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Ústí má duši a auru, 
kterou mám rád
STRANY 8–9

Jiří Krejčí st.
certifikovaný
realitní makléř
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tel.: 475 207 500
mob.: 734 316 660

reality@sarto.cz
www. sarto.cz
člen Asociace
realitních kanceláří ČR
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„Děkuji mnohokrát panu Krejčímu za 
starostlivost a nadstandardní příjemné 
jednání při prodeji mého domu. Už od 
prvního setkání jsem cítila, že jsem ve 

správných rukách a vše proběhne bezpečně. 
Což se mi i potvrdilo. Přeji realitní kanceláři 

Sartoreality plno dalších spokojených klientů 
jako jsem já.“   Paní Eva, 65 let
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CYKLOKEMP BRNÁ
5. 7., 2. 8., 6. 9., 1700 Country v Cyklokempu  
  – country maringotka Petra  
  Berounského zve na jamování  
  s hudební legendou Karlem Poláčkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRAD STŘEKOV 
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 

LETNÍ KINO
17. 8.   Fírfest – hudební festival, vystoupí  
  i Jana Uriel Kratochvílová 
25. 8., 1100  Radio Fest (bývalé Labské léto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. až 4. 7.  Výprava do středověku – příměstský  
  tábor – tvořivé a keramické dílny DDM  
  pro děti od 6 let. Tentokrát na děti  
  čeká poznávání starých řemesel.  
  Navštívíme skanzen v Zubrnicích  
  i historickou středověkou vesničku  
  Botanicus v Ostré n. L. připraveno je  
  tvoření z textilu, pedigu, keramiky  
  a mnohé další. 

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

SIA CENTRUM
28. 6., 1830  Pyžamová párty – hry a soutěže,  
  pyžamotéka, pohádka

APOLLO MUSIC CLUB 
22. 6.   Retrodiskotéka s tombolou

CAFÉ MAX 
26. 6., 2000  Wheather man – film 
29. 6., 2200  DJ Funkenstein

DOBRÁ ČAJOVNA 
24. 6., 2000  Music Tea – džemování na rozličné  
  hudební nástroje se skupinou  
  JakToPřijde
25. 6., 1900  Jižní Amerika – vyprávění Jaroslava  
  Staryho spojené s promítáním  
  fotografií
29. 6.   Čajoherák – divadelní improvizační  
  show v podání ústeckých herců,  
  vstupné dobrovolné

ČAJOVNA U VÝSMÁTÝ ŽÁBY 
25. 6., 1830  Meditace/dech

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
26. 6., 1700  Brass Bombers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 6., 1700  Děčín trio a hosté
7. 7., 1700  Clarinet Society
14. 7., 1700  Ústecký výběr
21. 7., 1700  Old Boys
28. 7., 1700  Doubravanka
4. 8., 1700  Brass Bombers
11. 8., 1700  Tomáš Kostka a Iva Šulcová
18. 8., 1700  JJim Band
25. 8., 1700  Plechovanka

DŮM KULTURY 
25. 6.   Dracula – muzikál 
14. 9., 1700  Smejko a Tanculienka – Hip, hip,  
  hurá! – hudebně divadelní pásmo
21. 9., 1200  Mattoni 1/2Maraton Ústí  
  nad Labem

NÁRODNÍ DŮM 
24. 6., 2000  Galen Weston Band – jazzrockový  
  koncert projektu z Toronta
25. 6.   Kenny Wayne
29. 6., 2000  Stoletá diskotéka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 9., 2000  Aynsley Lister – jeden z nejlepších  
  britských kytaristů bude mít rámci  
  svého turné po Evropě i zastávku  
  v Ústí
9. 9., 2000  Wanda Johnson – fenomenální  
  zpěvačka z Jižní Karoliny

ZOO 
28.–30. 6  Hurá na prázdniny
28. 6.   Večerní prohlídka zoo
12. 7.   Večerní prohlídka zoo
26. 7.   Večerní prohlídka zoo
9. 8.   Večerní prohlídka zoo
17. 8.  Mezinárodní den orangutanů aneb  
  Den bez palmového oleje
23. 8.   Večerní prohlídka zoo
7. 9.   Mezinárodní den supů

ČINOHERNÍ STUDIO
27. 6., 2000  Sen noci svatojánské (Hrad Střekov)
30. 6., 2000  Sen noci svatojánské (Hrad Střekov)

Divadelní zahrada 2019
zahrada ČRo Sever
19. 8., 2000  Sen noci svatojánské
20. 8., 2000  Anna Klimešová a kol.:  
  Ticho po pěšině
21. 8., 1700  Astrid Lindgren: Ronja, dcera  
  loupežníka
22. 8., 2000  William Shakespeare: Zkrocení  
  zlé ženy
23. 8., 2000  Ingrid Lausund: Benefice aneb  
  Zachraň svého Afričana
24. 8., 2000  Jaroslav Žváček: Obludov  
  (A studio Rubín)

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
25. 6., 1900  Carmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZEUM 
Akce 
25. 6., 1700  Na kajaku z Prahy do Severního  
  moře – 881 kilometrů plavby na  
  mořském kajaku po stopách lachtana  
  Gastona, královny Dagmar a mnoha  
  dalších. Zahájení výstavy fotografií  
  a přednáška cestovatele a překladatele  
  Zdeňka Lyčky. Vstup volný. 
Výstavy
do 30. 6.  „Šichtovka“ dnes – výstava fotografií  
  doplňující výstavu Schichtova epopej  
  muzejního fotografa Jiřího Preclíka  
  z areálu Schichtových závodů  
  v průběhu let 2011–2018
do 30. 6.  Schichtova epopej
do 11. 8.  Trpaslíci – výstava o historii trpaslíků  
  od pravěku přes starověk a středověk  
  až do současnosti. Zvláště je  
  prezentován jejich výskyt na hradech  
  Střekov a Blansko nebo v Mariánské  
  skále v Ústí nad Labem.
do 31. 12.  Klaus Horstmann-Czech – Dialog  
  s časem – mramorové plastiky  
  významného evropského sochaře  
  a ústeckého rodáka Klause  
  Horstmanna-Czecha
do 14. 7.  Země česká, domov můj! – putovní  
  výstava zabývající se soužitím Němců  
  a Čechů v severních Čechách v letech  
  1918–1945
do 23. 6.  Výstava prací žáků Základní  
  umělecké školy Evy Randové 
do 8. 9.  Zdeněk Lyčka – Labe, Dunaj Odra  
  – putovní výstava fotografií vznikla  
  z trilogie vodáckých cestopisů. Zdeněk  
  Lyčka si splutím tří řek splnil cíl doplout  
  na mořském kajaku z bývalého  
  Československa do tří okolních moří –  
  Severního, Černého a Baltského. 

Do 7. 7.  Česká země, Domov můj! – putovní  
  výstava zabývající se soužitím Němců  
  a Čechů v severních Čechách v letech  
  1918–1945
do 30. 6.  Exponát měsíce – Pohled na Střekov  
  se schichtovými závody 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Výstavy 
do 28. 6.  Jak a s kým na moderní vzdělávání  
  (W. Churchilla 3)
do 31. 10.  Svět rukama tvořený  
  (W. Churchilla 3)
do 31. 8.  Voda – sucho (Galerie Maximka)

HRANIČÁŘ
25. 6., 1930  Brankář – životní příběh legendárního  
  fotbalisty Manchester City Berta  
  Trautmanna, který se v poválečné  
  Anglii prosadil navzdory svému  
  německému původu. Díky  
  svým schopnostem a vytrvalosti se  
  dokázal z nenáviděného „nácka“ stát  
  britským národním hrdinou.
27. 6., 2000  Ceschi – rapper a písničkář přeskakující  
  z žánru na žánr. V nejlepším slova  
  smyslu chytlavé akustické písničky  
  se plynule prolínají s hity, do  
  kterých Ceschi střílí slova s kadencí  
  kulometu a přesvědčivostí vizionáře.  
  Nedělá mu problém dát popový hit  
  a další skladbu odehrát jen  
  s akustickou kytarou přímo mezi  
  diváky.
29. 6.   Hraničářská výprava – výprava nás  
  zavede do nepříliš známých částí  
  okresu Děčín. Jeden z významných  
  ústeckých historiků kdysi prohlásil, že  
  zde žijí ‚bordeláčtí lidé‘. Tento výrok  
  vzbudil četné kontroverze. Cestou se  
  můžete těšit na nevšední vyhlídková  
  místa, skládku tuhého komunálního  
  odpadu či starý dělnický lidový dům. 

KOUPALIŠTĚ POVRLY 
27. 7., 1430  Mosazný muž Povrly 

MALÁ PŘEHRADA POVRLY
27. 7., 900 Povrlská lávka – pořádá Rybářský  
  spolek Povrly

TRAŤ HLIŇANY – KOŠTOV 
29. 6., 1300  Neckyáda 

MOTOAREÁL CHABAŘOVICE 
24. 8.   Autocross Cup 2019
28. 9.   Autocross Cup 2019

ROUDNÍKY 
28. 9.   Václavská zábava

SKANZEN ZUBRNICE
20. 7.   Pouť ke sv. Máří Magdaleně
14. 9.   Pára v muzeu 
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Co říkáte na zdražení 
základního jízdného 
lanovky na Větruši?

Tomáš Kubišta  
31 let 
obchodník 
 
Vzhledem k tomu, kolik 
lanovka stála, se divím, 

že to nepřišlo dříve. Ale mrzí mě to. 
Kdyby se jednalo o nějakou dlouhou 
jízdu, dobře. Ale pár minut mezi 
centrem a Větruší? To není zrovna moc 
lákavá atrakce. 

Lukáš Vlček  
27 let 
vedoucí kompostárny  
 
Větruše je jedním ze 
symbolů Ústí. Jezdí 

tam turisté i firmy. Když se nevyplatí 
provoz za stávající cenu, a proto 
se zdraví, lidé se zlobit nebudou 
a lanovku budou využívat dál. 
Vezměte si, kolik například stojí jízda 
lanovkou na Sněžku. 

Pavel Kuchynka  
44 let 
manažer 
 
Základní jízdné se 
zdražilo, ale co vím, tak 

jízdenka pro dva dospělé a děti vyjde 
teď na 120 korun, což je o 12 korun 
méně. Popravdě si ale nemyslím, že 
to je nějaká velká sleva na úkor toho, 
že za zpáteční jízdenku na ten kousek 
člověk zaplatí skoro padesátikorunu. 

A N K E T A Lanovka zdraží, pouze rodin 
s dětmi se to nedotkne
Ústí nad Labem  – Zatímco základní a zpá-
teční jízdné lanovkou na Větruši od 
července zdraží, cestujícím s dětmi se 
naopak zlevní. Jízdné pro dva dospělé 
a dvě děti nově vyjde na 120 korun, což 
je o 12 korun méně než dosud. 

„Lanovka je služba občanům, stejně 
jako třeba hromadná doprava nebo kul-
tura. Navýšení tarifů se mi vůbec nelí-
bilo a jsem ráda, že jsme našli toto řeše-
ní,“ uvedla náměstkyně primátora Věra 
Nechybová, která prosadila levnější ro-
dinné jízdné. „Je to lokalita, kterou rádi navštěvují naši obyvatelé 
a nebylo by rozumné zdražovat jízdné i rodinám právě teď, když 
jsme na Větruši zrekonstruovali hřiště,“ dodala.

Základní jízdné stálo 18 korun a zpáteční 34 korun. Cestující 
nově zaplatí 25 korun a za zpáteční jízdné 45 korun. „Důvodem 
zdražení je nutnost vyrovnat finanční ztrátu, která provozem 
lanové dráhy dopravnímu podniku vznikla. Za rok 2018 čini-
la bezmála 1,6 milionu korun,“ řekla mluvčí magistrátu Romana 
Macová.

Lanová dráha uveze 385 lidí za hodinu. Její výstavba stála 
80 milionů korun a přes 61 milionů pokryla evropská dotace. 
Slavnostní zahájení zkušebního provozu se uskutečnilo 7. prosin-
ce 2010. Jedná se o nejdelší visutou lanovou dráhu v Česku bez 
samostatně stojících podpěr. Její délka je 330 metrů. Trasu kabi-
ny zdolají za necelé dvě minuty.   gz

Klub přátel Army
Fotbalo-

vé Ústí je 
na nohou. 
Každý fa-
noušek ví, 
že Arma 
má nové-
ho maji-
tele. Klub 
se řítil do 

dluhů a město přivítalo, že 
ho chce někdo koupit. Dob-
ré rozhodnutí pro městskou 
kasu, ale jestli i pro ústec-
ký fotbal, o tom rozhodne 
až čas.

Ústecký klub má dlou-
hou fotbalovou tradici a za 
sebou vrcholy a pády. Fa-
noušci jsou srdcaři. Pyšní na 
klub, který v padesátých le-
tech hrál nejvyšší českoslo-
venskou fotbalovou ligu. Na 
tým, jenž po padesáti letech 
dostal znovu do Ústí nejvyš-
ší ligu. Tým, který před osmi 
lety musel zkousnout jako 
vítěz druhé ligy i to, že kvůli 
nevyhovujícímu stadionu si 
první nezahraje.

Armu kupuje podnikatel 
z Bíliny Jiří Hora, spoluza-
kladatel a předseda Klubu 
přátel Josefa Masopusta. Sto 
procent akcií zadluženého 
klubu získal za tisíc korun. 
Snad je to pro ústecký fotbal 
dobře a třeba i vznikne Klub 
přátel Army. 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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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 zahrnuje Akční slevu 60 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 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. 7. 2019.

 !!!  Kia Sportage 1,6GDi 97kW EXCLUSIVE ihned k odběru za 549 980Kč !!!
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Město prodalo fotbalový klub
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Ústí nad Labem – Město prodalo 
druholigový fotbalový klub FK 
Ústí. Klub dosud patřil městu, 
a to prodalo všechny akcie za 
tisíc korun. Novým majitelem 
se stal majitel auditorské for-
my Jiří Hora z Bíliny, který vidí 
v ústeckém klubu sportovní 
potenciál.

Důvodem prodeje je špatná 
finanční situace klubu. Ztrá-
ta přesáhla hodnotu vlastního 
majetku. Je téměř 12 milionů 
korun. Město se rozhodlo k pro-
deji, protože se ztráta prohlu-
bovala už od roku 2006 a nyní 
se objevil vážný zájemce. Kdy-
by město klub neprodalo, mu-
selo by ztráty sanovat samo.

se stará o fotbalovou mládež, 
kooperaci s atletickým klu-
bem nebo splacení zápůjčky 
3,5 milionu korun, kterou měs-
to poskytlo klubu loni,“ uvedla 
Nechybová.

V klubu vidí nový vlastník 
potenciál. „Chtěl bych posí-
lit finanční kondici klubu tak, 
aby se mohl úspěšně rozvíjet 
i v příštích letech. Klub má vel-
ký potenciál a i přes skromný 
rozpočet má dobré výsledky. 
A výborně funguje i mládež,“ 
řekl Hora. Půjčku 3,5 milio-
nu korun Hora městu splatí do 
7 let. Dalších zhruba 9 milionů 
korun dá do navýšení majetku 
a pokrytí ztráty.  zu

Ústí nad Labem – Vedení města 
a Spolchemie podepsali spo-
lečné memorandum. Generální 
ředitel firmy Daniel Tamchy-
na a primátor Ústí nad Labem 
Petr Nedvědický se domluvili 
na těsnější a otevřenější spo-
lupráci. „Spolchemie je nedíl-
nou součástí našeho města 
a významný evropský výrobce 
v chemickém průmyslu, který 
využívá nejnovější technolo-
gie. Spolupráce města a che-
mičky je velmi důležitá,“ řekl 
primátor.

Chemička se v memorandu 
zavázala, že zvýší bezpečnost 
a bude pracovat na zlepšování 
havarijního plánování a krizo-
vého řízení. V plánu je i výsad-
ba zelených pásů na hranicích 
areálu, které pomůžou omezit 

následky případných havá-
rií. Jedním z dalších kroků je 
další snížení průměrného sta-
vu zásob chloru, bez kterého 
chemička nemůže fungovat, 
v areálu firmy. Od roku 2004 se 
zásoby této látky ve Spolche-
mii podařilo snížit na třetinu. 
„Chemička se podpisem me-
moranda zavazuje úzce a ote-
vřeně spolupracovat s městem. 
Vydefinovali jsme nejen rozvo-
jové projekty, které přinesou 
snížení rizik, ale také komuni-
kace ve varovných systémech,“ 
uvedl generální ředitel Tam-
chyna. Zároveň bude Spolche-
mie s městem spolupracovat 
na využití přebytků ekologic-
kého vodíku pro čistý pohon 
ústeckých autobusů hromadné 
dopravy.  gz

Vodík z chemičky by  
mohl pohánět autobusy

Ústí nad Labem – Městské služby 
budou mít od 1. července no-
vého ředitele. Do konkurzu se 
přihlásilo pět uchazečů. Jako 
nejvhodnější kandidát byl zvo-
len Martin Mata, který se však 
od června stal i ředitelem Ino-
vačního centra Ústeckého kraje 
(ICUK). „Zatím však nebudeme 
hodnotit, zda nový pan ředitel 
obě funkce zvládne. Pokud ne, 
tak se to bude muset řešit,“ řek-
la náměstkyně primátora Věra 
Nechybová. O tom, že by se jed-
noho z postů vzdal, podle svých 
slov, Martin Mata zatím neuva-
žuje. „Jsem přesvědčený, že fun-
gování v rámci obou funkcí je 
možné. A kdybych nebyl scho-
pen obojí vykonávat, tak mám 
dostatečnou sebereflexi na to, 
abych jednu z těch funkcí opus-
til,“ uvedl.  gz

Brná – Charitativní běh po Lab-
ské cyklostezce vynesl skoro 
jednačtyřicet tisíc pro nadaci 
Plamínek Naděje. Vybrané pení-
ze jsou určené na motomed pro 
Amálku, která má díky skele-
tální dysplasii ve všech čtyřech 
končetinách omezený pohyb 
a musí denně rehabilitovat. „Po 
rozpečetění pokladničky jsme 
došli k částce 40 969 korun. 

Krásné Březno – Velkým chova-
telským úspěchem se pyšní ús-
tecká zoo. Narodila se zde dvě 
mláďata tučňáků brýlových. 
Žádná jiná zoo v Česku je ne-
chová.   gz

Podle náměstkyně primátora 
Věry Nechybové si město stano-
vilo podmínky, za kterých klub 
prodá a zájemce je akcepto-
val. „Požadovali jsme dodržení 
všech smluvních vztahů, včetně 
pronájmu městského stadionu, 
spolupráci se spolkem, který 

Městské služby i ICUK 
mají nového šéfa

I díky běžcům dostane Amálka motomed 
K tomu se na účet fondu se-
šlo pro Amálku 39 600 korun. 
Z pivního jarmarku máme za-
tím 3 335 korun. Celkem tak 
máme pro Amálku neuvěřitel-
ných 83 904 korun,“ říká Jana 
Procházková z Nadace Plamínek 
naděje. Motomed je přístroj spe-
ciálně vyvinutý pro děti. Cena 
se pohybuje od 40 do 100 tisíc 
korun.   gz

První odchov tučňáků 
brýlových v Česku

Ústí nad Labem – Nánosy špíny na 
chodnících i silnicích se v Ústí 
nově čistí vysokotlakým čisticím 
strojem. Ten si dokáže poradit 
se špinavou dlažbou a asfal-
tem. Zvládne odstranit i zašla-
pané žvýkačky.  „Přístroj doká-
že vehnat proud vody o teplotě 

140 °C do nejmenších spár. Za-
tím je nasazen zejména v cen-
tru města,“ říká mluvčí města 
Romana Macová. Kromě silnic 
a chodníků s ním budou pra-
covníci čistit i stěny od různých 
čmáranic, odpadkové koše nebo 
sloupy veřejného osvětlení.   gz

V Ústí se testuje vysokotlaký čistič
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Parkování zaplatíte 
i přes aplikaci

V dresu Slovanu se může 
představit i Jaromír Jágr

Z trávníků bude 
mozaika 
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Ústí nad Labem – Krajská met-
ropole si jako první v republi-
ce přichystala pro motoristy 
novinku. Aplikaci ParkSimply, 
která má zrychlit a usnadnit 
platby za parkování po celém 
městě. 

„Samotná aplikace je intui-
tivní. Placení probíhá ve třech 
krocích. Nejprve je nutné zvo-
lit formát placení. Poté stačí 
na mapě zadat tarifní zónu, ve 
které se řidič nachází. A nako-
nec zvolit, na jak dlouhou dobu 
chce parkovné zaplatit. Celý 
proces zabere jen několik vte-
řin a ušetří uživatelům mnoho 
času,“ říká mluvčí magistrátu 
Romana Macová a dodává, že 
aplikace je dostupná pro chyt-
ré telefony a tablety se systémy 
iOS a Android.  gz

Ústí nad Labem – Ústecký 
Slovan bude spolupraco-
vat s kladenskými Rytíři. 
Majitel kladenského klubu 
Jaromír Jágr a jednatel ús-
teckého Slovanu Vladimír 
Evan se dohodli na spo-
lupráci. Extraligoví Rytíři 
a prvoligové Ústí si budou 
například vzájemně dopl-
ňovat kádr.

„Vždycky to mezi námi 
fungovalo a letos to chce-
me ještě vylepšit. Po po-
stupu do extraligy k tomu 
máme nové možnosti,“ 
uvedl Jágr. Hokejová ikona 
naráží na možnosti střída-
vých startů a vzájemných 
přesunů hráčů. Ty podle Jágra 
budou výhodné pro oba kluby. 
„Jakýkoliv hráč Kladna se může 
objevit v ústeckém dresu, v pří-
padě potřeby nám zase pomůže 
Ústí a jejich hráč dostane šanci 
zahrát si extraligu,“ plánuje. Jed-
natel a trenér Slovanu Evan po-
chází právě z Kladna. „Jsem rád, 

že budeme spolupracovat právě 
s Kladnem, protože i v době, kdy 
jsme hráli s Rytíři stejnou sou-
těž, působilo několik kladen-
ských hráčů úspěšně v našem 
klubu,“ uzavírá Vladimír Evan. 
Oba týmy se spolu střetnou 
v přípravném utkání 8. září od 
15:00 hodin.  gz

Ústí nad Labem – Město násle-
duje nový trend v péči o zeleň 
a u některých trávníků snižuje 
počet sečí. Všechny trávníky 
ve městě už nebudou poseka-
né najednou a nakrátko. Mimo 
jiné zavádí i takzvanou mo-
zaikovou seč. To znamená, že 
se střídají posekané a nepose-
kané plochy. Tento způsob se-
čení přispěje k obnově trávní-
ků a větší rozmanitosti rostlin 
i hmyzu.  gz

Město koupí bývalý  
rektorát za 61 milionů 
Severní Terasa – Areál bývalého 
rektorátu v Hoření ulici koupí 
město od ústecké univerzity za 
61 milionů. Komplex chce využít 
na bydlení pro matky samoži-
vitelky a pro seniory, postupně 
by zde mohlo vzniknout až 167 
bytů. Jsou zde tělocvičny, velký 
kongresový sál, kuchyněnebo 
třeba kuchyně. Na rekonstrukci 
bude město hledat dotační tituly.

Kolik by mohla přestavba stát, 
se zatím přesně neví. „Hrubý 
odhad na změnu ve využívání, 
která je podmíněná samozřejmě 
velkou prací na územním plánu, 
je v řádu sto milionů,“ uvedl pri-
mátor Petr Nedvědický. 

Univerzita by podle rektora 
Martina Baleje získané pení-
ze využila při výstavbě kampu-
su. Navíc by budovu neopustila 
ihned, ale zůstala by zde v pro-
nájmu za více než dva milio-
ny korun ročně až do doby, než 
bude nový univerzitní objekt do-
stavěn.  gz

Přebytek půjde do škol, 
Corsa, Větruše i zoo

V MHD zaplatíte jízdné kartou
Ústí nad Labem – Bezkontaktní 
platby kartou za jednotlivé jízd-
né zavádí ústecký dopravní pod-
nik. Ústí nad Labem je tak po 
Ostravě druhým městem  v re-
publice, kde bude tento způsob 
placení fungovat. 

Výhodou, kterou cestující 
ocení nejvíce, bude kromě jed-
noduchosti i levnější jízdné. 
Za jednu pětačtyřicetiminuto-
vou jízdu cestující běžně zaplatí 
18 korun, ale tímto způsobem 
bude cena 16,20 korun. Hodi-
nová jízdenka za 21 korun bude 
stát 18,90 korun.

Podle ředitele dopravního 
podniku Libora Turka má za-
vedení nového odbavovacího 
systému umožnit komfortní 

výstupu přiloží k přístroji u dve-
ří. Peníze se jim tak odečtou 
přímo z účtu,“ říká Libor Turek. 
Další možností je i elektronická 
peněženka nebo sticker, nálep-
ka, která bude sloužit místo běž-
né bezkontaktní platební karty.

Spouštění systému elektro-
nického odbavení cestujících 
v Ústí nad Labem má tři etapy. 
A první z nich byla nyní zaháje-
na.  „Udělali jsme další krok ke 
konceptu Smart City, tedy chyt-
rému městu a osobně jsem vel-
mi rád, že Ústí nad Labem patří 
mezi první města v republice, 
kde byl tento způsob zaveden,“ 
dodal předseda představenstva 
dopravního podniku Martin 
Prachař.   gz

Ústí nad Labem – Hospodaření 
města za loňský rok skonči-
lo přebytkem. Celkové příjmy 
města byly 2,121 miliardy, cel-
kové výdaje pak 2,05 miliardy. 
K rozdělení zbylo bezmála 83 
milionů korun a ty chce dát ve-
dení města do škol a školek na 
nutné opravy, investovat bude 
také do Větruše, Corsa na ba-
zén, na Klíši nebo zoo.   gz

a moderní odbavení cestujících. 
„K používání budou lidé potře-
bovat bezkontaktní platební 
kartu, kterou při nástupu i při 
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BusLine karty na zelené 
autobusy v červnu končí

INZERCE

Ústecký kraj – Pokud cestuje-
te linkovými autobusy, tak po-
zor. Karty vydané dopravcem 
BusLine budou od 1. července 
neplatné. 

„Karet vydaných společnos-
tí BusLine je v Ústeckém kra-
ji zhruba 14 tisíc, z toho 5 700 
je užíváno aktivně. Celkem je 
v kraji všemi dopravci vydáno 
85 tisíc karet a aktivně se pou-
žívá zhruba polovina,“ říká  
Magdalena Fraňková z kance-
láře hejtmana.

Časové kupóny přesahují-
cí datum 30. června v elektro-
nické podobě už nekupujte 
a elektronické peněženky si 

nenabíjejte. Nahrané elek-
tronické časové kupóny, kte-
ré platí i po 1. červenci budou 
cestujícím od 17. června na 
informačních kancelářích pře-
vedeny na papírový doklad se 
zachováním doby platnosti. 

Jestli se cestujícím vrátí pe-
níze nahrané v elektronické 
peněžence, rozhodne krajské 
zastupitelstvo na svém jednání 
koncem června. „Ústecký kraj 
řeší možnost vrácení nevyuži-
tých peněz, přesto doporučuje-
me zůstatek na kartě projezdit 
nebo ho využít k nákupu papí-
rového časového kupónu,“ do-
dává Fraňková.  gz

Opravy zkomplikují 
cestu do Teplic

Z policejní služebny 
vzniknou krizové byty

Univerzita má  
nového profesora
Ústí nad Labem – Děkan pedago-
gické fakulty ústecké univerzity 
Jiří Škoda byl jmenován profeso-
rem. V Bratislavě 
v Prezidentském 
paláci mu pro-
fesorský dekret 
předal slovenský 
prezident Andrej 
Kiska. „Profesor-
ského titulu si 
velice vážím. Přijímám ho s po-
korou a jako závazek k tomu, 
neustrnout ve své práci v pře-
dávání svých poznatků a zku-
šeností další generaci učitelů 
a jiných pedagogických pracov-
níků,“ říká Jiří Škoda.  gz

Centropol připravil speciální ceník 
pro chataře a chalupáře. Ušetří až třetinu 
nákladů na elektřinu.

Centropol pokračuje v zavádění revolučních ceníků. 
Vychází vstříc všem, kteří platí účty za elektřinu 
na chalupě, v letním domě či dokonce jen v garáži. 

Speciálně pro ně Centropol připravil ceník Mini. 
Vyplatí se však jen lidem se skutečně nízkou spotřebou, 
pro které Centropol snížil fi xní poplatek až o 90 %. 
Vyslyšel tak přání chatařů a majitelů dalších nemovitostí 
a vychází jim s cenou vstříc. 

Informujte se na pobočkách nebo volejte 478 575 555

Adresy jednotlivých poboček najdete na www.centropol.cz
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Ústí nad Labem – V ústecké Ma-
tiční ulici v bývalé služebně 
městské policie budou zřízeny 
čtyři byty pro lidi v krizi. Pod-
le náměstka primátora Tomá-
še Vlacha by na opravy těchto 
bytů měly stačit dva milio-
ny korun. Krizové byty budou 
k dispozici příští rok na jaře 
a lidé tam budou moci být nej-
déle tři měsíce.   gz

Začíná výtvarná soutěž 
pro ústecké seniory
Ústí nad Labem – Další ročník vý-
tvarné soutěže Ústecký Sen-Art 
je tu. Tématem pro letošní rok je 
„Moje láska“. Soutěž je určena 
pro seniory z Ústí nad Labem ve 
věku nad 60 let. Vyhlášení vý-
herců proběhne v říjnu v rám-
ci oslav Dne seniorů. Soutěž-
ní práce mohou senioři doručit 
do 31. srpna tajemnici městské 
rady seniorů Lence Jaremové do 
budovy magistrátu na Lidickém 
náměstí. Všechny práce musí 
mít popisek se jménem a příjme-
ním, věkem, adresou a telefo-
nem. Každý ze soutěžících může 
předat maximálně jednu práci 
v každé kategorii. Kategorie jsou 
tři: ruční práce nebo kresba, 
malba, grafika či fotografie.   gz

Ústecko – Cesta z Ústí do Teplic je 
pro řidiče zkouškou trpělivosti. 
Na na třech úsecích se opravuje. 
Od Srbic po odbočení na Mod-
lany, u přestanovské průmyslo-
vé zóny a  také i úsek Přestanov 
– Chlumec. Opravy za zhruba 
30 milionů skončí v půlce prázd-
nin.   gz
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Barvám Severní Terasa neutekla
Několik tisíc lidí všech věkových 
kategorií si přišlo na Lagunu užít 
netradiční akci spojující sport a zábavu 
nazvanou Barvám neutečeš. Běžeckou 
pětikilometrovou trať přes park 
totiž doplňovalo pět stanovišť, kde 
účastníky čekala sprška barev. 

„Zaregistrovaly se tři tisíce 
běžců a návštěvníků bylo v par-
ku asi šest tisíc. To nás ohromi-
lo. Cílem akce je nalákat oprav-
du všechny, takže přišli lidé, 
kteří třeba jinak vůbec nespor-
tují,“ řekl starosta Severní Te-
rasy Jaroslav Šimanovský. 

Naopak pro pravidelné běžce 
je to příležitost si v rámci tré-
ninku zaběhnout trať v netra-
dičním prostředí. Na Sever-
ní Terase se účastníci prvního 

ročníku akce Barvám neutečeš, 
který navázal na Rainbow Run, 
často stihli obarvit po celém 
těle už před hromadným před-
startovním výhozem barev a sa-
motným vyběhnutím na trať. 
O startovní výstřel se postarali 
starosta Jaroslav Šimanovský 
s ústeckým primátorem Pe-
trem Nedvědickým a pestroba-
revný had se začal promotávat 

parkem. Na pětikilometrovou 
trať vyrazili děti, teenageři, do-
spělí i senioři. Barevný běh, 
kde nejde o čas, ale o to užít si 
skvělý den s přáteli a rodinou, 
pobavit se a odpočinout si od 
každodenních starostí, si lidé 
na Severní Terase pořádně uži-
li. Už teď se těšíme na další roč-
ník. 30. května 2020 barvám na 
Terase opět neutečeš. 

S E V E R N Í  T E R A S A

Slavnostní vyřazení předškoláků 
proběhlo v Mateřské školce Větrná. 
Nechybělo tradiční pasování, dětská 
vystoupení, dárky na rozloučenou, 
dobroty od kuchařek a dobrá nálada. 
Milí předškoláčci, přejeme spoustu 
krásně prožitých školních let.

Maturitní vysvědčení na radnici pro 
absolventy SOŠ ve Staré ulici a SPŠ 
Resslova. Předat je přišli třídní učitelé, 
vedení školy a také starosta Jaroslav 
Šimanovský. Blahopřejeme a přejeme 
úspěšný start do nového života.

Naše lásky, naše štěstí, naše 
budoucnost. Vítejte noví občánci Severní 
Terasy. Rádi bychom informovali rodiče, 
že fotodokumentace z Vítání občánků je 
k dispozici na našem úřadě. 

OHLÉDNUTÍ Parkurové hřiště vyroste do konce léta

Úřad městského obvodu 
Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
400 11, Ústí nad Labem
Tel.: 475 274 511
E-mail: podatelna.sevter@mag-ul.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8–12, 13–17
www.severni-terasa.cz

KONTAKT

Grillfest s letní párty a laserovou 
show vypukne na Laguně 
27. července. Těšit se můžete na 
přehlídku nejrůznějších grilovaných 
pochoutek, spoustu stánků, soutěž 
rodinných týmů o nejlepší burger 
a velkou párty s koktejly a diskotékou. 
Vyvrcholením dne plného dobrého 
jídla a zábavy bude hodinová laserová 
show, která vypukne ve 21:45. Letošní 
hudební téma, které doprovodí 
promítání 3D objektů, je od kapely 
Kabát. Loni světelná show přilákala na 
Lagunu přes tři tisíce lidí. 

Den Severní Terasy tentokrát ve 
stylu Las Vegas bude na Laguně 
1. září. Můžete si zahrát v mobilním 
casinu, vyzkoušet laserovou střelnici 
a podívat se na ohnivou show. S Las 
Vegas je neodmyslitelně spjatý 
i král rock‘n‘rollu Elvis Presley, který 
na Laguně nebude chybět. Své 
hity zazpívá i duo Těžkej Pokondr. 
Závěr dne, který chce spojovat 
obyvatele Severní Terasy, vyvrcholí 
ohňostrojem.

POZVÁNKY

č e r v e n  2 0 1 9

Na bezpečnost bude 
dohlížet víc strážníků

Radnice chce vrátit policej-
ní služebnu na Severní Terasu. 
Proto starosta Jaroslav Šima-
novský s místostarostou Pavlem 
Dufkem jednali s ředitelem ús-
tecké Policie ČR Vladimírem Da-
nylukem. Radnice už vytipovala 
i prostory pro služebnu, která 
kdysi bývala ve Svojsíkově ulici. 
Nově by mohla být v bývalém 
Cézaru na Stříbrníkách. 

Prozatím na kriminalitu 
v problémových částech obvo-
du dohlíží strážníci, kteří na Se-
verní Terase služebnu mají. Od 
července dokonce posílí hlídky 
o další dva lidi. „Nemáme velké 
problémy, jako jsou v jiných ob-
vodech. Ale nechceme, aby se 
nejrůznější kriminální živly na 
Severní Terasu vůbec dostali. 
Chceme to zarazit v počátku,“ 
říká starosta. 

Interporta tábořila v parku u Laguny

Do konce léta vyroste v Do-
běticích nové parkurové hřiš-
tě. Jde o vůbec první moderní 
a certifikované hřiště na par-
kur v Ústí nad Labem. Radnice 
na Severní Terase už vybrala 
zhotovitelskou firmu, která hři-
ště za necelý milion korun po-
staví. „Na Severní Terase máme 
z celého města nejvíce hřišť pro 
volnočasové aktivity pro děti. 
Při výběru nového parkurového 
hřiště jsme si jako odborného 
a technického poradce přizvali 
ústecký parkurový oddíl. Shodli 
jsme se, že nejlepší je nabídka 
firmy hřiště.cz,“ říká zástupce 
starosty Severní Terasy Pavel 
Dufek. V obvodu je podle něho 
13 dětských hřišť, jedno do-
pravní a jedno workoutové.

Nové hřiště v Doběticích 
s tartanovým povrchem, vymě-
nitelnými stěnami a prvky z bu-
kového dřeva zaplatí radnice ze 
svého rozpočtu.

Takto bude vypadat nové parkurové hřiště. 
vizualizace: ÚMO Severní Terasa

Gratulace k 95. narozeninám. Ty 
oslavila paní Emílie Gábelová. Žije ve 
vlastním bytě na Severní Terase a je 
stále soběstačná. Dochází za ní rodina 
a pomáhá jí hlavně syn se snachou. 
Přejeme všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví.

JUBILEUM

Interporta nalákala na Lagunu stovky lidí. Mezinárodní soutěžní festival připravil nabídku 
předních interpretů folku a country nejen z Čech a Slovenska, ale i několika dalších států. 
„Novinkou byla autorská soutěž Junior song, skvělým osvěžením celého programu bylo 
vystoupení kapely Děda Mládek Illegal Band, Ondřeje Havelky a Melody Makers nebo 
Bratří Ebenů. Úplnou novinkou pro ústecké diváky byla na Interportě jahodová slavnost,“ 
říká za pořadatele Jiří Vejlupek. Interporta navazuje na tradici Porty, která vznikla v roce 
1967 v Ústí nad Labem. Foto: st Výsledky najdete na straně 10 
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Písničkář a muzikant Petr Lüftner je hrdý 
Ústečan, který se do povědomí posluchačů 
dostal v roce 2013 uvedením songu Ty jsi to 
Ústí. Kromě jeho koncertů ho můžete slyšet 
i jako moderátora v rádiu.

Petr Lüftner: Ústí má duši a auru, kterou mám rád

Gabriela Zlámalová

MC
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60
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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INZERCE

Zpíváte o Ústecku, říkáte, 
že jste hrdý Ústečan, co tedy 
máte v Ústí rád?

Mám rád duši tohoto města, 
jeho auru, která není na první 
pohled možná vidět, asi ji do-
káže vnímat spíše místní ro-
dák. Miluju klíšský ulice, i když 
mě trochu mrzí, že se parce-
ly v nich čím dál více oplocují 
a začíná na mě tato naše čtvrť 
působit uzavřenějším dojmem, 
mám rád ústeckou historii, po-
lohu města, hlavně to tady ale 
mám rád kvůli lidem, kterými 
jsem obklopen.

A co naopak nerad?
Nemám rád, jak tu všech-

no dlouho trvá, to je s velkou 

pravděpodobností ale spíše ta-
kový celonárodní problém, za 
který si můžeme sami, proto-
že si toho sami necháme hod-
ně líbit, spousta věcí je tady 
lidem jedno, nejsou hrdí na to, 
odkud jsou, panuje tu přebytek 
lhostejnosti, ovšem konkrétně 
u nás v Ústí by se možná moh-
la lhostejnost i vyučovat. Stále 
tu necháváme chátrat domy 
a ulice a pak pozorujeme jejich 
bourání a namlouváme si, že to 
není naše věc, dál budeme cho-
dit na Mírovém náměstí kolem 
díry, a už se nad jejím problé-
mem možná ani nepozastaví-
me, protože jsme si na ni zvyk-
li. Možná se brzy začneme opět 
tomuto náměstí vyhýbat, pro-
tože přijdou letní večery, a kdo 
zná, jak to tam v tomto období 

vypadá, a co za lidi se tam po-
hybuje, ten ví, o čem mluvím. 
Stačí se zeptat středoškoláků, 
kam chtějí po maturitě pokra-
čovat, spousty z nich má v plá-
nu z Ústí utéct. 

Spousta problémů podob-
ného charakteru se tu neřeší, 
a když, tak s rychlostí šnečího 
tempa, je nám jedno spousta 
věcí, víc než by mělo být a to 
mě mrzí. Já samozřejmě ne- 
umím tyhle problémy vyřešit, 
na to jsou tu jiní odborníci, já 
mohu na některé věci maxi-
málně poukázat, ale myslím 
si, že čím více lidí se bude zají-
mat a bude tlačit například na 
to, aby z domů v centru mizely 
hnusné reklamní nápisy nebo 
aby se do ulic vrátily stromy 
a vkusná zeleň a vůbec život, 
tím více to půjde. Ovšem nej-
sem si jist, jestli vlastně lidé 
chtějí v centru Ústí vůbec trávit 
nějaký čas, všude je to poma-
lu samá banka, levný krámek, 
kebabárny, asi se nám líbí mít 
betonové Forum spolu ještě tře-
ba s betonovým parkovištěm 
místo autobusového nádraží. Je 
to škoda. 

A jak se podle vás v Ústí žije?
Jsem z Klíše, tam se mi žije 

hezky; při pohledu na město 
z jiných míst mi je někdy fakt 
smutno, ale to je asi hlavně 
můj problém, že to tak vní-
mám. Myslím si, že se máme 
v porovnání s ostatními evrop-
skými městy docela pohodlně. 
Patrně spousta lidí má pocit, 
že si tu žijeme chudě, ale o tom 
život ani není. Všude a vždyc-
ky bude nějaké pro a proti. Já 
jsem zastáncem myšlenky, že 
většina z nás si může žít tak, 

jak si přeje žít, pakliže pro to 
udělá maximum. Aby se nám 
tu dalo žít vždycky ještě lépe, 
tak si myslím, že možnost mě-
nit atmosféru města má úplně 
každý, drobnými krůčky či ges-
ty se to dá dokázat. Většinou 
stačí začít u sebe, je to běh na 
dlouhou trať.

Nelákalo vás třeba přestěho-
vat se do Prahy?

Ne, nikdy, studoval jsem tam, 
rád na to vzpomínám a rád tam 
jezdím koncertovat, centrum 
města je samozřejmě architek-
tonicky nádherný a pro nejen 
muzikanty je působení a bydle-
ní tam daleko pohodlnější než 
kdekoliv jinde, ale na mě je to 
tam moc velký a anonymní.

Odkdy se věnujete hudbě?
Amatérsky od mala, asi od 

šesti let, ale do roku 2013 by 
mě nenapadlo se hudbou ži-
vit, nebo se jí věnovat napl-
no. Když jsem někde jako malý 
měl hrát veřejně na klavír 
nebo zpívat, tak jsem z toho 
měl strašný nervy. Právě ale 
asi před pěti lety jsem se jí za-
čal věnovat jinak, začal jsem 
nad hudbou přemýšlet úplně 
jiným způsobem a mám pocit, 
že jsem si po letech zkoušení, 
hledání a zkoumání i skrze rá-
diový svět, kde se už čtvrtým 
rokem pohybuju, uvědomil, ja-
kým konkrétním směrem budu 
pokračovat.

Která vaše píseň je, dá se 
říct, zlomová?

Asi chcete slyšet, že je to 
skladba Ty jsi to Ústí (smích), 
víceméně to tak asi je, kdy-
bych ji nenapsal, tak bych si asi 

barva: každý den jiná, :-) ale asi vede zelená, 
zelený hory a louky to je lék pro oči

jídlo: od malička jsem byl naučen jíst všechno, 
ale číslem jedna je už asi tak čtvrtstoletí pro mě 
svíčková :)

hudba: žánr moc nenapoví, poslouchám toho 
hodně, ale hudebním skoroBohem je pro mě 
Lorenzo Jovanotti

číslo: asi 13ka, taťka ji na mě nechal napsat 
hned po porodu na sále, takže to bylo první číslo, 
které jsem kdy dostal

politik: Valentino Rossi (smích)

M O J E  N E J
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se narodil 27. října 1988, v budově staré 
nemocnice na Klíši v Ústí nad Labem, 
vystudoval nejprve obchodní akademii 
na Střekově, poté lesnickou fakultu 
na ČZU v Praze. Po bakaláři studoval 
lesnickou fakultu ve Freisingu pod Tech-
nickou univerzitou v Mnichově, následně 
praktikoval jako lesník v jižním Finsku 
v lesích nedaleko Holloly u města Lahti 
a po návratu se začal věnovat hudbě, 
z čehož vzešlo později profesionální 
písničkaření, které tu a tam doplní jako 
moderátor na Českém rozhlase Sever.

Petr Lüftner 

P R O F I LPetr Lüftner: Ústí má duši a auru, kterou mám rád

Se sestrou Eliškou nazpívali duet a společně vystupují.  foto: archiv PL

č e r v e n  2 0 1 9

neuvědomil několik důležitých 
věcí a nepotkal pár lidí, kteří mě 
nasměrovali a kteří mi pomohli 
v mojí, ale raději používám naší, 
cestě. Byla to vlastně ta písnič-
ka, která nastartovala všechno 
a jsem jí za to vděčný, ale nepa-
tří mezi mé oblíbené, myslím, 
že máme už tak dvacet lepších 
(smích).

A jde říct, kterou písničku 
máte nejraději?

Z cizích písniček bych asi vě-
děl, kterou mám nejraději, ale 
co se týče těch, které jsou mé, 
tak vždycky mám nejraději tu 
poslední, protože jí žiju třeba 
měsíc dva, kdy vzniká a kdy se 
tvaruje.

S první deskou vám pomohl 
Xindl X, spolupracujete spolu 
stále?

Stihl jsem se účastnit od doby, 
co jsem Ondru (Ládka – Xin-
dl X) potkal, už jeho pěti turné, 
minulý rok jsme napsali spo-
lečný song „Nejlepší zvukař je 
playback“ a když potřebuji radu 
z hudební branže, tak je pro 
mě jedním z těch nej…, které-
mu se rád svěřím a kterého o ni 
požádám.

Zpívá i vaše sestra Eliška. 
Máte nějaké společné písničky 
a vystupujete spolu?

Ano, zazpívala si se mnou 
už na prvním albu, pro to dru-
hé jsme si ale připravili duet 

„Je taková“ a když na něj přijde 
řada na koncertech, tak si ho 
docela užíváme. Do budoucna 
bych chtěl naše společné vystu-
pování zintenzivnit.

Na čem v současné době 
pracujete?

Abych se přiznal, tak nejvíc 
na hudební budoucnosti, může 
to znít jako fráze, ale za šest let, 
co hudbu takto dělám, jsem si 
stihl vyzkoušet hodně cest, spo-
luprací, projektů a hodně věcí, 
abych mohl poznat, co mi dělá 
radost, co má smysl, kam vede 
cesta krátkodobá, nebo naopak 
kam cesta nevede vůbec. Hud-
ba na naší konzervativní české 
scéně je docela složitý způsob 
podnikání a ji chci do příštích 
let dělat především tak, aby mě 
a lidi kolem mě bavila. Musel 
jsem za těchto pár roků pocho-
pit, jak to vlastně všechno fun-
guje a jsem za to vděčný, i když 
bývalo někdy hodně složité ně-
které věci ustát. Letos si proje-
deme opravdu jen pár zastávek 
a od příštího roku, na kterém 
teď intenzivně pracuji, si koneč-
ně začneme užívat pořádnou 
dávku koncertů. Abych byl ale 
trochu i věcnější, tak v součas-
nosti píši hudbu pro jednu po-
hádku a těším se na to, jak vše 
dopadne.

Přemýšlel jste někdy o tom, co 
byste dělal, kdybyste se nevě-
noval hudbě?

Párkrát jsem myslel na to, že 
bych raději opět v klidu a míru 
bez uměle komerčního svě-
ta a bez dosahu negativních 
zpráv z médií sázel stromky 
v Alpách na bavorsko-rakous-
kých hranicích, tam, kde jsem 
kdysi jako student pracoval, to 
byl balzám na oči i na mysl, ale 
abych se nerouhal – hudbu mi-
luji nadevše, strašně moc mi 
dala a dává. I když je to ve větši-
ně starost a napětí, tak radost, 
kterou mi občas přinese a kte-
rou mi dávají díky ní lidé, je 
několikanásobná.

Kde vás v současné době mo-
hou fanoušci vidět?

Na svých stránkách a sociál-
ních sítích se snažím o všech 
našich vystoupeních informo-
vat, ale kdybych měl pro letošek 
vyzdvihnout některé zastávky, 
tak se určitě těším na místa, 
kde už jsme hráli – například do 
Mělníka na vinobraní, do Svitav 
nebo do Hejnic, kde jsou moc 
příjemní lidé.

Něco ze soukromí. Jste 
zadaný?

Jsem zadán, potkal jsem úžas-
nou bytost, která mi každým 
dnem otevírá oči směrem, ve 
který jsem ubíhajícími roky 
přestával pomalu věřit. Kdo 
zná mou píseň Myslivecká, se 
pobavil, protože má přítelky-
ně se jmenuje Adélka. O tom-
to jménu jsem před čtyřmi roky 

složil song, takže jsem si ji mož-
ná trochu „předobjednal“. Jsem 
za ní hodně moc rád, inspiruje 
mě v mnoha věcech, je krásná, 
nikdy mě žádná žena nebavila 
tak, jak to dokázala ona.

Co rád děláte ve volném čase?
Nó, já jsem zjistil, že od úprku 

z vysoké školy jsem po letech 
najednou začal pociťovat absen-
ci intenzívnějšího vzdělávání, 
když nepočítám hudbu, takže se 
například teď skoro denně šro-
tím poslední měsíce italštinu, 
protože mi je vždycky stydno, 
když tam jsem a moc jim nero-
zumím. No, a protože miluji sil-
niční cyklistiku, tak se snažím 
nahánět kilometry a šlapat po 
Ústecku, v červenci si jedu vy-
šlápnout Passo dello Stelvio, což 
je taková oblíbená hora nejen 
mezi silničáři na pomezí Švýcar-
ska a Itálie, tak si tam vyzkou-
ším připravenost jak jazykovou, 
tak fyzickou.

Prozradíte nějaké nejbližší 
plány do budoucna?

Starat se intenzivněji o své 
zdraví, jinak ani nemá cenu 
nic plánovat. Skříplých nervů, 
ztvrdlých svalů v rukách a záně-
tů šlach z přetrénování jsem si 
za poslední dva roky užil ažaž. 
Díky tomu se pak ruší koncerty, 
odkládají se povinnosti, hlavně 
to nepomůže ale ani psychice, 
takže více dbát o své tělo a pak 
půjde vše tak, jak má a budu 
moct naplňovat ten nejdůleži-
tější plán ze všech – roznášet li-
dem v okolí radost.
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Dar Petera Schichta 
ústeckému muzeu

Na Magora 
do Loděnice

V Letním kině Chinaski 
i Marek Ztracený 
Ústí nad Labem – Srpen si nelze 
v Ústí představit bez tradiční-
ho hudebního festivalu Radio 
fest. Letos se na akci pro celou 
rodinu můžete těšit 25. srpna od 
11:00 hodin. Vystoupí Chinaski, 
Mig 21, Marek Ztracený či Xindl 
X. Vstupenky v předprodeji za-
koupíte do 30. června za 130 ko-
run, do 24. srpna za 250 korun 
a na místě v den konání koncer-
tu za 290 korun.  zu

Teplická sklárna patří mezi špičku zaměstnavatelů v kraji 
Teplice | Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech se i letos za-
řadila mezi nejlepší zaměst-
navatele v Ústeckém kra-
ji. Výrobce plochého skla se 
v 15. ročníku ankety Sodexo 
Zaměstnavatel roku Ústecké-
ho kraje umístil na 2. místě. 
Tepličtí skláři ovládli předcho-
zích 14 ročníků této soutěže, 
především díky propracova-
nému systému péče o zaměst-
nance a podpoře regionu. 

Pořadí v anketě se určuje 
na základě speciální metodi-
ky Saratoga poradenské spo-
lečnosti PricewaterhouseCo-
opers. Jde o velmi komplexní 
hodnocení firem podle svě-
tových standardů. Výsledky 
pravidelně vyhlašuje Klub Za-
městnavatelů. Před AGC Flat 
Glass Czech se letos umísti-
la pouze společnost Unipetrol 
RPA ze Záluží.

 „Situace na trhu práce je 
složitá. I proto většina firem 
v regionu stále více prostřed-
ků a úsilí investuje do udrže-
ní svých zaměstnanců a zís-
kání nových, kvalitních lidí. 
I přesto se AGC daří udržet 
ve špičce zaměstnavatelů 
v kraji. Daří se nám tak v péči 
o zaměstnance dlouhodobě 

držet laťku velmi vysoko a to 
i v době, kdy se firmy o za-
městnance skutečně přetahu-
jí. Jsem rád, že toto potvrdila 
i anketa Zaměstnavatel roku, 
která při vyhodnocování pra-
cuje s tvrdými daty od jednot-
livých firem,“ říká Libor Se-
hnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech.

V předchozích 16 ročnících 
soutěže Sodexo Zaměstnava-
tel roku Ústeckého kraje obsa-
dila společnost AGC Flat Glass 
Czech 14 krát první a dvakrát 
druhé místo. V celostátní sou-
těži pak firma získala čtyři-
krát první místo a v anketě 
Sodexo Zaměstnavatel deseti-
letí druhé místo.  pr

Personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. foto: zt

AGC FLAT  GLASS CZECH 

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC 
Group, je pobočkou mezinárodní 
společnosti AGC Glass Europe. 
Společnost je největším výrobcem 
plochého skla a jeho aplikací ve střední 
a východní Evropě. Vedení firmy 
i hlavní závody sídlí v Teplicích. Dnes 
má firma 5 vlastních výrobních závodů 
s denní výrobní kapacitou téměř 2000 
tun základního skla a 17 dceřiných 
společností ve střední Evropě.
Ve svých kmenových závodech AGC 
Flat Glass Czech zaměstnává 984 
zaměstnanců. Dceřiné společnosti 
specializované na výroby opracovaných 
skel zaměstnávají v České republice 
680 zaměstnanců, na Slovensku 
127 zaměstnanců a v Polsku 539 
zaměstnanců. Největší dceřiná 
společnost AGC Automotive Czech 
(výroba autoskel) zaměstnává zhruba 
2400 lidí. Mezi 100% vlastněné 
společnosti patří i Fotbalový klub 
Teplice a Střední technická škola AGC.
Firma stabilně náleží mezi 
nejvyhledávanější zaměstnavatele 
v České republice. Svědčí o tom 
i fakt, že se pravidelně umisťuje 
v první desítce nejlépe hodnocených 
společností v zemi a čtyřikrát byla 
vyhlášena nejlepším zaměstnavatelem 
České republiky.

Ústí nad Labem – Britský občan 
Peter Schicht, vnuk poslední-
ho majitele proslulé továrny 
na mýdlo s jelenem George 
Schichta, navštívil ve svých 
sedmdesáti letech poprvé 
rodné města svého slavného 
děda. 

V kulisách výstavy „Schich-
tova epopej“ daroval ústecké-
mu muzeu několik vzácných 
rodinných památek. Peter 
Schicht přijel se svými dvěma 
dcerami a jejich doprovodem. 
V programu měli mimo jiné 
prohlídku výstavy v muzeu, 
návštěvu rodinné hrobky na 

Střekově, prohlídku střekov-
ské továrny známé jako Setuza 
a výpravu do vesničky Roztoky 
u Povrlů, kde stojí bývalá vila 
George Schichta.  zu

Country maringotka 
Petra Berounského
Ústí nad Labem – Máte rádi pří-
jemné akce 
pro celou 
rodinu? Tak 
to si zajeďte 
na Country 
v Cyklokem-
pu. Coun-
try marin-
gotka Petra 
Berounského zve na jamová-
ní s hudební legendou Kar-
lem Poláčkem. Akce se usku-
teční 5. července a 2. srpna od 
17:00 hodin v Cyklokempu Lo-
děnice v Brné. Více informací 
najdete na webu www.cyklo-
kemplodenice.cz.  zu

Na Fírfestu bude Jana 
Uriel Kratochvílová
Ústí nad Labem – Už tradiční Fír-
fest i letos rozburácí Letní kino. 
Hlavní hvězdou bude zpěvačka 
Jana Uriel Kratochvílová s kape-
lou. Akce se uskuteční 17. srp-
na. Více informací najdete na 
webu www.firfest.cz.  zu

Kytarový nářez 
v Nároďáku
Ústí nad Labem – Jeden z nejlep-
ších britských kytaristů bude 
mít v rámci svého evropské-
ho turné zastávku i v Ústí. Na 
koncert Aynsleyho Listera se 
můžete těšit 4. září od 20:00 
hodin v Národním domě. Po-
kud máte rádi poctivý blues 
rock, tak na tomto koncertě 
nesmíte chybět.   zu

Ústí nad Labem – Čtvrtý ročník 
nočního běhu Ústecký Noční 
Magor se uskuteční v Cyklo-
kempu Loděnice 16. srpna od 
22:00 hodin. Trasa měří zhruba 
14 kilometrů. Přes den se tra-
dičně uskuteční běhy Ústecký 
Magor a Dětský magor.  zu

Interportu vyhráli Francouzi
Severní Terasa – Zábava, dobrá 
muzika a skvělá atmosféra, to 
byl třídenní soutěžní festival 
Interporta, který se konal v par-
ku u laguny na Severní Terase. 
Vítězem se stala francouzská 
skupina Baptiste Dupré. Mode-
rátorka Adéla Jonášová získala 
cenu Miss Interporta. Prvenství 
v kategorii Junior song a také 
Cenu Českého rozhlasu Sever 

si odnesla mladá písničkářka 
Tereza Balonová. V divácké 
soutěži Staré myslivecké vyhrá-
ly tři dívky z Mohelnice, The 
Adams Sisters. Cenu Zahra-
dy Čech získal Holanďan Jero-
me Smit. Mezinárodní country 
a folk festival navazuje na mno-
haletou tradici Porty, která byla 
založena 1967 právě v Ústí nad 
Labem.  zu
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S Mazlem na cestách i na houbách.
Soutěžíme o 250 piv a vouchery

Pivo, grepíno  
i ledová káva

Zahrádka Na Rychtě v hor-
kých letních dnech disponuje 
ochlazovacím zařízením, aby 
vám zde bylo příjemně. Nabídka 
piv obsahuje vedle Mazla, Voj-
těcha, Brusinky nebo TGM 11 
i Ústeckou Rychtářku – pšenič-
né pivo tzv. Weizen/Weissbier 
i Ústeckou 11 ALE – pivo svrch-
ně kvašené anglického typu. 
Pro ty, kteří pivu neholdují, se 
v létě nabízí příjemný osvěžu-
jící nápoj – Grepíno. Je to na 
způsob popopulárního Aperolu 
Spritz, ale základem je růžové 
víno s grepovou příchutí, pro-
secco, led a pomeranč. Chuť je 
jemnější, ne tak sladká, osvěžu-
jící. Po dobrém obědě si můžete 
dopřát i lahodnou ledovou kávu 
jako letní dezert – se šlehačkou 
a zmrzlinou. Tak hezké léto.

Prázdninové a nejen letní fotografie s Maz-
lem z Pivovaru Na Rychtě mohou opět soutěžit. 
Do jakých koutů se letos s Mazlem vypravíte? 
Je stále řada míst, kde ještě určitě nebyl. Vý-
herci získají jako každý rok společně 250 piv 
– 100, 75, 50 a 25 a hlasovat se bude na Fa-
cebooku. Letos má soutěž NAVÍC NOVINKU! 
V létě je i houbařská sezona, a protože sbírá-
ní hub je Čechy velmi oblíbené a populární, 
vezměte Mazla s sebou. Budou oceněny zvlášť 
fotografie S MAZLEM NA HOUBÁCH. Výherní 
fotografie vyberou zaměstnanci „Rychty“ a vý-
herci získají voucher na konzumaci v restaura-
ci na 2 000, 1 500 a 1 000 Kč. 

Tak hurá na to! Fotografie můžete posílat až 
do 22. září 2019 na info@pivovarnarychte.cz. 

Každou fotografii opatřete popiskem, emailem, 
telefonem a jménem.

Pro foto lze použít: CESTOVNÍ BALENÍ MAZEL 
– PET LÁHEV MAZEL – DŽBÁN MAZEL. Sním-
ky, které budou obsahovat jiné předměty krom 
výše uvedeného, nebudou do soutěže zařazeni. 
Tak neváhejte. Tolik piv za to stojí! Podívejte se 
na inspiraci z loňského ročníku.

Činoherák zahraje 
i letos v zahradě 

Ústí nad Labem – Čtvrtý ročník 
Divadelní zahrady – festivalu 
nejen o Shakespearovi proběh-
ne v areálu lesoparku Českého 
rozhlasu Sever v předposled-
ním týdnu letních prázdnin 
a to od 19. do 24. srpna. Těšit 
se můžete na šest dní plných 
divadla nejen od Činoherního 
studia. Více informací o akci 
najdete na webové stránce 
www.cinoherak.cz.  zu

Promenádní koncerty 
jsou každou neděli 
Ústí nad Labem – Ani letos nechy-
bí u obchodního 
centra na Kostel-
ním náměstí tra-
diční Promenádní 
koncerty. Těšit se 
na ně můžete každou neděli až 
do 25. srpna od 17:00 hodin  zu

Ze šampionátu plavci  
přivezli medaile 
Šestice plavců ze Střední prů-
myslové školy Resslova s dvou-
členným doprovodem se vrá-
tila z Mistrovství světa střední 
škol, které se konalo v brazil-
ském Riu. V úspěšné výpravě 
byli Pavel Ouředník, Vojtěch 
Janeček, Vojtěch Šeda, Filip So-
nnenberg, David Řezáč a Matěj 
Mrázek. A také trenér akade-
mie Ondřej Kubínek a učitel 
školy bývalý reprezentant ús-
teckého plavání Václav Šonka. 
V konkurenci 17 zemí z celého 
světa si SPŠ Resslova vedla vel-
mi dobře. V celkovém pořadí se 
umístila na 9. místě. V individu-
álním hodnocení se může ústec-
ká průmyslová škola pochlubit 
dvěma tituly středoškolských 
mistrů světa v plavání pro rok 
2019. A to díky Vojtovi Janeč-
kovi, který si pro titul doplaval 
na trati 50 metrů prsa, a Pavlu 
Ouředníkovi, který stejnou dis-
tanci plaval volným způsobem. 
Na dvojnásobné, stometrové 
trati volným způsobem obsadil 
Pavel Ouředník v novém osob-
ním rekordu druhé místo. Polo-
hová štafeta ve složení Vojtěch 

Na pyžamovou párty 
vyražte do SIA centra

Ústí nad Labem – Pořádná Pyžamo-
vá párty je pro vás připravená 
v SIA centru v Ústí nad Labem. 
Akce se uskuteční 28. června od 
18:30 hodin. Nebudou chybět 
hry, soutěže, pyžamotéka ani 
pohádka. Program je určený pro 
děti od pěti let. Bližší informace 
o akci najdete na webu www. 
siacentrum.cz.  zu

Šeda, Vojtěch Janeček, Filip 
Sonnenberg a Pavel Ouředník 
obsadila nepopulární 4. místo. 
„Všichni žáci jsou odchovanci 
a reprezentanti Ústecké akade-
mie plaveckých sportů, jejímž 
trenérům patří veliké uznání 
a poděkování za to, jak kluci na 
mistrovství středních škol pla-
vali. Velké poděkování také pa-
tří Ústeckému kraji, který celou 
akci zafinancoval, vedení SPŠ 
Resslova za organizaci a vyslá-
ní výpravy do brazilského Ria 
za účelem úspěšného reprezen-
tování České republiky, Ústec-
kého kraje, SPŠ Resslova v Ústí 
nad Labem, ale i ústeckého pla-
vání,“ říká Václav Šonka ze SPŠ 
Resslova. 
  Václav Šonka, SPŠ Resslova

Výstava Země česká, 
domov můj! v muzeu
Ústí nad Labem – Až bude pršet, 
zajděte si do ústeckého muzea 
třeba na putovní výstavu Země 
česká, domov můj! Němci a Češi 
v severních Čechách 1918–1945. 
Veřejnosti bude přístupná do 
14. července. Autory putovní 
výstavy jsou němečtí historici 
sdružení v Centru pro kulturu 
a dějiny.  zu

PR
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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 Tajenka: Citát Arthura Schopenhauera.
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Zdravá a krásná kůže díky pulznímu laseru Vbeam Candela

www.eucklinika.cz

Trápí vás kožní problémy? Toužíte po pružnější, jasnější a hladší pleti bez vrásek? Využijte moderní patentované 
technologie Vbeam Candela Perfecta – vysokovýkonného laseru, který pomáhá v léčbě širokého spektra kožních 
obtíží. 

Objednejte se na tel.: 477 102 207, Dermatologické oddělení EUC Kliniky  
Ústí nad Labem, Masarykova 2000/92, MUDr. Jaromíra Janků

Všestranná procedura
Ošetření pulzním laserem pomáhá při léčbě celé řady zdravotních a estetických problémů 
kůže – uplatňuje se zejména u klientů s akné, růžovkou, metličkovými varixy, lupénkou, virovými 
bradavicemi, jizvami a striemi.  Díky této metodě se dají odstranit též vrozené cévní poruchy 
a névy nebo žilky v obličeji.

Bezpečně a šetrně
Pulzní laser má schopnost ojediněle působit na kožním povrchu, ale i v hlubších vrstvách kůže, kde 
zásadně ovlivňuje krevní cévy, přičemž nepoškozuje okolní tkáň. 
Díky této moderní technologii se jedná o zcela bezpečnou, neinvazivní léčebnou metodu, která 
může být aplikována bez omezení věku. 

Zdravější a mladší pokožka
Pro rejuvenaci, tedy omlazení pleti, kdy se vysokovýkonný laser podílí na rychlém odbourávání 
starého vaziva v kůži, které je následně nahrazeno novým kolagenovým vazivem, je pulzní laser 
ideální. Kůže se omladí, zpevní a vyhladí, přičemž se podpoří její elasticita.

Lovosická sportovní hala hos-
tila mladé karatisty České re-
publiky na tradičním Májovém 
poháru nadějí karate žactva. Do 
čela konečné tabulky se vyšvi-
hl, celkovým počtem 28 medailí, 
Shotokan Klub Rajchert Sport 
Union, následovaný pražským 
celkem Kesl-ryu (16) a třetím 
Targetem Milovice. Mezi nej- 
úspěšnější závodníky, se zlatý-
mi medailemi, patřili z vítězné-
ho celku: Zuzana Vondráková, 
Klementina Nývltová, Kimi Zita, 
Elen Kozlová, Miroslav Kendík, 
Matěj Böhme, Jan Růžička, tým 
kata Vondráková/Vondráková/

Pracnová a tým kata Zita/Pavel/ 
Foriš. Verdiktem rozhodčích, 
hodnotících výkony všech talen-
tovaných dětí na MP, převzala 
pohár pro Top závodníka turna-
je Klementina Nývltová z SKR 
Sport Union Ústí nad Labem.

 Domov pro seniory Krásné Březno

Ústečtí Berani  
mají titul

Hokejbalisté týmu HSÚ Be-
rani Ústí nad Labem slaví titul. 
V bitvě o něj uspěli s týmem 
HSÚ HBC Ještěři Ústí nad La-
bem a teď už mohou jen slavit. 
Vyhráli jsme 33 zápasů a nepo-
znali hořkost porážky.

 Stanislav Tauš, kapitán týmu

Trmičtí senioři  
na výletě

Členové Klubu seniorů Trmi-
ce zase cestovali. Tentokrát si 
užili pořádný výlet. Osmnáctého 
května navštívili středověkou 
vesničku Botanicus a projeli se 
Kolínskou řepařskou drážkou. 
Navštívili ale i překrásné lázeň-
ské město Poděbrady s nádher-
ným parkem a historickým cen-
trem. Výlet se povedl a líbil se 
i vnoučatům.

 Eva Tomsová, Klub seniorů Trmice

Zubrnické 
omalovánky 

Do prodeje jsou nově v našem 
muzeu na nádraží v Zubrnicích 
a v minimuzeu v Lovečkovicích 
zařazeny omalovánky tematic-
ky zaměřené k naší trati. Děku-
jeme Lucii Markové, Kateřině 
Frišové a obci Zubrnice za spo-
lupráci na jejich výrobě.

 Radek Kubala, Zubrnická museální železnice

Vystoupejte 
na Milešovku 

Máme pro vás typ na výlet, 
zajděte si pěšky na Milešovku. 
Pokud vám vadí větší počet lidí, 
zkuste to v týdnu, je tu mnohem 
větší klid. A hádanka, při cestě 
nahoru je jedno místo, které-
mu se říká chobotnice, najdete 
jej? Podle mé fotografie to určitě 
zvládnete. 

 Eliáš Molnár

Šipková sezona Ústí nad La-
bem 2018/2019 s jednatřiceti 
týmy napříč třemi ligami byla 
plná napětí a skvělých výkonů 
hráčů, které bylo třeba náležitě 
odměnit a oslavit. Dům kultury 
v Ústí nad Labem byl ideálním 
místem pro tuto příležitost, 
a jak lépe sezonu oslavit, než-
li posledním velkým turnajem 
patnáctého ročníku ligy. Do-
šipné se účastnilo úctyhodné 
množství hráčů i přihlížejících, 

Šipky létaly kulturním domem 
kteří nabízeli svou morální 
podporu celkem 97 mužům 
a 21 ženám účastnících se cel-
kem tří turnajů, tedy turnajů 
mužů, žen a „odpadlíků“ pro ty, 
mající horší den. Účastníci se 
od dvou hodin do pozdního ve-
čera postupně střídali na deseti 
automatech, kde porovnáva-
li své hráčské schopnosti na-
střádané napříč touto a dalšími 
sezonami. 

 Zdeněk Zrůst, Patrioti Ústí nad Labem
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VANČA  
Fena, kříženka jezevčíka 
rezavé barvy s černým 
prokvetením, výška 40 
cm, stáří 5 let. Vanča 
je hodná fenka, nepere 

se s ostatními psy a ráda chodí na 
procházky.

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

MAJDA  
Fena, kříženka, základní 
barva černá s rezavými 
znaky, výška 40 cm, stáří 
8 let. Majda je trošku 

nedůvěřivá fenka, potřebuje trochu času, 
než si zvykne na nové prostředí a nového 
pána. Nepere se s ostatními psy.

BENÍK  
Pes, bílý kříženec 
s hnědočernými znaky, 
výška 40 cm, stáří 3 
roky. Beník je pohodový 
a milý pejsek, nepere se 

s ostatními psy a je vhodný do bytu a na 
zahradu.

CHANEL  
Fena, plemeno bígl, 
barva tricolor, výška 45 
cm, stáří 5 let. Chanel je 
nekonfliktní a přátelská 
fenka, která má ráda 

hodně pohybu. Nepere se s ostatními 
psy.

ZINA  
Kočka, barva černá, stáří 
1,5 roku. Zina je milá 
a přátelská kočička, zvyklá 
žít v bytě, je čistotná.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101
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25. 6. od 7:00 do 16:00  Oblá, Glennova, Větrná, parkoviště Maková – Mezní
26. 6. od 7:00 do 16:00 Jana Zajíce, V Klidu 
27. 6. od 7:00 do 16:00 Bělehradská, Elišky Krásnohorské, Na Schodech, 
  Dvořákova, Na Vyhlídce 
28. 6. od 7:00 do 16:00 Spartakiádní  

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í

Pražská: až do 31. října je naplánovaná částečná uzavírka zmiňované ulice pod 
železničním mostem kvůli jeho opravě. Stavební práce probíhají pouze o sobotách 
a nedělích. 
Kojetická: do 30. června počítejte s omezením provozu. Rekonstruuje se povrch 
komunikace. 
Husova: do 7. července, částečná uzavírka ulice. 
Bratří Veverků: do 30. června platí omezení provozu. 
Moskevská: do 30. 6. platí dopravní uzavírky a omezení z důvodu opravy povrchu 
vozovky. 
Alšova: ulice je do 31. července uzavřena z důvodu práce na inženýrských sítích. 
Velkoplošná oprava komunikací na Severní Terase: Opravena budou do 30. června 
parkoviště v lokalitách Větrná a Bratří Veverků. 

O P R A V Y  K O M U N I K A C Í  A   C H O D N Í K Ů

Mimořádná výstava v pevnosti Königstein
Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku zve na skutečně mimořádnou výstavu 
Jugendwerkhof Königstein 1949–1955. Návštěvníky seznámí s osudy dětí a mladistvých 
v pracovně-výchovném táboře v letech 1949–1955. V Německu tak vznikla vůbec první 
výstava svého druhu, která odkrývá příběh jednoho ze sedmi desítek zařízení tohoto 
typu v bývalém NDR. Navštívit ji můžete až do 3. listopadu. 

T I P  N A  V Ý L E T

Oblíbené cyklobusy jsou provozovány jako běžné autobusové linky a mohou je využít 
k přepravě jak cykloturisté s jízdními koly, tak i pěší turisté a všichni ostatní cestující. První 
trasa označená jako linka č. 20 vede od Divadla přes Chlumec, Zadní Telnici, Adolfov, Krásný 
Les a Varvažov zpět k Divadlu. Druhá linka č. 21 odjíždí od Divadla ze stejné zastávky 
(podloubí budovy Krajského ředitelství Policie ČR), ale její trasa vede přes Chlumec, Nakléřov, 
Petrovice a Tisou zpátky do Ústí. Veškeré informace a aktuální jízdní řád naleznete v sezoně  
na stránkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Cyklobus z Labské stezky zdarma. 
Cyklobus jezdí z Labské stezky přes Bukov na Severní Terasu do 22. září vždy o víkendech 
a svátcích. Odjezd: v 16:30 a 18:00 ze zastávky Krajský soud.

S V E Z T E  S E  D O  K R U Š N Ý C H  H O R  C Y K L O B U S E M 
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME
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sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

Charitativní běh na Stínadlech pomohl třem handicapovaným dětem z regionu
Žlutomodrý fotbalový klub 

pomáhá handicapovaným. Na-
posledy při projektu Run and 
Help, kterou pořádal na Stína-
dlech teplický fotbalový klub 
ve spolupráci s Kontem Bariéry. 
Charitativní akce měla za cíl 
vybrat peníze na pomůcky pro 
tři handicapované děti z Ústec-
kého kraje. 

Spolu s teplickými fotbalis-
ty přijeli akci podpořit i hoke-
jisté HC Vervy itvínov, čerstvé 
házenkářské šampiónky DHK 
Baník Most či kompletní repre-
zentace v házené žen. Nechybě-
li ani bývalý hráči Pavel Verbíř 
a Štěpán Vachoušek i primátor 
Teplic Hynek Hanza. 

„Moc děkujeme zástup-
cům našich partnerských klu-
bů, že podpořili nejen tuto 
akci, ale také dobročinnou 

charitativní aukci dresů,“ říká 
manažer marketingu FK Tep-
lice Martin Kovařík. Celkem 

se na Stínadlech sešlo více 
než šest set dětí a dospělých, 
kterým není lhostejný osud 

druhých a kteří přispěli 45 tisí-
ci korunami. 

Celý výtěžek poputuje na ná-
kup zdravotních pomůcek pro 
tři handicapované děti z Ústec-
kého kraje – Kamilkovi z Roud-
nicka, Radečkovi z Mostu či 
Rozárce z Teplicka, která má 
souběžné postižení mentální 
a sluchové. Rozárku vychovává 
její babička a letos končí stu- 
dium na Základní škole Arká-
die v Teplicích. I když je schop-
ná částečně odezírat, tak by jí 
velmi pomohlo, kdyby si mohla 
pořídit účinnější naslouchadla. 
Žlutomodří zároveň odstartovali 
elektronickou aukci vybraných 
originálních dresů týmů FK Tep-
lice, HC Verva Litvínov, DHK 
Most a reprezentace ČR v háze-
né žen, jejíž celý výnos půjde též 
na pomoc těmto třem dětem.  gz

Bližší informace na tel.: 00420 730 893 294

PŘIJMEME
pracovníky na pozice:

Operátor výroby
Řidič VZV
Práce s počítačem
(skenování, štítkování výrobků)
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Fotbalové legendy neobhájily 
vítězství. „Rozstříleli“ je skláři AGC

Teplice – Tým z výroby laminova-
ných autoskel AGC Automotive 
Czech se stal vítězem 21. roční-
ku turnaje v malé kopané AGC 
Cup, který se uskutečnil na hři-
štích FK Teplice. Týmu FK Tep-
lice v čele s legendami Pavlem 
Verbířem a Štěpánem Vachouš-
kem se tak nepodařilo obhájit 
prvenství z loňského roku, když 
je ve finále „rozstříleli“ právě 
skláři. Třetí místo si odvezli fot-
balisté z výrobního závodu AGC 
v ruském Boru. Letošního roční-
ku AGC Cupu, který byl součástí 
zábavného dne pro rodiny za-
městnanců koncernu, se zúčast-
nilo 15 fotbalových týmů.

„Velká gratulace patří týmu 
z Chudeřic, který se dokázal ve 
finále poprat s tak těžkým sou-
peřem, jakým tým s legendami 
fotbalových Teplic byl. Finále si 
v mnohém nic nezadalo s finá-
le Ligy mistrů, které se shodou 
okolností konalo ve stejný den. 
Je vidět, že v AGC máme ne-
jen šikovné skláře, ale zároveň 
sportovce, a především fotba-
listy. Již nyní se těším na další 

fotbalové drama, které přinese 
příští ročník našeho turnaje,“ 
řekl Libor Sehnal, personální 
ředitel AGC Flat Glass Czech.

Do letošního ročníku tur-
naje se přihlásilo 15 mužstev 
ze všech závodů a společností 
skupiny AGC v České repub-
lice. Do Teplic přijely i týmy 
z ruských měst Klin a Bor, kde 
má skupina AGC své výrobní 
závody. Vedle 3. místa fotbalis-
tů z Boru si tým z Klinu odváží 
slušné 7. místo.

Součástí turnaje byl soutěžní 
a zábavný den pro děti zaměst-
nanců skupiny AGC, kterého se 
účastnily i děti z dětských do-
movů. Program připravilo Diva-
dlo v Pytli Petra Stolaře.

Fotbalový turnaj AGC Cup pa-
tří mezi aktivity, které skupina 
AGC pro své zaměstnance pra-
videlně připravuje. Nejen díky 
nim firma dlouhodobě boduje 
v soutěži o nejlepšího českého 
zaměstnavatele. Minulý týden 
AGC Flat Glass Czech obsadilo 
2. místo v regionálním kole sou-
těže Zaměstnavatel roku.  pr
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. spustil 
I. etapu elektronického odbavovacího systému v MHD
Spuštění elektronického 
odbavovacího systému pro cestující 
v ústecké MHD bude mít tři etapy. 
První byla zahájena 18. června 2019. 
Základním cílem elektronického 
odbavovacího systému je zavést 
novou technologii odbavování 
cestujících a eliminace používání 
papírových jízdních dokladů.

Kdo bude moci I. etapu využívat?
První etapu budou moci využívat 

cestující, kteří si zakoupí obyčejné jed-
notlivé jízdné v  hodnotě 18 Kč splat-
ností na 45 minut pro zónu 101 nebo 
v hodnotě 21 Kč s platností na 60 minut 
pro zóny 101-121/122/171.

Jaké výhody přinese platba bezkon-
taktní platební kartou za obyčejné 
jednotlivé jízdné?

Cestující, kteří chtějí využívat bezkon-
taktní platební kartu VISA nebo Master-
card vydanou libovolnou bankou, na 
jízdném ušetří. Budou povinni při kaž-
dém nástupu do vozidla (i při přestupu) 
přiložit ke čtečce validátoru svoji bez-
kontaktní platební kartu a provést tak 
odbavení, přesněji označit svůj nástup 
do vozidla. Při výstupu z vozidla je ces-
tující povinen opět přiložit svoji bezkon-
taktní platební kartu k čtečce validátoru 
a provést odhlášení, respektive označit 
svůj výstup. Validátory jsou umístěny 
ve všech vozidlech u každých dveří.

Tarifní jádro celého systému vy-
hodnotí jednotlivá přihlášení a  odhlá-
šení provedená bankovní kartou ces-
tujícího včetně času a  zón, ve kterých 
bylo přihlášení nebo odhlášení prove-
deno. Tarifní jádro vypočte výslednou 
cenu jízdného pro cestujícího, kdy tuto 
cenu bude tvořit součet cen jednotli-
vých jízdenek, v závislosti na realizova-
ných jízdách včetně přestupů (trans-
akcí provedených platební kartou)
tak, aby vypočetlo nejvýhodnější cenu. 
Cena jednotlivých jízdenek bude pro 
cestující využívající tento režim odba-
vování oproti papírové variantě sní-
žena o 10 %, tj. namísto 18 Kč zapla-
tí cestující 16,20 Kč, v případě jízdenky 
v hodnotě 21 Kč pak cestující zaplatí 
18,90 Kč. 

Co budou muset cestující pro platbu 
bezkontaktní kartou udělat?

Povinností každého cestujícího, kte-
rý bude používat bezkontaktní plateb-
ní kartu pro zaplacení jednotlivého jízd-
ného, je při každém nástupu do vozidla, 
při přestupu na jiný spoj, přestupu do 
náhradního vozidla nebo při zahájení 
jízdy nového spoje z konečné zastávky, 
provést odbavení tzv. check–in – přilo-
žení bezkontaktní platební karty k vali-
dátoru. Úspěšné odbavení bezkontakt-
ní platební kartou bude cestujícímu na 
validátoru signalizováno informací za-
tržítko v zelené barvě ,,Nástup“. Po-
vinnost provést check – in neplatí u tzv. 
průjezdných konečných zastávek, kde 
je čas odjezdu shodný s časem příjez-
du. Jde o zastávky Vozovna DP pro lin-
ky č. 2, 7, 27, Klíše Lázně pro linky č. 52, 

58, 59 a Kojetice pro linku č. 9. Dále se 
jedná např. o poslední spoj linky č. 15 
ve Strážkách, spoj linky č. 41 s  odjez-
dem ve 23:05 ze zastávky Divadlo smě-
rem na Mojžíř a Skalku a spoje linky č. 
42 v  oblasti Střekova. Povinností kaž-
dého cestujícího bude před samotným 
výstupem z vozidla přiložit bezkontakt-
ní platební kartu k validátoru a provést 
odhlášení z  přepravy (check-out). Na 
obrazovce terminálu bude zobrazena 
informace zatržítko v  oranžové bar-
vě „Výstup“. 

Co se stane, když cestující neprove-
de check–out?

Cestující se vystavuje riziku, že mu 
bude odečtena cena za jízdu až do ko-
nečné zastávky daného spoje linky. 
V případě, že jeho jízda bude do 45 mi-
nut, odečte se částka 16,20 Kč. Při jízdě, 
která bude delší 45 min nebo do jiné 
zóny než 101, odečte se částka 18,90 Kč.

cestující obdrží elektronickou cestou 
na jím zadaný e-mail. Nemá-li cestující 
přístup k internetu, má možnost podat 
reklamaci přímo na přepážce Zákaznic-
kého centra v  Revoluční 26. Podmín-
kou je, aby cestující měl u sebe plateb-
ní kartu, kterou použil v  rámci režimu  
check-in/check-out. Je nutné zmínit, že 
jedinečný kód transakce držitel karty 
VISA bude mít na výpisu z účtu nejdříve 
po uplynutí 2 dnů, u karet Mastercard 
nejdříve po uplynutí 6 kalendářních dní. 
Reklamace bude vyřešena do 30 kalen-
dářních dnů. 

Co dělat, když cestující přestupuje 
na jinou linku?

Cestující při výstupu z  vozidla musí 
provést check–out. Při nástupu do dal-
šího vozidla pak musí provést check–in, 
jinak bude cestujícím bez platného jízd-
ního dokladu. V případě poruchy vozi-
dla, náhradní autobusové dopravy atd., 

jsou takto konstruované 3 konečné za-
stávky, a to Vozovna DP pro linku č. 2, 
7, 27, Klíše Lázně pro linku č. 52, 58, 59 
a Kojetice pro linku č. 9. 

Jak bude probíhat kontrola 
revizora?

Při zahájení revizorské kontroly se 
na validátorech objeví informace: ,,Pro-
bíhá přepravní kontrola“ a „Dočasně 
pozastavený prodej jízdenek“. Cestují-
cí bude revizorem požádán o předlože-
ní jízdního dokladu, v případě že cestu-
jící použil bezkontaktní platební kartu, 
přiloží ji k revizorské čtečce, kde revizor 
zjistí, zda má platnou transakci pro da-
nou linku, tedy jestli při nástupu přiložil 
kartu k validátoru, a provedl check-in. 
Na displeji revizorské čtečky se zobrazí 
informace o platnosti-/-neplatnosti jízd-
ního dokladu, případně že nebyl doklad 
nalezen.

Čím budou moci cestující zaplatit 
jízdné v I. etapě?

Bezkontaktní platební kartou Mas-
tercard nebo VISA bez ohledu na ban-
ku, která tuto kartu vydala. Bezkontakt-
ní platební karta musí mít aktivované 
bezkontaktní rozhraní. Cestující pak 
může využít jak platební karty vydáva-
né k běžnému účtu, tak i předplacené 
platební karty. Systém pak bude při-
praven pracovat s  různými podobami 
bezkontaktních platebních karet – od 
běžné plastové karty, přes platební ná-
lepky (sticker) až po emulované plateb-
ní karty, tj. karty, které má držitel ulo-
ženy např. v mobilním telefonu s NFC 
rozhraním. 

A co se stane při přiložení pouzdra 
nebo peněženky s více bezkontakt-
ními kartami k validátoru?

V  lepším případě dojde k  tomu, že 
cestující nebude odbaven. V  horším 
případě může systém při odbavení při 
nástupu a výstupu pokaždé z více karet 
vybrat kartu jinou, což povede k zazna-
menání transakcí (check in nebo check 
out) a  následnému zaplacení jízdné-
ho z  obou karet. Aby se předešlo ob-
dobným situacím, je žádoucí kartu při-
kládat k  terminálu nebo validátoru 
samostatně.

Co dělat, když terminál/validátor za-
mítne kartu?

Protože řidič ani přepravní kontrolor 
na místě nemůže ověřit důvody zamít-
nutí transakce, musí si cestující zakou-
pit jiný jízdní doklad (SMS jízdenka, SEJF 
jízdenka, doplňkový prodej u řidiče). 

Na dotazy k  elektronickému odba-
vovacímu systému byla zřízena na 
bezplatné infolince 800100613 spe-
ciální volba pro rychlejší vyřešení 
dotazů cestujících. V  provozu bude 
v pracovních dnech od 6 do 18 hodin.

Jaká je doba platnosti jízdenky při 
odbavení bezkontaktní platební 
kartou?

Platnost jízdenky vypočtené tarifním 
jádrem za pomocí bezkontaktní plateb-
ní karty je 45 minut nebo 60 minut, ale 
vždy je závislá na provedených jízdách, 
přestupech a  časech (provedených 
transakcí v režimu check-in/check-out).

Kde si bude moci cestující zkontro-
lovat jednotlivé transakce?

Cestující bude mít možnost kont-
rolovat vyúčtování za pomocí jedineč-
ného kódu dopravní transakce, kte-
rý najde ve svém výpisu z  účtu nebo 
v  elektronickém bankovnictví. Jedineč-
ný kód transakce je až 10místné čís-
lo označené zkratkou „EOS“, přičemž 
první dvě pozice značí rok (aktuálně 
tedy 19). Na webovém rozhraní https://
eshop-bpk.dpmul.cz/ budou mít cestu-
jící k dispozici modul pro přihlášení do 
systému. Po zadání jedinečného kódu 
dopravní transakce a posledních 4 čísel 
bezkontaktní platební karty, si cestují-
cí mohou transakce zkontrolovat nebo 
si vytisknout zjednodušený daňový do-
klad. Elektronickou cestou mají cestují-
cí možnost podat případně i reklamaci 
na automaticky vypočtenou cenu elek-
tronické jízdenky. Výsledek reklamace 

kdy cestující musí přestoupit do jiného 
vozidla, je cestující povinen vždy pro-
vést check-out a následně v dalším vo-
zidle provést check-in.

Co když cestující nemá bezkontakt-
ní platební kartu?

Pokud cestující nemá bezkontakt-
ní platební kartu ke svému účtu, může 
si za částku 99 Kč zakoupit v Zákaznic-
kém centru Dopravního podniku měs-
ta Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 
kartu předplacenou. Zakoupené před-
placené platební karty nejsou svázány 
s  žádným běžným bankovním účtem. 
Cestující si kartu nabije pomocí elek-
tronického nástroje, např. příkazem 
k úhradě ze svého běžného účtu. 

Co se stane, když cestující nevystou-
pí na konečné zastávce, např. Době-
tice točna?

Cestující je povinen podle smluvních 
přepravních podmínek vystoupit na kaž- 
dé konečné. V  případě, že takto ne- 
učiní, bude po zahájení další jízdy bez 
platného jízdního dokladu. Systém sám 
vyhodnotí konečnou zastávku a ukončí 
platnost předchozí provedené transak-
ce. Jedinou výjimkou jsou tzv. průjezd-
né konečné, kde čas příjezdu je shodný 
s časem odjezdu linky. Na linkách MHD 

Validátor umístěný u prvních dveří u řidiče a validátor umístěný u druhých a dalších 
dveří. Cestující vždy při nástupu do vozidla provede check–in, přiložení bezkontaktní 
platební karty k validátoru po dobu, než se objeví informace „Nástup“ a při výstupu 
provedl check–out, přiložení bezkontaktní platební karty k validátoru po dobu, než 
se objeví informace „Výstup“.


