola. Rodinné zá-
vody měří kolem 10 kilometrů. 
Registrujte se online na webu 
www.miladatour.cz.  zu
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Ubytovnu nechce nikdo zaplatit

d u b e n  2 0 1 9
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Hledáte nového praktického lékaře?
EUC Klinika Ústí nad Labem  registruje nové pacienty

Výhody
• Další navazující specializace pod jednou střechou

• Odborná vyšetření, laboratoře, lékárna, radiodiagnostika
• Centrální recepce – pohodlné objednávání  

a příjem pacientů šetří čas
• Hlídání termínů preventivních prohlídek
• Řešení akutních zdravotních problémů

www.eucklinika.cz

Registrujte se na tel. 477 102 100 a 477 102 101  
nebo osobně na centrální recepci.

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

INZERCE

Střekov – Vedení střekovské rad-
nice jedná o odkoupení bývalé 
ubytovny Modrá v Purkyňově 
ulici. Ubytovna je od loňského 
července zavřená. Rozpočet ob-
vodu sice počítá s částkou šest 
milionů korun, což je i odhadní 
cena, ale nebránili by se finanč-
ní pomoci od města. S navrho-
vanou cenou souhlasí i majitel 
objektu, společnost CPI Byty. 

O případném využití se teprve 
rozhodne. „Jde nám především 
o zlepšení situace v této lokali-
tě. Navíc chceme mít kontrolu 
nad budoucím využitím tohoto 
problematického objektu,“ říká 
starosta Střekova Petr Vinš.

S tím, že je potřeba s objek-
tem něco udělat, souhlasí i za-
stupitelstvo obvodu, ale s vý-
hradami. „Odkoupení ubytovny 
Modrá podporuji, ale ne z fi-
nančních prostředků městské-
ho obvodu. Opakovaně jsem 
žádala magistrát o finanční pro-
středky z rozpočtu města. Měli 
bychom se v první řadě zeptat 
seniorů, zda by tam chtěli žít. Já 
určitě ne. Objekt by byl vhod-
nější spíše jako startovací byty,“ 
uvedla zastupitelka a bývalá 
starostka Střekova Eva Out-
lá. „Se zřizováním domovů pro 

seniory obecně souhlasím, ale 
v tomto případě to teď nevidím 
jako dobré řešení,“ říká zastupi-
tel Viktor Malinkovič a dodává, 
že jen vlastní koupě by zname-
nala velký zásah do finančního 
hospodaření.

Vedení městského obvodu 
dává podle starosty Petra Vin-
še přednost právě domovu pro 
seniory. „Rekonstrukce objek-
tu ubytovny v Purkyňově ulici 
v moderní domov pro seniory 
bude stát nemalé prostředky. 
Chtěli bychom, aby výkup této 
nemovitosti i její rekonstrukci 
zaplatilo město za využití státní 

Bývalá starostka Eva Outlá u ubytovny Modrá. foto: MO Střekov 

Vyjely lodě 
i nostalgické vláčky
Ústecko – Letošní turistická sezo-
na už odstartovala a během ní 
se lidé mohou těšit na různé no-
vinky. Oblíbené lodě mezi Ústím 
a Litoměřicemi a na druhou 
stranu do Hřenska letos už sezo-
nu odstartovaly. „Od 12. červen-
ce do 30. srpna jsou novinkou 
Nučnické plavby, pravidelné pá-
teční plavby mezi Ústím a Nuč-
nicemi,“ říká Michaela Morrice 
Zárybnická z krajského úřadu.

Vyjela i většina nostalgických 
motoráčků a turistických vla-
ků, které budou v provozu až do 
konce října. Kromě pravidelných 
víkendových spojů a motoráčků 
s cyklovozem budou o prázdni-
nách i mimořádné nostalgické 
jízdy historických souprav. Do 
turistických železničních linek 
je nově zařazena i svými úchvat-
nými mosty a tunely vyhlášená 
Moldavská dráha. Na Moldavu 
se dostanete, buď motoráčkem 
směrem od Mostu, nebo soupra-
vou RegioShark od Teplic a od 
Ústí. 

Jezdí už i cyklobusy. Těch je 
celkem jedenáct a jezdí napří-
klad do Krušných hor. Komplet-
ní jízdní řády včetně kalkuláto-
rů jízdného naleznete na webu 
www.dopravauk.cz.  gz

dotace,“ dodává střekovský 
starosta.

Město podle primátora Petra 
Nedvědického chce rovněž vy-
užít dotaci, ale zbylé peníze by 
měl zaplatit obvod. „Primárně 
se jedná o nákup Modré z do-
tačního titulu pro brownfieldy, 
nákup a sociální bydlení. Podle 
podmínek tohoto titulu by moh-
ly být zajištěny dotační peníze 
i na alespoň část rekonstrukce. 
Na zbytek rekonstrukce by byly 
zapojeny vlastní prostředky 
městského obvodu Střekov, kte-
ré má obvod na svém účtu,“ řekl 
primátor Nedvědický.  gz
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Sympaťáka, 
kterého každý 
podvečer můžete 
vidět v nováckém 
seriálu Ulice, 
hraje i v ústeckém 
Činoheráku. 
Martin Finger 
ale také ztvárnil 
nezapomenutelnou 
roli v trilogii Jana 
Hřebejka Zahradnictví. 
Naštěstí se nestal 
kriminalistou, jak 
původně zamýšlel, 
protože jeho způsob 
civilního herectví si 
získá každého.

Martin Finger: Nejlepší kamarád mi nedal na výběr

Gabriela Zlámalová

Génius loci ústeckého Činoherního studia je podle Martina Fingera pořád silný. foto:  TV Nova

Národním, s tehdejším umělec-
kým šéfem ústeckého Činohe-
ráku Jirkou Pokorným a dra-
maturgyní Lenkou Kolihovou 
(Havlíkovou) v Kolowratském 
paláci. Tam se zrodil náš od-
chod z Národního do Ústí. 

Jak se vám v Ústí hraje, jaké 
jsou Ústečané publikum?

Génius loci Činoherního stu-
dia je pořád silný, myslím, že 

Jak jste se vlastně dostal 
k herectví? Bylo to vaše vys-
něné povolání?

Vysněné povolání to pro mě 
nebylo, i když jsem se vždyc-
ky už od dětství namočil do 
různých recitačních soutěží 
a přednesů na školních akcích 
a později do autorského ama-
térského divadla. Byl jsem, dá 
se říct, bavič třídy. Už jsem to 
do médií opakoval tolikrát, že 
ten příběh zkrátím. Od svých 
asi deseti let jsem chtěl být 
kriminalistou a chytat vrahy. 
To mi vydrželo až do doby, kdy 
jsem byl na vojně. K naplně-
ní snu stát se velkým detek-
tivem nedošlo, ale dnes jsem 
tomu moc rád. Za to, že jsem 
dnes tam, kde jsem, může můj 
nejlepší přítel Ondřej Sokol, 
který mi na tu vojnu jednoho 
dne přivezl přihlášku na praž-
skou DAMU a vlastně mi nedal 
na výběr. Tak jsem se přihlásil 
a oni mě vzali. 

A jak jste se ocitl v Ústí?
Po skončení DAMU jsem do-

stal angažmá do Národního 
divadla v Praze. Byl jsem ještě 
příliš mladý a nevyzrálý, chtěl 
jsem na sobě pracovat a dě-
lat divadlo s lidmi, kteří svět 
vidí podobně jako já a hlavně 
vytvářejí svůj divadelní jazyk 
a jsou originálem. Pamatuji si 
na schůzku mě a Romana Za-
cha, se kterým jsem byl v tom 

stejně, jako když jsem tam pra-
videlně hrával jako člen sou-
boru sedm divadelních sezon. 
Vždycky to byl pro mě zázrak, 
že na druhé straně Labe, v mís-
tech, kde bych upřímně diva-
dlo nečekal, si parta nadšenců 
hraje a hledá a blbne a pracuje 
a jiná parta nadšenců se pak 
na tu první chodí dívat a spolu 
se transportují do jiných ves-
mírů. Je to tam taková výspa 

kultury uprostřed šedi reality. 
A věrní diváci na tom mají ob-
rovskou zásluhu.

Hrajete v Činoheráku, najde-
te si i čas na poznávání měs-
ta Ústí?

Na to bylo moře času bě-
hem těch sedmi let mého pů-
sobení v Činoheráku. Hodně 
se od té doby změnilo, ale stí-
hám ty proměny vidět jen tak 
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se narodil 16. prosince 1970 v Šumper-
ku, kromě filmu a televize působí v diva-
dle, v rozhlase a načítá audioknihy. Hrál 
v Činoherním studiu v Ústí nad Labem 
a v Pražském komorním divadle. Během 
své kariéry hostoval či hostuje také 
v divadlech Na Zábradlí, v Dejvickém 
divadle, ve Viole, v Divadle Na Vinohra-
dech nebo v Divadle v Řeznické. Podílel 
se i na mnoha alternativních projektech. 
V letech 2006 a 2007 získal divadelní 
cenu Alfréda Radoka. Nominován byl 
i na Cenu divadelní kritiky, Cenu Thálie 
a dvakrát na Českého lva.

Martin Finger 

P R O F I LMartin Finger: Nejlepší kamarád mi nedal na výběr

Neustále se to vyvíjí 
a proměňuje. 

M O J E  N E J
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z rychlíku a to vlastně doslova, 
když tedy jedu na představení 
vlakem. Jsem v Ústí skoro vždy 
na otočku, protože mívám dru-
hý den v Praze práci a většinou 
už od rána. Ale v květnu se rý-
suje natáčení Homo Faber pro 
Českou televizi a budeme hrát 
dva dny za sebou. Je tudíž jistá 
šance, že bych tam jednu noc 
přespal a to by možná došlo 
i na to poznávání města. 

Přiblížíte nám Homo Fabera?
Jde o dramatizaci stejno-

jmenného románu Maxe Fris-
che. Hlavní hrdina Walter Fa-
ber, člověk inženýr, založením 
pragmatik a technicistní reali-
sta, pod vlivem událostí a sku-
tečností, které se na něj během 
dvou měsíců navalí, přehodno-
cuje svůj dosavadní život. Od 
materialisty k člověku, který na 
konci svého života poprvé za-
hlédne pro něj neznámé obzory 
duše. Tak bych jej velmi struč-
ně charakterizoval. Je krásné, 
že si do Ústí, kde jsem toho to-
lik prožil a naučil se, odskakuji 
na jeviště, abych si zahrál po-
stavu z tak kvalitní předlohy. 

Za tuhle roli jste byl nomino-
ván na Cenu Thálie 2017. Po-
těšilo vás to?

Uznání vaší práce vždycky 
potěší, nebo ne? Herectví ne-
spadá do kategorie, kde existu-
jí maximálně objektivní krité-
ria pro ohodnocení výkonu. Jde 
vlastně vždy o ryze subjektivní 
posuzování a ocenění získávají 
ti, kteří se zrovna v daném čase 
subjektivně zamlouvají oceňo-
vatelům. Nicméně kromě bez-
prostředních diváckých reakcí 
v sále nebo na sociálních sítích 
nebo tváří v tvář svým idolům, 
je to jedna ze zpětných vazeb, 

které jako kumštýři máme. Pro 
mě ta absolutně největší zpět-
ná vazba je ale vždy od kolegů, 
se kterými pracuji.

Ústečané vás znají z Činohe-
ráku, ale hlavně asi z televi-
ze. Jak jste se dostal do seriá-
lů jako Ulice a dalších?

Dlouhodobou tvrdou prací na 
sobě, to především. A pak je sa-
mozřejmě kromě dalších věcí 
třeba notné dávky štěstí.

V Ulici jste Evžen. Jak se vám 
ta role hraje?

Jsme už kamarádi. Za ta léta, 
co ho hraju, nemusím při pří-
pravě na natáčení přemýšlet, 
jak by se v dané situaci zacho-
val. Prostě se zachovám, jde to 
samo a pořád je to ten Evžen 
Šmýd. I když nutno říct, že jeho 
outsiderovství a alkoholové 
anabáze v začátcích působení 
v Ulici byli pro hraní tak nějak 
šťavnatější. I když být za klaďa-
se taký není špatný.

Jak se vám hraje s takový-
mi hereckými esy jako je pan 
Hrušínský nebo paní Syslo-
vá? Máte z natáčení Ulice ně-
jakou historku?

Já na ty historky z natáčení 
moc nejsem. Být s těmito ko-
legy před kamerou je pro mě 
svátek a jsem rád, že v Ulici 
mám svou linku právě s nimi. 
V Ulici mám vůbec štěstí na he-
recké partnery. Teď aktuálně je 
to Linda Rybová, se kterou si 
při hraní rozumíme, a proto se 
můžu do práce těšit. 

Co vlastě říkáte na to, že vás 
lidé poznávají, jaké to je?

Když to divácké oslovování 
není příliš invazivní, je to vlast-
ně příjemné. Sám si pamatuji 

na sebe v dětství, kdy pro mě 
byl zážitek, když jsem viděl na 
vlastní oči někoho, koho jsem 
znal z televize. Rád to těm li-
dem zpříjemním. Ale nesmí to 
přesahovat určitou mez, kdy 
jsou lidé vlezlí. To není pří-
jemné vůbec nikomu a ne-
musí jít o člověka se známým 
obličejem.

Co máte raději? Divadlo, nebo 
natáčení?

Obojí má svá kouzla, která 
jsou nepřenosná z jednoho na 
druhé. Pro mě je nejlepší stav, 
když to můžu kombinovat.

Nezapomenutelný jste byl 
v trilogii Zahradnictví, jak se 
vám role hrála? V roli jste ze-
stárl, jaký to byl pocit?

Mám rád fyzické proměny 
v herectví, když mě potom ani 
známí nepoznávají. Souvisí to 
s vnitřní přeměnou herce v po-
stavu, kterou jsem jako mladý 
tak obdivoval na amerických 
hercích z Actors‘ studia, kde 
vévodili Dustin Hoffman nebo 
Robert DeNiro či Al Pacino. Můj 
přístup k herectví tito pánové 
velmi ovlivnili. A možnost za-
hrát si Jindřicha v Zahradnictví 
na ploše dvaceti let jeho života 
byla skvělá výzva, moc jsem si 
to zestárnutí užil.

Když pomineme herectví, co 
vás baví? Jak rád trávíte vol-
ný čas?

Volného času je teď málo. 
Nejraději si čistím hlavu v pří-
rodě. Pocházím z Jeseníků, cho-
zení po horách se dá nazvat 
mým koníčkem.

Co zajímavého vás v nejbliž-
ší době čeká nebo jste právě 
dokončil?

Nejvíc práce bude v součas-
né době na mé domovské scé-
ně v Činoherním klubu v Pra-
ze, kde je čerstvě Ondřej Sokol 
uměleckým šéfem a chci mu 
být co nejvíc k dispozici. Záro-
veň mě v tomto roce čekají dvě 
televizní práce a jedna filmová, 
příprava jiného filmu a také se 
snažím autorsky, chci dokončit 
jeden scénář.

V seriálu Ulice si Martin Finger zahraje například po boku Lindy Rybové nebo Rudolfa Hrušínského ml.  foto: TV Nova
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Lehárova Veselá vdova 
na prknech divadla
Ústí nad Labem – Co si do Se-
veročeského divadla zajít na 
další reprízu Lehárovy operety 
Veselá vdova? 

Šanci máte například 
28. dubna od 17:00 hodin. 
Vstupné je od 100 do 400 ko-
run. Již při svém prvním uve-
dení v roce 1905 vzbudila 
zmiňovaná opereta obrovské 
nadšení, velmi rychle se z Víd-
ně rozlétla do celého světa 
a stala se nejznámějším a nej-
úspěšnějším skladatelovým 
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 tohoto žánru smutek 
a slzy, jeho v pořadí pátá ope-
reta však nabízí ještě klasický 
happy end.  zu

Jarní koncert 
Ústí nad Labem – Užijte si v Se-
veročeském divadle Jarní kon-
cert. Uskuteční se 26. dubna 
od 19:00 hodin. Orchestr bude 
řídit Benedikt Sauer a zazní 
Mozartův Klavírní koncert 
A dur či Pergolesiho Stabat 
Mater. Vstupné je od 100 do 
400 korun.  zu

Stoletá diskotéka 
Ústí nad Labem – Nezapomeňte 
na Stoletou diskotéku Haška 
a Dostála. V Národním domě si 
můžete jít zatancovat na hity, 
které prověřil čas 27. dubna 
a 18. května od 20:00 hodin. 
Vstupné je 80 korun.  zu

Jak cestovat často, 
levně a chytře?
Ústí nad Labem – V Domě kultury 
je na 20. května od 19:00 hodin 
naplánovaná přednáška ke kni-
ze Cestujte chytře, levně a čas-
to Hany Machalové. Autorka 
boří mýty o tom, že cestování je 
drahé, časově náročné a nebez-
pečné. Vede populární přednáš-
ky zaměřené na levné cestová-
ní lidí s běžným zaměstnáním 
a příjmem. Dodává kuráž všem, 
kterým brání různé životní pře-
kážky v plnění jejich cestova-
telských snů. Na stránkách 
www.facebook.com/snadnodo-
sveta inspiruje svými cesta-
mi tisíce sledujících. Přesvědčí 
vás, že svět je tu pro všechny 
bez rozdílu. Bude vám optimi-
stickým rádcem a ohromnou 
motivací své cesty už dál ne-
odkládat. Vstupné je 150 ko-
run.  zu

Májový jarmark a Myslivecký den v Zubrnicích
Zubrnice – Jaro je tady, tak co 
si zajet třeba do zubrnického 
skanzenu? 

V nadcházejícím období se 
tam navíc chystají i dvě za-
jímavé akce. Už 27. dubna 
se tam uskuteční Myslivec-
ký den, 11. a 12. května si pak 

můžete užít tradiční Májový 
jarmark. I letos se můžete se-
známit s tradičními řemesly – 
nebudou tak chybět hrnčíři či 
dráteníci. 

Součástí je program pro nej-
menší v podobě pohádky a fol-
klórní hudby.  zu

Legendární Poutníci 
zahrají v Ústí
Ústí nad Labem – Skvělá blue-
grassová kapela Poutníci se 
vrací do Ústí. V Národním 
domě se fanouškům předsta-
ví už 24. dubna od 20:00 hodin. 
Vstupné je 120 korun. Poutníci 
začali v roce 2019 svou 49. se-
zonu. V loňském roce 2018 sou-
bor odehrál 111 koncertů.   zu

Fanouškům zazpívá Žalman 
Ústí nad Labem – Ústecké folkové 
jaro pokračuje v květnu kon-
certem písničkáře Žalmana Lo-
honky s kapelou. Na vystoupe-
ní si můžete zajít 21. května od 
20:00 hodin. Vstupné je 150 ko-
run. Žalman působí na hudeb-
ní scéně od roku 1968, nejprve 
ve skupině Minnesengři, poz-
ději v roce 1982 založil vlastní 
kapelu Žalman & spol., která 
v různých sestavách koncer-
tuje nepřetržitě až do součas-
nosti. Poslední obměna sestavy 
proběhla v únoru 2017. Ved-
le Petra Novotného, stojícího 

Továrník by oslavil 164. narozeniny
Ústí nad Labem – U majestát-
ní hrobky rodiny Schichtů na 
střekovském hřbitově v Ústí 
nad Labem si na začátku břez-
na připomenuli zástupci ús-
teckého muzea, pamětníci 
a veřejnost 164. narozeniny za-
kladatele slavné ústecké továr-
ny na mýdlo s jelenem Johanna 
Schichta. Vzpomínková akce 
byla součástí doprovodného 
programu aktuální výstavy 
Schichtova epopej – 100 let re-
publiky a 170 let Schichtových 
závodů, kterou je možné zhléd-
nout v ústeckém muzeu až do 

30. června. Mezi hosty byl na 
Střekově přítomný i osmadeva-
desátiletý Rudolf Holý mladší, 
syn vedoucího české reklamy 
u firmy Schicht v letech první 
republiky. Právě jeho otec do-
stal v roce 1925 za úkol zorga-
nizovat vytvoření 12 velkoploš-
ných pláten z českých dějin, 
které u příležitosti desátého 
výročí vzniku Československa 
v roce 1928 jako reprodukova-
né závěsné školní obrazy k vý-
uce dějepisu darovala ústecká 
továrna všem školám v repub-
lice.  zu

po Žalmanově boku již téměř 
25 let, a zpěvačky Michaely 
Hálkové stanul kytarista Petr 
Havrda přinášející nový vítr 
a nové aranže písní.  zu
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Vychováváme studenty, 
na kterých AGC může stavět

Dlouhodobě se společnost 
AGC umisťuje v čele žebříč-
ku nejlepších zaměstnavate-
lů. Jako jedna z mála v Česku 
si sklářská firma vychovává 
své budoucí zaměstnance. Za-
chovala školu, která vznikla 
před sedmdesáti lety, a po-
stupem času z ní vybudovala 
současné moderní vzděláva-
cí zařízení. Jeho služeb podle 
personálního ředitele AGC Flat 
Glass Czech Libora Sehnala ne-
využívají jen studenti z Teplic-
ka, ale i z Ústecka, Mostecka 
a dalších regionů.

Společnost AGC má vlastní 
střední školu. Proč jste se roz-
hodli ji zřídit?  

Střední škola AGC v Tepli-
cích je nástupnickou organi-
zací předchozích vzdělávacích 
zařízení. Původní škola vznikla 
v roce 1949 jako Závodní uč-
ňovská škola skláren Inwald. 
Hlavní zaměření tehdejší školy 
byly především sklářské obo-
ry, jako strojník sklářských au-
tomatů, lisař skla, kovorytec 
a dále obory strojně a elektro 
údržbářské. V roce 1978 škola 
přešla pod národní podnik Sklo 
Union s názvem Střední odbor-
né učiliště sklářské. V rámci 
privatizace v roce 1991 škola 
přešla pod nově vzniklou akcio-
vou společnost Glavunion 
a od 1. 7. 1991 zahájila svou čin-
nost pod názvem Glavunion – 
SOU sklářské, tentokrát jako 
akciová společnost a tedy sou-
kromá či lépe nestátní firemní 
škola. Jednalo se tedy o udržení 
firemní školy, jejíž nabídka byla 
v této době nezbytná pro napl-
nění potřeb zřizovatele, společ-
nosti Glavunion a.s. Škola nabí-
zela především obory zámečník 
a elektrikář a dále maturit-
ní obory mechanik operátor 
sklářských strojů a mechanik 
elektronik. 

V současnosti, kdy je nedosta-
tek zejména technických pra-
covníků na trhu práce, je ško-
la pro AGC velkou výhodou?

Ve smyslu současného trendu 
označovaného jako průmysl 4.0, 
který se ubírá směrem digitali-
zace, automatizace, robotizace 
výroby a změn na trhu práce, 
se opět ukazuje výhoda strate-
gického partnerství ve spoje-
ní škola – firma jako základu 
pro kvalitní odbornou přípravu 

žáků na budoucí povolání a pro 
jejich začlenění do společnosti. 
Motivací pro žáky je především 
podpora ze strany společnosti 
ve formě stipendijního progra-
mu a dále odborných stáží v za-
hraničí a podobně. Dalším vý-
znamným přínosem partnerství 
je pružná reakce školy na rychle 
se rozvíjející potřeby společnos-
ti a regionu. Žáci, kteří absolvují 
odborné vzdělávání na pracovi-
štích partnerské firmy, získávají 
jasnější představu o jejich bu-
doucí kariéře a lépe se začleňují 
do pracovního procesu v rámci 
studovaného oboru.

Jaký je zájem o studium na 
vaší škole? 

Škola se v očích veřejnos-
ti a zaměstnavatelů umísťuje 
v popředí zájmu. Máme vysoké 
preference jako školské zaříze-
ní i v rámci jednotlivých nabí-
zených oborů. Například obor 
informační technologie jsme 
v našem regionu nabízeli jako 
první. Zaměření tohoto oboru 
se majoritně váže na základní 
dovednosti a kompetence pro-
gramátora, správce sítě a admi-
nistrátora operačních systémů. 
Díky tomu jsou naši absolven-
ti na trhu práce žádaní a dlou-
hodobě nemíří na úřad práce. 
V nabídce máme další obor, kte-
rý je jedinečný, a to předškolní 
a mimoškolní pedagogika. Díky 

našemu přístupu a perfektně 
propracovanému vzdělávací-
mu programu je tento obor vy-
hledávaný zájemci i z okolních 
regionů, jako Litoměřice, Most 
nebo Ústí nad Labem, přestože 
jej sami v portfoliu vzdělávání 
nabízí také.

Reaguje také škola na potřeby 
trhu práce a budoucí uplatně-
ní absolventů například nový-
mi obory?

S ohledem na potřeby trhu 
práce a potřeby významných 
zaměstnavatelů plánujeme ote-
vřít nový technický obor, který 
zaplní prázdné místo v nabíd-
ce vzdělávání v tomto regionu 
a bude orientovaný právě do 
oblasti průmyslu 4.0. Poměr zá-
jmu uchazečů a počtu přijatých 
žáků jednoznačně ovlivňuje na-
bídka a poptávka a ekonomic-
ký index Ústeckého kraje. Stej-
ně tak na něj má vliv i kvalita 
vzdělávání na jednotlivých zá-
kladních školách, která se dost 
liší. Rozhodně nám není jedno, 
s jakým prospěchem z 8. a z 9. 
třídy se k nám uchazeči hlásí. 
Naším cílem je, abychom oslo-
vili především ty uchazeče, kte-
ří dlouhodobě dosahují lepších 
studijních výsledků. Přestože se 
počty zájemců každoročně liší, 
standardně se nám daří otevírat 
první ročník ve všech nabíze-
ných oborech.

Můžete vyčíslit, jaký podíl ab-
solventů získá zaměstnání ve 
společnosti AGC?  

Škola je orientována nejen 
na naplňování potřeb svého zři-
zovatele – společností skupiny 
AGC, ale i dalších subjektů, pů-
sobících v tomto regionu. Řada 
absolventů odchází po ukonče-
ní středního vzdělávání na vy-
sokou školu, aby pokračovali 
ve studiu v původním zvoleném 
oboru. Někteří se po dokonče-
ní vysokoškolského studia vra-
cí do skupiny AGC nebo jiných 
firem, někteří se spoléhají na 
vlastní dovednosti a zahajují 
podnikání v nově vytvářených 
firmách. Naše škola, jako jedna 
ze čtyř středních škol, získa-
la titul fakultní škola Přírodo-
vědecké fakulty UJEP, kde lze 
s výhodou navázat na profesní 
růst ve studiu IT, případně na 
dalších fakultách, v oblastech 
ekonomie nebo pedagogiky. 
Škola dále nabízí talentovaným 
fotbalistům možnost skloubení 
středoškolského studia s mož-
ností profesionální fotbalové 
přípravy v mládežnických tý-
mech FK Teplice. Řada mladých 
sportovců se tak po ukončení 
studia vydává cestou profesio-
nálního hráče fotbalu. Hrubým 
odhadem se z celkového počtu 
80 – 90 vycházejících žáků do 
řad společností skupiny AGC 
začleňuje cca 15 %. Naše škola 
není zaměřena pouze na sku-
pinu AGC. Snaží se své služby 
nabídnout i dalším zaměstnava-
telům, působících nejen v tep-
lickém regionu a současně řeší 
problém získání kvalifikované 
pracovní síly.

Kteří studenti dosáhnou na 
stipendijní program AGC? 

Stipendijní program AGC se 
týká studentů vysokoškolské-
ho studia a je zaměřen zejmé-
na na technické studijní obory. 
V tuto chvíli však diskutujeme 
zavedení stipendijních progra-
mů i v rámci Střední školy AGC. 
Jednalo by se zejména o studen-
ty technických oborů a stipen-
dium by mělo studentům mini-
málně kompenzovat školné. To 
by umožnilo, aby ve škole mohli 
studovat i studenti, pro které 
právě školné může být zásadní 
překážkou. A pro skupinu AGC 
by to znamenalo více kvalitních 
studentů, na kterých AGC může 
stavět svoji budoucnost.  pr

Personální ředitel společnosti AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. foto: zitteplice.cz
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Karla Čapka

DEN ZEMĚ 2019
Středa 24. 4. 2019

Tradiční odpoledne plné zábavy pro děti
a rodiče s dětmi nabídne nejen přírodo-
vědně zaměřené  soutěže,  ale  i řadu
dovednostních  her a atrakcí.  Za jejich
plnění   děti   získají  speciální  penízky,
za které  si  pak mohou koupit  v našem
obchůdku sladkost či jinou drobnou cenu.

Za hezkého počasí opékání vuřtů!

Bli í informace: Jaroslav erný, cerny@ddmul.cz, 475 210 861, 777 803 983žš Č

Dům dětí a mládeže
a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p. o.

a Sdružení dětí a mládeže TILIA a Centrum ochránců přírody TILIA
ve spolupráci

s Ústeckým parlamentem dětí a mládeže

za podpory
Města Ústí nad Labem a projektu Zdravé město a místní Agenda 21

pořádají

.

od 15:00 do 17:30 hod.

Přijďte do Domu dětí a mládeže oslavit svátek Země

Na akci není nutné se přihlašovat.
Vezměte s sebou i své kamarády a kamarádky. VST

UP

VO
LNÝ
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27 pivovarů zaplaví Kostelní 
náměstí. Dorazí i Ready Kirken

Cyklokemp zve na čarodějnice i běh

Blades míří do prestižní ligy

d u b e n  2 0 1 9

Nabídka 26 minipivovarů z celé ČRNabídka 26 minipivovarů z celé ČR

CHARITA Z každého piva půjde 0,50 Kč pro Plamínek naděje.

PROGRAM

READY KIRKEN
ZZ TOP Revival  ×  IDIO & IDIO

Divadlo V PYTLI  ×  THE BOOM
FunkyTown  ×  Ústecké BAMBINI

ÚSTEČANKA  ×  Junior Band
BURIZON  ×  Divadlo z půdy

Kouzelníček a klauni ... a další

Sobota: 11. 5. 2019 - 10-22 hod.
Ústí n/L. - Kostelní náměstí u OC Forum

ŘEMESLNÉ
STÁNKY

KOVÁŘ, BRUSIČ SKLA, MALOVÁNÍ NA TEXTIL BATIJAT, 
TRDELNÍKY, AUTORSKÉ ŠPERKY, ZMRZLINA...

PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ A B. B. ART PRODUCTION VE SPOLUPRÁCI S OC FORUM ZA PODPORY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM POŘÁDAJÍ

MALÝCH A RODINNÝCH PIVOVARŮMALÝCH A RODINNÝCH PIVOVARŮ

Bude to již 9. Ústecký pivní 
jarmark malých a rodinných pi-
vovarů, který se koná 11. květ-
na. Ústečany oblíbená celo-
denní akce, která se těší zájmu 
nejen pivařů, ale i rodin s dět-
mi, juniorů či seniorů. 

Pivní nabídka bude opět širo-
ká a své pivařské umění před-
vedou zástupci až 27 pivovarů. 
Vedle tradičních účastníků se 
představí opět několik pivních 
nováčků jako například pivo-
var Krušnohor z Kraslic, Pi-
votéka nebo pivovar Strašák. 
O divadelní program nejen pro 
děti se postará Divadlo Z půdy, 
klauni Mireček a Leontýnka se 

Poslední dubnový den se ote-
vře pro letošní sezonu Cyklo-
kemp Loděnice v Brné a pro-
běhne první akce pro veřejnost 
„Pálení čarodějnic“. Hned v pá-
tek 3. května se uskuteční prv-
ní Country večer, který se bude 
opakovat vždy každý první pátek 
v měsíci od 18:00 hodin. V so-
botu 4. května se zde uskuteční 
Motocyklo sraz s celodenní mu-
zikou a projížďkami proti proudu 

Portou Bohemicou. Poslední 
květnovou sobotu – 25. května – 
vyběhnou z cyklokempu běžci. 
Charitativní Běh Plamínku nadě-
je zve závodníky na 1,5 a 10km 
trať. Výtěžek poputuje na moto-
ped pro 11letou Amálku. Novin-
kou pro letošní sezonu bude pro 
hosty možnost půjčení výletního 
auta na projížďky Portou Bohe-
mica, bude obnovena půjčovna 
loďky a šlapadla.  pr

svými bublinkami a pohádkami 
a oblíbené Divadlo V Pytli. Na 
hudební scéně vystoupí jako 
hlavní kapela večera Ready Kir-
ken. Představí se například ZZ 
Top Revival, Funky Town, The 
Boom nebo Idio & Idio. Ochut-
návat se budou zajímavé po-
choutky i prodávat šperky a vý-
robky z řemeslných stánků. 
Zhlédnete kováře nebo brusiče 
skla. Pro děti bude připravena 
i výtvarná dílna. Neodmyslitel-
nou součástí pivního jarmarku 
je i charita a všechny pivovary 
věnují 0,50 Kč z každého pro-
daného piva ústecké nadaci 
Plamínek naděje.

Po úspěšné šňůře výher 
a získání titulu ve druhé lize 
– Silver Bowlu postoupil tým 
hráčů amerického fotbalu – 
ústeckých Blades, do tuzem-
ské Paddock ligy. Předseda 
klubu Matěj Sahula na tiskové 
konferenci 29. března mimo 
jiné uvedl, že i přesto, že bu-
dou nováčky ligy, tak věří, že 
budou rovnocennými soupe-
ři. Dále podotknul, že tým je 
složený z takzvaných amate-
rů, což jsou hráči, kteří cho-
dí běžně do zaměstnání, mají 
své rodiny a jejich srdcovou 
záležitostí je americký fotbal. 

„Jsou to hlavně srdcaři, což 
je ve výsledku vidět i při hře, 
ale nemohli by to být jen srd-
caři bez podpory a tolerance 
svých rodin,“ zdůraznil Sahu-
la. Hlavní trenér klubu Daniel 
Leško sdělil, že ústečtí hráči 
mu po výhře v Silver Bowlu 
nabídli, jestli by je v premiéro-
vé sezoně nechtěl přivést mezi 
elitu. „Po absolvování pár tré-
ninků jsem se mezi nimi cítil 
moc dobře a navíc jsem cítil, 
že je v týmu hodně talentova-
ných kluků a vedení udělá pro 
úspěch absolutní maximum,“ 
uvedl Leško. Jejich slova 

potvrdili i zástupci hráčů Pavel 
Mráz, který na každý trénink 
dojíždí z Liberce, a americká 
posila z NFL Bo Diesel. Oba se 
shodli v tom, že minimální cíl, 
kterého chtějí hráči dosáh-
nout, je semifinále. 

 Blades Ústí nad Labem

Půjčte si hole 
a vyrazte do lesa

Další půjčovna chodeckých 
holí v lesích kolem Milešov-
ky je v provozu. Tentokrát na 
cestě z Milešova. Pokud bude-
te mít doma staré hole od bě-
žek, budeme rádi, pokud nám 
je donesete. A už je jaro, tak si 
běžte zasportovat třeba aktiv-
ní chůzí. 

 Eliáš Molnár

Klub seniorů  
oslavil MDŽ

Zcela zaplněný sál Kulturní-
ho domu v Chlumci se skvěle 
bavil při oslavě MDŽ s popu-
lárním bavičem a zpěvákem 
Vladimírem Hronem, zábava 
seniorů pokračovala do večer-
ních hodin s hudbou a tan-
cem. Všem, kteří se na organi-
zaci akce podíleli, patří naše 
poděkování. 

 Klub seniorů Chlumec

Junioři ústeckého 
Slovanu slaví titul

Poslední kvalifikační utkání 
zvládli ústečtí hokejoví junio-
ři. Dokázali otočit vývoj utkání 
s HC Litomyšl a slaví vítězství 
ve své kategorii. 

Sice se začátek utkání více 
vydařil soupeři z Litomyšle, ale 
třetí třetina patřila Ústečanům 
– vstřelili čtyři branky a zvítě-
zili 5:3. 

 HC Slovan 
Ústí nad Labem

Jarní úklid kolem Milešovky
To není pozdní dárek od Ježíš-

ka, to nám Středohořanům něja-
ký necitlivý člověk vysypal svůj 
odpad pod starý jilm, rostoucí 
již určitě více jak sto let hned 
malý kousek nad Hornovkami. 
Zajímalo by mě, co by starý jilm 
tomuto člověku pověděl, kdyby 
mohl mluvit. Asi by byl shovíva-
vý, protože za ty dlouhé roky, co 
zde roste, takových viděl velmi 
mnoho. Nás určitě mile pozdra-
ví a zamává nám svými větvemi, 

jako již uplynulých sedmnáct 
let dělá, když každoročně přije-
deme uklidit, co zde pravidel-
ně přibude. I proto pořádáme 
každý rok jarní úklid kolem Mi-
lešovky. Ten letošní se uskuteč-
nil 13. dubna. Rozdělili jsme se 
do skupin a každá si prošla svůj 
uklízecí výlet. Po úklidu následo-
val tradiční přírodně-vzděláva-
cí program a občerstvení proti 
únavě a vyčerpání.

 Daniel Pitek, Středohoří sobě
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NICK 
Pes, kříženec dlouhosrstý, 
černý s pálenými znaky, 
výška 45 cm, stáří 
5 měsíců. Nick je hravé 
odrostlé štěně, má rád 

hodně pohybu. S ostatními psy se 
nepere.

MATÝSEK 
Pes, hladkosrstý kříženec 
rezavé barvy, výška 40 cm, 
stáří 4 roky. Matýsek je 
trochu tvrdohlavý pes, 
občas nerad poslouchá a je 

tak trochu svéhlavička. Je vhodný spíše 
k domku se zahrádkou, kterou spolehlivě 
ohlídá.

JAMAL 
Pes, dlouhosrstý kříženec, 
základní barva černá 
s rezavým žíháním a bílou 
náprsenkou, výška 45 cm, 
stáří 7 let. Jamal je klidný 

a vyrovnaný pes, nepere se s ostatními 
psy a rád chodí na vycházky.

HYNEK 
Kocour, rezavobílý, stáří 
10 měsíců. Hynek je velmi 
plachý, je rád spíše sám 
bez kontaktu s lidmi, je 
vhodný spíše k domku 

se zahrádkou, kde bude mít dostatek 
prostoru.

FERDA 
Kocour, černo-mourovaný, 
stáří 8 let. Ferda je trochu 
nedůvěřivý, nový majitel 
musí počítat s tím, že si na 
něj musí Ferda nejdříve  

   zvyknout.

GERY 
Pes, kříženec belgického 
ovčáka rezavé barvy s černě 
pálenou mordou, výška 
50 cm, stáří 1 rok. Gery je 
nevychovaný mladý pes, 

který si potřebuje osvojit základní výcvik, 
a je velmi temperamentní. Gery musí být 
jako jediný pes v rodině, protože se pere 
s ostatními psy.

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

23. 4. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská  
(od ČOV), Vítězná ( Olšinky)
24. 4. Kojetice, Nová Ves
25. 4. Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
29. 4. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
30. 4. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
2. 5. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
6. 5. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
7. 5. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
9. 5. Jizerská, Šumavská, Orlická
13. 5. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na 
Vrstevnici
14. 5. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
15. 5. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
16. 5. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
20. 5. J. Plachty
21. 5. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná

22. 5. Na Skalce, Peškova, Picassova
23. 5. Ryjická, Sibiřská
27. 5. Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, 
Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená,  
Tři Kříže
28. 5. Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní,  
Železná
29. 5. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
30. 5. Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
3. 6. l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
4. 6. Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
5. 6. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
6. 6. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická
10. 6. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, 
Zolova

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

30. 4.  
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.  
Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17:10–17:30
14. 5.  
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

SVOZ ODPADU ZE  ZELENĚ VE  VACÍCH

Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, svoz v týdnu od 22. 4. 
Severní Terasa, Dobětice, svoz v týdnu od 29. 4. 
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno, svoz v týdnu od 6. 5. 

Centropol: Trh očistí přísnější pravidla, akreditace a vzdělávání prodejců
Trh s energiemi nemá v sou-

časnosti právě nejlepší pověst. 
Mohou za to především někteří 
„pseudoobchodníci”, kteří se 
snaží získávat nové zákazní-
ky nejrůznějšími nefér prak-
tikami. Pomoci by měla nejen 
novela energetického zákona. 
Společnost Centropol, která 
zákazníkům dodává elektřinu 
a plyn, navrhuje také napří-
klad povinné vzdělávání a cer-
tifikaci prodejců. 

Podle ředitele zákaznické 
zkušenosti společnosti Cen-
tropol Tibora Flašíka by se 
měly především zpřísnit pod-
mínky pro udělování licencí 
pro obchodování s elektřinou 
a plynem. „Dnes to může dě-
lat téměř kdokoli, máme vel-
mi liberální legislativu a ERÚ 
v podstatě nemá možnost 
licenci nedat,” uvedl Tibor 
Flašík. 

Centropol se snaží prosadit 
změnu energetického záko-
na tak, aby prostředníci také 
podléhali jurisdikci energetic-
kého zákona a Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ). Pra-
vidla totiž musí být stejná pro 

všechny, nejen pro samotné 
dodavatele. 

Zpřísnění je na dobré cestě
Osobní prodej má v ener-

getickém oboru své opodstat-
nění. Je však třeba změnit 
způsob, jak k němu někteří 
prodejci přistupují. „Od kon-
ce loňského a začátku letoš-
ního roku jsem zaznamenal 
v této oblasti obrovský posun. 
Většina dodavatelů se shodla 
na tom, že je třeba trh od ne-
kalých praktik vyčistit. Ony 
neškodí jenom koncovým 
zákazníkům, ale i nám jako 
dodavatelům,” postěžoval si 
Flašík. 

Kontrola je v terénu takřka 
nemožná

Vydáváním akreditací Ener-
getickým regulačním úřa-
dem se trh vyčistí od různých 

pofiderních „pseudoobchodní-
ků”. Když pro dodavatele ně-
kdo smlouvy prodává, je to to-
tiž většinou živnostník, který 
má často ještě nějaké subdo-
davatele. Na konci řetězce je 
tak u samotného prodeje ně-
kdo, o jehož existenci obchod-
ník de facto vůbec neví. 

Vlastní certifikáty
Zvláštní zřetel přitom v Cen-

tropolu berou především na 
starší obyvatele. U nich si roz-
hodnutí přejít k Centropolu 
nechává společnost potvrdit 
nejen od nich, ale třeba i od 
příbuzných či sousedů. Cen-
tropol chce rovněž jít cestou 
vlastního vzdělávání prodejců 
poté, co bude mít možnost je 
zaregistrovat. Společnost pro 
ně pak bude vydávat vlastní 
certifikáty a vychovávat z nich 
své energetické poradce.  pr
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

INZERCE

P O R A D N A

Když je dítě tichým svědkem...
Víte, že děti v situacích, 

kdy se rodiče hádají, prožívají 
strach o sebe i rodiče? Že celá 
atmosféra rodiny je výskytem 
častých hádek dlouhodobě a zá-
sadně změněna, čímž dochází 
u dětí k nárůstu úzkosti?

Že vlivem opakovaných nega-
tivních zážitků mohou trpět čas-
tými bolestmi hlavy, břicha, na-
venek bez zjevné příčiny? Časté 
hádky v rodině, mají vliv i na 
školní výkon dětí. Jsou nepozor-
né, nesoustředěné, mohou se 
hůře učit nové látce, v třídním 
kolektivu jsou uzavřené či po-
pudlivé, mohou být šikanované 
nebo šikanující. 

Jaké jsou možnosti řešení? 
Před dětmi se zdržte jakýchko-
li projevů nedobré partnerské 
komunikace, slovní či fyzické 
agrese obzvlášť. Za dojmem, že 
dítě zlobí či je nesoustředěné, 
hledejte hlubší příčinu. Obraťte 
se na odborníky.  sp

Telefonicky:  
Nonstop linka pomoci 475 603 390 
Osobně:  
Spirála, K Chatám 22, Ústí nad Labem – 
Skorotice od pondělí do pátku  
8:00 – 18:00 hodin.
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Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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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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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Seniorská obálka  
může i zachránit život 

Záchranářům na Ústecku 
v péči o osamocené seniory 
pomůže takzvaná Seniorská 
obálka. Tiskopis, ve kterém se-
nioři vyplní informace o tom, 
kterými nemocemi či alergie-
mi trpí a jaké berou léky. Obsa-
huje i kontakty na jejich blíz-
ké. Obálku pak umístí v bytě 
na viditelném místě pro případ 
zásahu záchranářů. 

„Správně vyplněná senior-
ská karta nám umožní rych-
lejší orientaci v chorobách 
a užívaných lécích seniora. 

Zejména v případech, kdy je 
v bezvědomí, zmatený nebo 
nemůže mluvit, ale velmi často 
taktéž při akutní cévní mozko-
vé příhodě či hypoglykemic-
kém kóma u diabetika,“ říká 
mluvčí krajských záchranářů 
Prokop Voleník. 

Projekt Seniorská obálka 
je určen pro seniory, kteří žijí 
sami ve svém domácím pro-
středí. Seniorské obálky na-
jdete na www.kr-ustecky.cz/
seniorska-obalka/ds-100509/
p1=233408.  gz

Loď Marie získala 
od města dotaci
Vaňov – Oblíbená převozní loď 
Marie zajišťuje lodní dopravu 
na Labi se zastávkami Vaňov, 
Brná, Dolní Zálezly, Církvice, 
Libochovany, Velké Žernoseky, 
Píšťany a zpět. Ceny jízdného se 
v letošní sezoně nezmění, loni 
to bylo od 10 do 38 Kč za osobu, 
příplatek za psa, kočárek a jízd-
ní kolo byl 15 korun. Děti do 6 
let s doprovodem měly cestu 
zdarma. Radní schválili pro její 
provoz dotaci 200 tisíc korun, 
kterou musí ještě schválit zastu-
pitelstvo. Loď Marie je v provo-
zu od června do září.  gz



LIKVIDACE
SKLAdů

 www.centropol.cz/
pobocka-usti

Zákaznická linka

475 259 484

Nepropásněte VÝPRODEJ produktů 
s výhodnými loňskými cenami energií. 
Nabídka platí už jen do 30. 6. 2019.

ELEKTŘINA
s využitím 

loňského produktu 21 %UŠETŘÍTE 
až

PLYN
s využitím 

loňského produktu 15 %UŠETŘÍTE 
až

Chceme vyčistit trh od šmejdů
Všichni prodejci elektřiny nebo plynu, kteří komunikují přímo 
se zákazníkem, by měli mít akreditaci, kterou by vydával 
Energetický regulační úřad. “Pokud by prodejce klamal lidi 
nebo kradl, přišel by o licenci. Tím se trh vyčistí od různých 
pochybných existencí,” říká Tibor Flašík, ředitel zákaznické 
zkušenosti Centropolu.

Každou novou smlouvu ověřujeme
Když Centropol obdrží smlouvu, volá zákazníkovi a zjišťuje, 
zda bylo vše v pořádku. Ověřuje tím, zda zná délku závazku, 
možnost odstoupení atd. Pokud zákazník nepotvrdí, že je 
vše v pořádku nebo třeba nezvedne telefon, smlouvu fi rma 
nepřijme.

Zvláštní zřetel na starší obyvatele
Starší lidé jsou daleko citlivější. U  nich si rozhodnutí přejít 
k  Centropolu nechá společnost potvrdit nejen od  nich, ale 
třeba i  od  příbuzných nebo sousedů. Centropol chce mít 
jistotu, že prodej byl korektní.

Energie nemůže prodávat člověk, který o tom 
nic neví
“Chceme vzdělávat naše prodejce poté, co budeme mít 
možnost je u nás zaregistrovat. Budeme pro ně vydávat naše 
certifi káty a  vychovávat z  nich svoje energetické poradce. 
Energie nemůže prodávat člověk, který o tom vůbec nic neví,” 
dodává ředitel zákaznické zkušenosti společnosti Centropol 
Tibor Flašík.

Do boje s nekalými obchodními praktikami a s tzv. 
energetickými šmejdy vytáhl společně s Asociací 
nezávislých dodavatelů energií, Energetickým regulačním 
úřadem, Českou obchodní inspekcí, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu či Svazem obchodu a cestovního ruchu i Centropol.

Centropol chrání zákazníky 
před energetickými šmejdy
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