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Petr
Berounský

S Tučným, Kornem i Bílou 
byla radost pracovat
STRANY 8–9

Svah pod Větruší  
se znovu sesouvá
STRANA 4

Zprávy

Nebe nad Ústím bude 
plné letadel
STRANA 11

Volný čas
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CYKLOKEMP BRNÁ
31. 8., 1930  Loučení s prázdninami – BB Flink  
  unplugged u Labe – písničky R.E.M.,  
  Led Zeppelin, The Cure, Joe Cockera  
  a dalších v akustickém hudebním  
  programu ústecké skupiny B.B. Flink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 9., 1700  Country v Cyklokempu – country  
  maringotka Petra Berounského zve na  
  jamování s hudební legendou Karlem  
  Poláčkem 

JEZERO MILADA 
14. 9., 1400  Běh upřímných srdcí – 4. ročník  
  charitativního běhu na 1 km, 5 km,  
  štafetový běh

LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM 
31. 8., 1000  Ústecké nebe plné letadel – letecký  
  den, atrakce pro děti a další

CENTRUM MĚSTA
7. 9.   Barevná planeta – oblíbený  
  multikulturní festival v centru města  
  a vybraných klubech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 9., 1200  Mattoni 1/2Maraton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÍROVÉ A LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
14. 9., 1000 Oslavy 770 let města Ústí nad  
  Labem – bohatý program pro celou  
  rodinu

MĚSTSKÝ STADION 
30. 8. a 1. 9. Mistrovství ČR v požárním sportu  
  – mistrovství České republiky  
  v požárním sportu družstev Hasičského  
  záchranného sboru České republiky  
  a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech,  
  Moravy a Slezska

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
2. 9., 1000  Vesele do školy – atrakce, soutěže,  
  kroužkofest, koncert a další

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

DŮM KULTURY 
11. 9., 1900  Šťastný vyvolený – divadelní  
  představení 
12. 9., 1900  Helena Vondráčková – Dlouhá noc  
  Live  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 9., 1745  Taneční kurzy manželů  
  Rottenbornových 
14. 9., 1000  Smejko a Tanculienka – Hip, hip,  
  hurá! – hudebně divadelní pásmo
16. 9., 1900  Můj nejlepší kamarád – divadelní  
  představení s Alešem Hámou či  
  Terezou Kostkovou 
18. 9., 1700  Psychologie masových vrahů 
21. 9., 1000  Grand Prix 2019 ve společenském  
  tanci, Ústecký pohár, jubilejní  
  50. ročník
28. 9., 1500  Kocour Modroočko 
3. 10., 1000 Veletrh práce 
14. 10., 1900 Poslední ze žhavých milenců 
22. 10., 1930 Plný kapsy šutrů – slavná inscenace,  
  která bavila diváky 15 let se opět vrací.  
  Co to udělá se dvěma obyčejnými  
  chlapíky?
30. 10., 1930  Lakomec 
5. 11., 1930  Chvála bláznovství aneb kdo říká,  
  že není magor, neříká pravdu –  
  příběh dvou přátel, kteří spolu sdílejí  
  pokoj v ústavu pro duševně nemocné 
7. 11., 1900  Barbora Poláková Tour 2019

NÁRODNÍ DŮM 
3. 9., 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého –  
  oblíbený poslechový pořad pro  
  všechny
4. 9., 2000  Aynsley Lister a Bonifanti 
9. 9., 2000  Wanda Johnson 
14. 9., 1000  Svět zvířat – akvarijní trhy 
14. 9., 1500  Mezinárodní den vietnamských dětí
16. 9., 1930  Postel, hospoda, kostel – zcela  
  netradiční otvírák Ústecké forbíny
28. 9., 2000  Stoletá diskotéka 
18. 10., 1900 Mezinárodní jazz and blues festival 
23. 10., 1900 Jiří Schmitzer – koncert českého  
  herce a písničkáře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 10., 1000 Střekovská kamera – už 52. ročník  
  soutěžní přehlídky neprofesionální  
  filmové tvorby
30. 10., 2000 Ústecký folkový podzim – Folk Team 

ZOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 9.   Mezinárodní den supů
5. 10.   Den přátel zoo
5. 10.   Světový den zvířat
26.–30. 10.  Stezkami zoo
2. 11.   Strašidelná zoo
30. 11.   Advent v zoo
24. 12.   Štědrý den v zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
5. 9., 1000  Ronja, dcera loupežníka
11. 9., 1000  Zkrocení zlé ženy
12. 9., 1000  451 stupňů Fahrenheita
16. 9., 1900  Sen noci svatojánské
17. 9., 1900  Děkujeme, že zde kouříte
19. 9., 1900  Ministerstvo školství a vědy  
  Ukrajina
20. 9., 1900  Protest – Švandovo divadlo 
22. 9., 1700  Ronja, dcera loupežníka
23. 9., 1900  Poslední kšeft
25. 9., 1000  Sen noci svatojánské
25. 9., 1900  Sen noci svatojánské
29. 9., 1900  Paškál
5. 10., 1900  Pornografie
11. 10., 1900 Stepní vlk

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
7. 9.   Dny evropského dědictví – prohlídky  
  divadla s průvodcem 
13. a 14. 9.  27. Severočeská imunologická  
  konference
15. 9., 1700 Noc na Karlštejně – Historická látka  
  podle stejnojmenného filmu na  
  motivy hry Jaroslava Vrchlického  
  v muzikálovém zpracování  
  legendárního Karla Svobody, kde se  
  opět můžeme těšit v titulních rolích na  
  některé populární, mediálně známé  
  osobnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 9., 1500 Čtyřlístek a talisman moci – A jsou  
  tu opět! Báječný  Čtyřlístek k vám  
  zavítá se zbrusu novým dobrodružstvím,  
  které si pro vás připravilo Divadlo D5,  
  pod autorským a režijním vedením  
  Libora Jeníka.
23. 9., 900 a 1030 Čtyřlístek a talisman moci
24. 9., 1900  Veselá vdova – Lehárova Veselá  
  vdova již při svém prvním uvedení  
  v roce 1905 vzbudila obrovské  
  nadšení, velmi rychle se z Vídně  
  rozlétla do celého světa a stala se  
  nejznámějším a nejúspěšnějším  
  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 zejména v souvislosti se svými  
  posledními díly pověstný tím, že  
  vnesl do operety smutek a slzy, jeho v  
  pořadí pátá opereta však nabízí ještě  
  klasický happy end.
29. 9., 1700  Libuše – Slavnostní představení se  
  sólisty Národního divadla ke  
  110. výročí otevření ústeckého divadla.  
  Opera Libuše Bedřicha Smetany,  
  vznešená svým národním posláním,  

  stojí – podobně jako Má vlast – na  
  významovém vrcholu české tvorby.

MUZEUM 
Výstavy
do 31. 12.  Klaus Horstmann–Czech– Dialog  
  s časem – mramorové plastiky  
  významného evropského sochaře 
  a ústeckého rodáka Klause  
  Horstmanna–Czecha
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 12. 1. 2020 700x Hrad Střekov –  
  nejromantičtější zřícenina v obrazech –  
  ruina Střekova se pro svou  
  „pohádkovou“ polohu vysoko  
  nad řekou řadí k předním evropským  
  ikonám romantismu. Výstava  
  k letošnímu jubileu 700 let od první  
  zmínky o hradě ukáže symbol Ústecka  
  v klasických i nečekaných podobách.
do 8. 9.  Historická filmová technika –  
  sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci  
  s muzeem představí více než 200  
  projektorů a kamer různých filmových  
  formátů a velikostí. K vidění bude  
  i první kočovný kinematograf zn. Pathé  
  Frères Paris Ústečana Josefa  
  Hasenkopfa.
do 1. 9.  Středohoří a jiné v obrazech  
  a kresbách 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Výstavy 
do 31. 10.  Svět rukama tvořený  
  (W. Churchilla 3)
do 31. 8.  Voda – sucho (Galerie Maximka)

HRANIČÁŘ
27. 11., 2030  Ladislav Zibura – Prázniny v Evropě  
  – Mladý spisovatel a blonďatý rošťák  
  Ladislav Zibura se vrací na pódia  
  s novým stand–upem. Tentokrát  
  se vydal do oblasti, která je dostupná  
  a krásná, přesto o ní většina  
  cestovatelů nemluví. Vydal se  
  prostopovat Evropu.

PŘEHRADA POVRLY
1. 9.   Konec prázdnin s pohádkou
14. 9., 700 Povrlský kapr o pohár starosty obce

ZADNÍ PARKOVIŠTĚ POVRLY
14. 9.   Memoriál S. Enocha

MOTOAREÁL CHABAŘOVICE 
28. 9.   Autocross Cup 2019

ROUDNÍKY 
28. 9.   Václavská zábava

SKANZEN ZUBRNICE
14. 9.   Pára v muzeu

RESTAURACE TIVOLI
30. 8., 1800  Tivolí hudební léto: Konec prázdnin  
  – koncert skupin Rumble of Skulls  
  a Točílas

PIVOVAR VELKÉ BŘEZNO 
31. 8., 1200  Den otevřených dveří

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE CÍRKVICE
31. 8., 1615  Hudební Církvice 2019: Duo  
  Dolcissimo – koncert vážné hudby

NOVÝ CHLUMECKÝ RYBNÍK 
31. 8., 1700  Chlumecký Nebojsa – akce ve stylu  
  „stezky odvahy“, pohádková strašidla,  
  hororové postavy
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Chybí vám autobusový 
spoj do Prahy?

Alena Vaicová  
53 let, mluvčí 
Severočeského 
divadla  
Ústí nad Labem  
 

Ano, chybí. Je velká škoda, že do 
hlavního města nejezdí žádný 
autobusový spoj. Velmi rád jsem 
využívala autobusové spojení Ústí 
nad Labem – Praha, bylo to pro 
mě pohodlné, bezpečné a rychlé 
cestování. Byla bych ráda, kdyby 
autobusy do Prahy z Ústí opět jezdily. 

Achab Haidler  
61 let 
herec  
Ústí nad Labem  
 
 

Vůbec ne. Zato ty vlaky vypadají 
spojením, četností i stavem jako by 
nás Praha prodala saskému kurfiřtovi 
hned po třicetileté válce. Zejména ty 
večerní a noční.  

Petr Karlíček 
36 let 
ředitel archivu  
Ústí nad Labem  
 
 

Ne, protože do Prahy, Brna či 
Bratislavy jezdím vlakem. Co mi však 
chybí je večerní vlak, který by spojil 
severočeskou metropoli s hlavním 
městem po půl desáté. 

A N K E T A

s r p e n  2 0 1 9
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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 Stonic. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0): 5,0-6,4 l/100km, 114-146 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 50 000 Kč vč. DPH zahrnuje Akční slevu 20 000 Kč, Výkupní bonus 
za starý vůz 10 000 Kč, Originální příslušenství v hodnotě 10 000 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 navštvite www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.8.2019

 !!!  Kia Stonic 1,25 CVVT 62kW COMFORT ihned k odběru za 333 000Kč !!!

Jízdenka zdraží o dvě koruny
Ústí nad Labem – Ces-
tující v ústecké 
městské hromadné 
dopravě zaplatí od 
půlky prosince více 
peněz za jízdenku. 
Nový tarif přinese 
změny cen jednorá-
zového obyčejného 
jízdného z dosavad-
ních 18 Kč na 20 Kč. 
Hodinová jízdenka 
bude stát o korunu 
více, tedy 22 Kč. 

Při použití bezkontaktní platební karty bude ze zvýše-
né ceny odečtena sleva 10 % a jednorázové obyčejné jízdné 
bude stát 18 Kč nebo 19,80 Kč podle doby platnosti a zvole-
né zóny.

Naopak dobrou zprávou pro cestující je snížení cen roč-
ních kupónů. Místo dosavadních 4 845 Kč cestující zaplatí 
nově 3 990 Kč. „Věříme, že tuto změnu přivítá řada cestují-
cích. Do této doby jsme se setkávali pouze s tím, že máme 
nejdražší roční jízdné. Cena ročního kupónu bude nově vy-
cházet v přepočtu na jeden den 10,93 Kč,“ řekl výkonný ředi-
tel dopravního podniku Libor Turek.

Ke změně cen jízdného dopravní podnik přistoupil proto, 
že se podpisem integrační smlouvy zavázal navyšovat cenu 
o procento odpovídající míře roční inflace.  gz

Boj o vodu
Magist-

ráty ústec-
ký a teplic-
ký krátce 
po sobě 
vyhlásily 
v regionu 
zákaz od-
běru povr-
chových 

vod, a to až do konce měsíce 
října. I přes několik spás-
ných dešťů vyschla koryta 
řek, říček a potoků.

Radnice začaly řešit, co 
s vyprahlými travnatými plo-
chami a uschlými stromy, 
jak dál řešit městskou ze-
leň. Znásobily se objednáv-
ky prací studnařů a dochází 
na sousedské konflikty, kdy 
nová studna vzala vodu té 
staré.

Ještě nejde o život a ne-
padáme žízní a horkem jako 
mouchy. Jsme daleko od ob-
lastí, které OSN letos ozna-
čila jako riziková místa bu-
doucího boje o vodu včetně 
možného boje ozbrojené-
ho. Ale možná už je čas na 
investice a projekty, které 
kromě polí a lesů i města 
připraví na dlouhotrvající 
vedra a dlouhá období su-
cha. Abychom mohli ve měs-
tě žít a nutně netrávili léto 
v klimatizovaných obchod-
ních centrech.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Svah pod Větruší se znovu sesouvá

Ústí oslaví výročí 
s Václavem Neckářem

Prodejna ZOO SHOP  
u OC Ústí n.L. – Trmice
natrvalo uzavřena.

Naše krmiva 1st Choice, Pro-
booster, Booster, Premium dog 
i cat a další potřeby, můžete 
nadále objednávat na:

MC
20
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81
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Ústí nad Labem – Skalní svah pod 
Větruší směrem k centru se 
začíná sesouvat. Už v červnu 
došlo k uvolnění dvou skal-
ních bloků, které se sesunuly 
do ulice pod ní. Podle odhadu 
budou náklady na řešení této 
havarijní situace 670 tisíc ko-
run. Částka zahrnuje instalaci 
bezpečnostní sítě a ukotvení 
velkých bloků. 

„Projekt na havarijní zabez-
pečení by měl být vyhotoven 
do konce měsíce a zhruba v říj-
nu se začne. Mezitím musíme 
sehnat kvalifikovaného zhoto-
vitele, aby se nedělala zbyteč-
ná práce. Pak bude vypracován 
projekt na definitivní sanaci 
svahu,“ řekl ústecký primátor 
Petr Nedvědický. 

Před jedenácti lety město ře-
šilo podobný problém. Tehdy 
se začátkem srpna zřítil kus 
opěrné zdi a propadla se část 

vyhlídkové terasy. O několik 
dnů později následoval další 
sesuv. Tehdy náklady na sana-
ci činily kolem devadesáti mi- 
lionů korun.

Ústecká dominanta je ote-
vřená od prosince 2005. V are-
álu na Větruši vyrostla spor-
toviště, vinice nebo zrcadlové 
a přírodní bludiště.  gz

Ústí nad Labem – Ústí si letos při-
pomíná 770. výročí od povýše-
ní na město královské. Úste-
čany i návštěvníky města tak 
čekají v září velké oslavy, které 
přijdou na 1,1 milionu korun. 
Na oslavy přispěl 200 tisíc ko-
run i Ústecký kraj.

Oslavy se uskuteční 14. září 
na Lidickém a Mírovém ná-
městí, kde se budou konat 
koncerty, divadelní představe-
ní, workshopy, atrakce nebo 
třeba ukázky historických ře-
mesel. Návštěvníci se můžou 
těšit na vystoupení čestného 
Ústečana Václava Neckáře, 
Staré školy, ale také Markéty 
a Jana Chladových nebo souro-
zenců Lüftnerových.  gz

Ústečané se autobusem 
do Prahy jen tak nesvezou
Ústí nad Labem – Obyvatelé a ná-
vštěvníci krajského města při-
šli o přímé autobusové spojení 
s Prahou. Do hlavního města 
se bez přestupů dostanou pou-
ze vlakem. 

Do Ústí nad Labem zajíždě-
la linka Praha – Berlín, kterou 
provozovala společnost Eu-
rolines. Tu však koupil nový 
vlastník, firma Flixbus, který 
se rozhodl linku zrušit. Podle 
dopravce se linku provozovat 
nevyplatilo. A tím cestující při-
šli o jediné přímé autobusové 
spojení do Prahy.

Povolení k provozování tako-
vé linky vydává krajský úřad, 
ale podmínkou je, aby linka 
nekonkurovala dotované do-
pravě provozované na objed-
návku ministerstva či kraje. 

„V koridoru Ústí nad Labem – 
Praha je vlakové pokrytí znač-
né a prostor pro komerční lin-
ky už zde není. O objednávce 
autobusů z důvodu dostatečné-
ho kapacitního pokrytí Ústec-
ký kraj neuvažuje,“ říká kraj-
ská tisková mluvčí Magdalena 
Fraňková.

Stotisícové krajské město 
s univerzitou tak má smůlu 
i přes to, že v okolních men-
ších městech pravidelné linky 
do Prahy běžně fungují. V sou-
sedních Teplicích spoj do Pra-
hy zajišťuje společnost Arriva. 
Ta však o tom, protáhnout lin-
ku i do Ústí nad Labem, neuva-
žuje, právě kvůli výše zmiňova-
né podmínce krajského úřadu 
nekonkurovat objednané do-
pravě.  gz

Na dálnici se budou 
zvedat mosty
D8 – Začaly práce na Pracko-
vické estakádě. Podle Ředitel-
ství silnic a dálnic je už svah 
stabilizovaný a nyní je nutné 
snížit napětí v nosné konstruk-
ci nadzvednutím mostních zá-
kladů. K napětí došlo už při 
stavbě mostů vlivem pohybů 
v podloží. 

Mosty proto budou silničá-
ři v následujících čtyřech mě-
sících zvedat o přibližně šest 
centimetrů. Uzavírka dálnice 
na Německo potrvá do konce 
srpna. Pak se práce přesunou 
do opačného směru.

„Budeme převádět dopravu 
do jedné poloviny dálnice, bude 
se jezdit v režimu 1+1 jízdní 
pruh, to proto, abychom ten je-
den paralelní most vždy zcela 
uvolnili a mohli pracovat,“ řekl 
mluvčí ŘSD Jan Rýdl.   gz

Místo přepážkového centra  
radnice jen vymění okna
Ústí nad Labem – Nové centrum, 
které mělo občanům na magist-
rátu usnadnit vyřízení záležitos-
tí spojených s osobními doklady 
nebo registrem řidičů, se zatím 
budovat nebude. I přes navýše-
ní částky o pět milionů korun se 
nepodařilo sehnat firmu na pře-
stavbu části úřadu. Rekonstruk-
ce se měla týkat prostorů sou-
časného registru vozidel, bývalé 
kuchyně a jídelny včetně záze-
mí a skladovacích prostor.

Přitom hodnota zakázky stá-
le rostla. Původně mělo stát 

centrum 20 milionů korun, po-
druhé vypsalo město zakázku 
na 50 milionů. Při třetí výzvě 
hodnota zakázky vzrostla na 
54,6 milionu korun bez DPH 
a ani na tu se nikdo nepřihlá-
sil. Odbor strategického rozvoje 
proto upraví projekt, ale vede-
ní města nepočítá s tím, že by 
se stavba přepážkového centra 
uskutečnila letos.

Podle primátora Petra Nedvě-
dického se peníze utratí za vý-
měnu starých oken na magist-
rátě a ve  školách.   gz

V tunelech se už 
vybírají pokuty
D8 – Na dálnici D8 v tunelech 
Panenská a Libouchec se zača-
ly vybírat pokuty za překroče-
ní nejvyšší povolené rychlosti. 
Záznam z kamery Ředitelství 
silnic a dálnic přestupek zazna-
mená a Policie ČR ho předá ús-
teckému magistrátu. Odeslání 
prvních výzev neukázněným ři-
dičům se předpokládá koncem 
srpna. Magistrát bude zpraco-
vávat a odesílat výzvy v sedmi 
jazykových mutacích.  gz
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Šikmou věž zpřístupní schody, 
stavbu brzdí územní plán

Spor o kremační pec  
vyhrálo město
Ústí nad Labem – Kremační pec 
v ústeckém krematoriu patří 
městu. Rozhodl o tom okres-
ní soud. Rozsudek je nepravo-
mocný, obě strany se mohou 
odvolat.

Společnost Memory in Me-
mory při ukončení pronájmu 
tvrdila, že pec je její, protože ji 
před lety pořídila na leasing za 
bezmála dvanáct milionů korun. 
Nechala ji zapečetit a bránila je-
jímu užívání. Město pak ostatky 
vozilo spalovat do jiných krema-
torií v České republice.  gz

Ústí nad Labem – Projekt na zpří-
stupnění šikmé věže kostela 
Nanebevzetí Panny Marie je ho-
tový. S jeho podobou souhlasí 
památkáři i hasiči. Stavbu nové-
ho venkovního schodiště od ar-
chitekta Martina Rajniše zatím 
však brzdí schvalování nového 
územního plánu.

„V tuto chvíli máme hoto-
vo a nezbývá nám nic jiného 
než čekat na schválení nového 
územního plánu. V mezičase by-
chom se však rádi věnovali zís-
kání finančních prostředků na 
renovaci vnitřních prostor věže. 
Tu můžeme zahájit, pokud se 

k tomu rozhodneme, bez ohledu 
na délku projednávání nového 
územního plánu,“ řekla Kateřina 
Valešová, ředitelka Ústecké ko-
munitní nadace.

Zároveň Ústecká komunitní 
společnost, která o znovuzpří-
stupnění usiluje, uzavřela první 
kolo veřejné sbírky. V něm se 
vybralo bezmála 600 tisíc ko-
run. Schod si za dvacet pět ti-
síc korun „koupilo“ pětadvacet 
přispěvovatelů.

Komunitní nadace na začátku 
příštího roku vyhlásí novou ve-
řejnou sbírku. Schod si lidé mů-
žou „koupit“ stále.  gz

Ostatky Zamby budou v protivínském muzeu 
Ústí nad Labem – O osudu ostatků 
Zamby je rozhodnuto, budou 
k vidění v protivínském muzeu 
na jihu Čech. Samice nosorož-
ce tuponosého Zamba byla ze 
zdravotních důvodů utracena 
22. července. Byla nejstarším 
nosorožcem svého druhu v Čes-
ké republice a v Evropě se řadi-
la na čtvrtou pozici. 

„Muzeum v Protivíně, kte-
ré je registrováno v Centrál-
ní evidenci sbírek Minister-
stva kultury ČR, už vlastní 
Dana a Sašu. Toto muzeum 
se do dnešního dne o poskyt-
nuté exempláře vzorně stará 

a o převzetí ostatků Zamby 
projevilo vážný zájem,“ řekl 
Roman Končel, ředitel ústec-
ké zoo.

Protivínské muzeum za 
ostatky zaplatilo 50 tisíc ko-
run a navíc se zavázalo uhra-
dit náklady související s po-
třebnými procesy k vystavení 
ostatků, které mohou přesáh-
nout 1 milion korun. Ostatky 
se předávají bez rohů. Mu-
zeu budou poskytnuty pou-
ze jejich odlitky. Zoologická 
zahrada požádá krajský úřad 
o potvrzení výjimky a převe-
de rohy nosorožce bezúplatně 

ze svého majetku na ústecké 
muzeum. Muzeum rohy musí  
před vystavením zabezpečit. 
Určitě je nebude moci prodat.

„Finanční příspěvek není pro 
rozhodnutí o umístění ostatků 
Zamby prvořadý. Ale je na mís-
tě zajistit každou další korunu 
pro rozvoj a vylepšení zoologic-
ké zahrady,“ dodal ředitel zoo.

Budoucnost chovu nosorožců 
je v jednání. Jednou z podmínek 
je zlepšení jejich výběhu. Zoo 
na to získá od města příspěvek 
665 500 korun. Na jaře 2020 
byly ústecké zoo přislíbeny dvě 
nové nosorožčí samice.  gz

Zanádraží figuruje mezi 
unikátními proměnami
Ústí nad Labem – Ústecké Zanádraží 
je zařazeno mezi sto deset unikátních 
proměn v České republice, které jsou 
prezentovány v rámci projektu Má 
vlast cestami proměn. O tom, která 
proměna je nejvydařenější, rozhodují 
lidé na webu až do konce března 
příštího roku. Hlasování Zanádraží 
najdete pod číslem 91 na www.
cestamipromen.cz/hlasovani. Vítěz 
nejlepší proměny bude vyhlášen při 
zahájení dalšího ročníku výstavy na 
Vyšehradě 25. dubna 2020.  gz

H L A S O V Á N Í

Veřejnou dopravu posílí vodíkové autobusy 
Ústí nad Labem – Vodík ze Spol-
chemie by mohl za dva roky 
pohánět ústecké autobusy. Do-
hodly se na tom ve společném 
memorandu město, dopravní 
podnik, ústecká Spolchemie 
a firma Cheminvest. 

Dopravní podnik chce 
pro čistý pohon ústeckých 

autobusů využívat vodík, který 
vzniká jako odpad při chemic-
ké výrobě. 

„Pokud dobře dopadne do-
tační titul, letos vyhlašovaný 
na čerpací stanici, pak by měla 
být vybudována koncem roku 
2020 a první autobusy s ITI 
by měly přijít v roce 2021,“ 

upřesnil ústecký primátor Petr 
Nedvědický.

Do začátku chce město s po-
mocí dotace nakoupit šest 
vodíkových autobusů. Cena 
jednoho se pohybuje kolem 
20 milionů korun. Dotaci chce 
město získat i na vybudování 
čerpací stanice.  gz

Předlice – Pozor na úplnou uza-
vírku křižovatky Tovární, Ma-
jakovského a Hrbovická. Na 
místě se začalo 19. srpna pra-
covat na výstavbě kruhové-
ho objezdu. Uzavírka platí pro 
veškerou dopravu. Kvůli uza-
vírce bude zrušena zastávka 
Textilní v obou směrech a na 
linkách MHD číslo 2, 3, 7, 18, 
42 a 62 budou zavedeny objízd-
né trasy. Navíc bude zavedena 
výluka i na lince číslo 62.  gz
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Ústí nad Labem – Třiadvacet ná-
vrhů se zapojilo do takzvané-
ho participativního rozpočtu. 
Dva návrhy byly vyřazeny pro 
nesplnění podmínek výzvy. Pro 
zbývajících jednadvacet projek-
tů se v průběhu února hlasova-
lo. Šestnáct projektů Ústečané 
podpořili.  

„Nejvíce hlasů dostal projekt 
vyhlídky na Mariánské ská-
le. Z participativního rozpočtu 
bude hrazena projektová stu-
die,“ uvedla mluvčí města Roma-
na Macová. Podle ní budou také 
revitalizovány Vrchlického sady, 
park i dětské hřiště, rekonstruo-
vány některé chodníky, vybudo-
vány vyhlídkové altány v Neště-
micích a na Střekově.  „Postaven 
bude přístřešek pro společenské 
akce v Sebuzíně, doplněno dět-
ské hřiště v Brné a vybudováno 
veřejné grilovací místo na Sever-
ní Terase,“ dodala Macová.

Každý projekt bude podpo-
řen částkou 350 tisíc korun. 
Radní na realizaci těchto návr-
hů schválili celkem 4,1 milionu 
korun. Participativní rozpočet 
je založen na tom, že se lidé mo-
hou sami podílet na proměně 
veřejného prostoru a je stále ob-
líbenější.  gz

Ústí nad Labem – Historicky nej-
větší stavba ústecké univerzi-
ty Jana Evangelisty Purkyně 
vyrůstá v kampusu od minulé-
ho léta. „V současné době je vý-
stavba Centra přírodovědných 
a technických oborů ve fázi 
dokončení hrubé stavby. Čeká 
nás montáž technologií a vyba-
vování interiéru zařizovacími 
předměty. V poslední fázi dojde 
k finálním úpravám venkovních 
prostor,“ říká kvestor univerzity 
Leoš Nergl. Dokončení stavby 
je naplánováno do konce roku 
2019.

Vedle toho stavba Centra 
biologických a environmentál-
ních oborů v přírodní lokalitě v bezprostředním sousedství 

Naučného botanického parku 
Přírodovědecké fakulty, skle-
níků a části katedry biologie 
probíhala v uplynulém roce 
takřka utajeně. Otevřeno bude 
29. srpna. „Nové centrum bude 
sloužit nejen pro vzdělávání 
našich studentů, ale bude zá-
roveň sídlem zaměstnanců fa-
kulty, kteří se věnují zejména 
takzvané zelené biologii,“ říká 
proděkan Jan D. Bláha. Moderní 

a architektonicky zajímavý 
objekt poskytuje tři výukové 
prostory včetně terasy, kde se 
budou studenti vzdělávat pod 
širým nebem a s působivým vý-
hledem na horu Milešovku. Nej-
bližší šanci prohlédnout si nové 
prostory a odnést si zároveň 
spoustu zážitků má ústecká ve-
řejnost 27. září, kdy se v nových 
prostorách bude konat část do-
provodného programu spekta-
kulární Noci vědců.  gz

Stavba největší budovy v kampusu má být hotová do konce roku. foto: 2x UJEP

Na terase biologického centra mají stu-
denti výhled na horu Milešovku. 

Laser proti žilkám, jizvám i bradavicím
Trápí vás viditelné žilky 

v obličeji, metličkové varixy 
nebo jizvy po akné a chce-
te se vad pleti zbavit natrva-
lo? Kožní ambulance ústecké 
EUC Kliniky nově provozu-
je všestranný laser, který má 
léčebný i kosmetický účinek. 
Léčí žilky, hemangiomy, růžov-
ku i akné. Ošetření s ním je 
prakticky bezbolestné. S cév-
ním laserem pracují na ús-
tecké klinice výhradně zku-
šení lékaři dermatologické 
ordinace.

Co je cévní laser?
Naše klinika disponuje od 

dubna 2019 laserem V-Beam 
® Platinum. Jedná se o pulsní 
barvivový laser. Tento laser 
je určen pro ambulantní ošet-
ření cév do průměru 1,5 až 
2 milimetry.

Jak přístroj funguje?
Obecně pracuje na princi-

pu selektivní fototermolýzy, 
kdy dochází k přeměně světel-
né energie v energii tepelnou. 
Následkem tepelného působe-
ní dochází k destrukci hemo-
globinu. Tím dojde k uzavření 
a postupnému zániku cévky.

V čem je výjimečný?
Tento laser je velmi efek-

tivní, minimálně agresivní 
a s jeho pomocí se dá řešit 
rozsáhlá škála kožních one-
mocnění. Součástí přístroje 
je patentovaný systém dyna-
mického chlazení kůže DCD 
pro tepelnou ochranu pokož-
ky při zákroku a větší komfort 
pacienta. 

Na jaká onemocnění je tento 
laser vhodný?

Cévní laser je vhodný 
k ošetření rozšířených žilek 
v obličeji na tvářích a v oko-
lí nosu, dále často ošetřujeme 
metličkové varixy na dolních 
končetinách, červené jizvy po 
akné, senilní hemangiomy, 
pavoučkové névy, růžovku 
a další cévní projevy. Výbor-
né zkušenosti máme s ošetře-
ním virových bradavic u dětí 
i dospělých. 

Hradí léčbu cévním laserem 
pojišťovna?

Tato léčba je nadstandard-
ní a není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění, i přesto 
je však cenově dostupná pro 
širokou veřejnost.

Jak se pacient může na ošet-
ření objednat?

Pacienti se mohou objednat 
k ošetření na naší klinice te-
lefonicky na čísle 477 102 207. 

Dermatologické pracoviště je 
součástí EUC Kliniky v Ústí 
nad Labem a nachází se v bu-
dově B, Masarykova 2000/92.

 pr
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79 milionů? Radnice se odvolá proti 
rozsudku v kauze Mariánského mostu
Ústí nad Labem – Město se proti 
rozsudku v kauze stavby Ma-
riánského mostu odvolá. Ne-
souhlasí s argumenty, kterými 
soud rozsudek odůvodnil. Sta-
vitel mostu Hutní montáže Os-
trava žaluje v soudním sporu 
město za údajně nezaplacené 
vícepráce. Podle rozsudku ús-
teckého okresního osudu musí 
Ústí nad Labem firmě zaplatit 
téměř 79 milionů korun.

Podle ústeckého primáto-
ra Petra Nedvědického zá-
věry rozsudku neodpovídají 
výsledkům dokazování a ne-
respektují znalecké posudky. 
„Rozhodnutí je nepřesvědči-
vé, zabývající se popisem sku-
tečností vytržených ze sou-
vislostí,“ dodává. Na úhradu 
soudních poplatků za podané 
odvolání uvolnili ústečtí radní 
2,4 milionu korun. 

Ani po téměř dvaceti letech 
se spor neblíží ke konci. Soudy 
nebyly schopny kauzu dosud 
rozsoudit. V kauze jde o to, že 
Hutní montáže měly most do-
stavět a zprovoznit do konce 
roku 1997. K otevření mostu 
však došlo až v červenci 1998. 

– Stavba Mariánského mostu trvala pět let.
– Město za něj zaplatilo přes 750 milionů korun.
– Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství zařadila ústecký most  
   krátce po jeho dokončení mezi 10 nejlepších staveb světa posledního desetiletí.

M A R I Á N S K Ý  M O S T

V průběhu stavby se totiž v py-
lonu objevily trhliny a voda 
podemlela podpěry mostní 
konstrukce. Firma proto muse-
la změnit projekt a na stavbu 
použít více materiálu. Město 
ale odmítlo vícepráce proplatit 
a rozhodlo, že uplatní sankci 
za pozdní dodání.

Ústí nad Labem mělo původně 
za stavbu mostu dát 350 milio-
nů korun, finance měly jít z pře-
bytku hospodaření. Nakonec si 
muselo vzít úvěr a most vyšel na 
750 milionů korun.  gz

Ústecký kraj – Ministerstvo ži-
votního prostředí přidá na 
kotlíkové dotace 1,5 miliardy 
korun. Po jednání vlády, která 
změny v programu Nová zele-
ná úsporám schválila, to řekl 
ministr Richard Brabec.

Staré kotle na pevná pali-
va 1. či 2. emisní třídy bude 
od září 2022 zakázáno provo-
zovat a příjem žádostí do po-
slední vlny kotlíkových dotací 
bude v Ústeckém kraji zahájen 
16. září. Zájemci můžou získat 
až 127 500 korun. I tentokrát 
bude možnost výhradně elek-
tronického podání žádosti přes 
internet.  gz

Náklady na úklid 
města stoupají
Ústí nad Labem – Město při-
dá peníze na úklid. Schválila 
to rada. „Částka 1,65 milionu 
korun byla z finanční rezervy 
převedena ve prospěch čiště-
ní chodníků a vozovek. Další 
2,3 milionu korun je doplněno 
na zimní údržbu,“ řekla mluvčí 
města Romana Macová. S úkli-
dem města pomáhají i desítky 
dobrovolníků.   gz
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Petr Berounský: S Tučným, Kornem i Bílou byla radost pracovat

Gabriela Zlámalová

Jak jste vlastně s fotografová-
ním začal?

Já si to skoro ani nepamatu-
ji. Ale v roce 1968 jsem dostal 
k svátku svůj první fotoaparát, 
byla to Corina. Filmy mi vyvo-
lávat tatínek v Armaturce, pro-
tože tam měl fotokomoru a dě-
lal mi i fotky. Později mi zřídil 
fotokomoru u nás v domě. 
A to už jsem se na tom podí-
lel já. Takže fotím od 12 – 13 
let. V roce 1972 jsem nastou-
pil do učňáku na fotografa ve 
Fotografii Liberec a od té doby 
jsem profesionální fotograf.

K focení vás tedy dovedl 
tatínek?

Přesně tak. Tatínek hod-
ně fotil. Pracoval v propagaci 
v Armaturce, kde byl zároveň 
výtvarníkem a malířem.

Takže se focením živíte po ce-
lou dobu?

Ano, nic jiného neumím.

Začínal jste fotit na kinofilm 
a teď se fotí na digitál. Je to 
velký rozdíl?

Teď je to snazší, hodně nám 
digitál ulehčil práci. Já osob-
ně fotím na digitál asi od roku 
2002. Je pravda, že se prá-
ce s fotkou zrychlila, nemu-
sel jsem do komory, seděl 
jsem na světle u počítače. Ale 
na druhou stranu je klasic-
ká fotografie nezaměnitelná 
a nádherná. 

Co říkáte na to dnes moder-
ní focení mobilem?

Fotím taky, mobil vybírám 
podle kvality foťáku a fotím 
s ním taky. Jezdím hodně do 
přírody, na vandry a tam pou-
žívám vlastně převážně mobil. 
Velký foťák už většinou vůbec 
neberu.

Pracoval jste s mnoha zná-
mými umělci. Na koho rád 
vzpomínáte?

Nejvíc mi zůstal v paměti 
Míša Tučný, se kterým jsem 

spolupracoval tři roky a dě-
lal mu desku. Pak Jirka Korn, 
který je ohromný profesionál, 

taky Lucka Bílá, kterou jsem 
fotil v divadle Ta Fantastika. 
Těch lidí je opravdu spousta, 
ale tohle jsou tři nezaměnitel-
ní profíci. To byla vždy radost 
s nimi pracovat.

Vy jste „oholil“ modelku 
Vlaďku Erbovou. Jak vás to 
napadlo? 

To je taky hezká příhoda. 
S Vlaďkou jsem fotil krabič-
ky na silonky a připadala 
mi taková tuctová. Tak jsem 
jí řekl: „Vlaďko, ty máš tak 
krásně souměrný obličej. Ne-
chceš oholit hlavu?“ Ona že 
ne, ale za dva týdny přije-
la, byla rozhozená a říká mi: 
„Vezmi strojek a ohol mi hla-
vu.“ Tak jsem vzal strojek, 
který tu mám a jednou pů-
jde někam do vitríny, a oholil 
jsem jí na těch 10 milimetrů 
hlavu. Její maminka mě pro-
klela, že jsem Vlaďce zničil 
život. A volala mi i Vlaďky 
agentura a chtěla mě žalovat. 
No a do půl roku byla v Pra-
ze a stala se slavnou a krátké 
vlasy nosí dodneška.

Spolupracuje s Vlaďkou 
stále?

Před objektivem fotografa Petra 
Berounského se objevila spousta krásných 
žen, ale také historických artefaktů a pokladů 
nebo divadelních představení. Jeho fotky 
mapující povodeň v roce 2002 zná nejspíš 
každý Ústečan.

Petr Berounský fotil i herečku, zpěvačku a známou dabérku Jolanu Smyčkovou. foto: archiv PB 

S modelkou Vlaďkou Erbovou a s miss Pavlínou Babůrkovou jej pojí dlouholeté pracovní i přátelské vztahy. foto: J. Preclík
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se narodil v Ústí nad Labem 17. září 
1956. Vyučil se fotografem a celý život 
se jako profesionální fotograf živí. Spo-
lupracoval s celou řadou umělců, jako 
byl Michal Tučný, Lucie Bílá nebo Petr 
Kotvald. Na konkurzu objevil Pavlínu 
Babůrkovou, která se stala Miss ČSFR 
1992 a v roce 1998 začal spolupracovat 
s Vlaďkou Erbovou. Fotil nebo dosud 
fotí pro divadlo Ta Fantastika, ústecké 
divadlo nebo i Činoherní studio. Jako 
jeden z mála profesionálních fotografů 
fotil archeologické artefakty. Petr 
Berounský má dvě dcery Martinu a Kláru 
a je rozvedený. 

Petr Berounský 

P R O F I L

Petr Berounský: S Tučným, Kornem i Bílou byla radost pracovat
s r p e n  2 0 1 9

barva: černá

jídlo: všechno

hudba: country

číslo: 7

politik: Miroslava 
Němcová

M O J E  N E J

Neustále. Jezdí sem pracov-
ně. Otevírala mi třeba jednu 
výstavu.

Fotografujete i archeologické 
artefakty a poklady. Co vás 
k tomu dovedlo?

K tomuto focení mě přived-
la kamarádka, která studova-
la v Plzni archeologii a já s ní 
fotil jako s modelkou. Vznikla 
potřeba cosi zdokumentovat 
a práce se pomalu nabalovala. 
Po desetileté spolupráci jsem 
nakonec s ní a s ředitelem Čes-
kého egyptologického ústavu 
Mirkem Bártou odjel do Sú-
dánu dokumentovat vykopáv-
ky. Bylo to neskutečně záživné 
a já si třeba sáhl i na Věstonic-
kou Venuši.

Známé jsou i vaše divadelní 
fotografie. Existuje nějaké od-
větví, které nefotíte?

Divadlo fotím rád. Neumím 
fotit přírodu. S jejím focením 
jsem skončil asi v 15 nebo 
16 letech, kdy jsem tu nád-
hernou atmosféru přírody na-
příklad po dešti chtěl vyfotit 
a to kouzlo tam nebylo. A ve-
dle jsem viděl fotografie mých 
kolegů a to kouzlo tam bylo. 
Takže jsem usoudil, že krajinu 
fotit neumím. Já jsem hlavně 
studiový fotograf. Tam zase 
málokdo umí udělat to správ-
né světlo a vytvořit atmosféru, 
aby dotyčný člověk se mnou 
spolupracoval a ani o tom 
vlastně nevěděl.

Jste velmi různorodě zaměře-
ný, uměl byste sám sebe jako 
fotografa charakterizovat?

Jsem komerční fotograf a ne 
umělecký. Fotím od všeho 
něco. Jeden den fotím lahvič-
ky, druhý den artefakty, třetí fi-
remní fotky a čtvrtý lidi. Já pře-
skakuji. Fotografie není mým 
koníčkem. Když mám volno, 
vezmu bágl a jsem v lese. Proto 
mám ten mobil, kterým si zá-
žitky dokumentuji.

Za dobu vašeho fotografické-
ho života jste určitě nasbíral 
mnoho úžasných záběrů. Kte-
rého si ceníte nejvíce?

Udělám zakázku a nějaká 
fotka se mi v ten okamžik hod-
ně líbí, ale při další zakázce se 
mi stejně tak líbí jiná. Skoro 
každá fotka má svůj příběh, 
svoje kouzlo. 

Když vidíte nějaký svůj sní-
mek, víte hned, kde jste 
ho fotil, nebo musíte lovit 
v paměti?

Stane se, že musím vzpomí-
nat. Těch fotek je spousta, ale 
převážně vím, kde to vznikalo. 
Svoje fotky poznám. 

Na čem pracujete v součas-
né době?

Zrovna jsem dokončil focení 
studentů opery Evropské hu-
dební akademie, která se koná 
v teplickém divadle a kterou 
fotím každoročně. 

Chystáte v nejbližší době ně-
jakou výstavu nebo knihu?

Ne. Knihu fotek jsem udělal 
jen jednu, o ústeckých povod-
ních. Výstavu také nechystám. 
Poslední jsem udělal k šedesá-
tinám. Jsem komerční fotograf, 
takže vystavovat moc nemám co.

Jaké máte pocity z Ústí 
vašeho dětství a z Ústí 
současného?

Jsem sběratel starých fotek 
města a mám asi 4 500 sním-
ků starého Ústí. Mně se Ústí 
vždycky hrozně líbilo, ale co se 
třeba na Masaryčce za socia- 
lismu postavilo, by se mělo 
zbourat a zase postavit staré 
krásné činžáky.

Jste rodilý Ústečan, jaký máte 
k městu vztah?

Já jsem patriot, Ústí milu-
ji. Jsem takový ten nekritic-
ký patriot. Samozřejmě se mi 
spousta věcí nelíbí, ale jen 

V přírodě tedy odpočíváte, 
nebo jak relaxujete?

Tak na vandrech já vařím. 
Učil jsem se vařit u Pohlrei-
cha a teď to všechno zúroču-
ji. Na facebookových strán-
kách Trempové sobě najdete 
spoustu receptů. Jinak nemám 
čas odpočívat, odpočívat budu 
až tam „nahoře“. Musím po-
řád něco dělat, jsem neustále 
kreativní. Trempování je moje 
náplň, fotografování je moje 
práce. 

A co plány do budoucna?
Nijak neplánuji. Žiju ze dne 

na den, těším se z týdne na 
týden, protože každý víkend 
jsem venku. 

o tom kecat, jak to vidím na 
sociálních sítích, neuznávám. 
Člověk, co jen kritizuje, by měl 
zvednout zadek ze židle a jít 
něco pro Ústí udělat. Já mám 
jiné aktivity v přírodě a s vo-
zíčkáři, takže jsem naprosto 
vytížený.

Mluvíte o Vozíčkářích na 
vandru?

Jezdím na vandry od roku 
2012. Pořádám i různé akce. 
Teď, 14. září, bude třeba Tram-
pský kotlík ve Mlýnech u Kyt-
lic. To je vaření na otevřeném 
ohni. O přiblížení vozíčkářů 
k trempům a k přírodě jsem 
už přemýšlel déle. Takže jez-
dím na trampy i s kamarádem 
vozíčkářem nebo jsem zrea-
lizoval pro kamarádku, která 
chodí o berlích, pochod „Mama 
marš“. Při tomto pochodu mu-
sel mít každý v týmu jedno-
ho handicapovaného. Akce se 
hodně povedla. Teď jsem se 
seznámil s další vozíčkářkou, 
které trampování učarovalo, 
a spolu hledáme místa, kam až 
se s vozíkem dostaneme. 

Založil jsem na facebooku 
stránky Vozíčkáři na vandru, 
kde se snažím přiblížit příro-
du a trampování i postiženým. 
Mám v plánu sehnat elektric-
ký vozík, který nám cestová-
ní usnadní. Je to projekt bu-
doucnosti. Ale ohlasy pozitivní 
mám. 

Petr Berounský fotil i herečku, zpěvačku a známou dabérku Jolanu Smyčkovou. foto: archiv PB 

Vozíčkáři na vandru je další a neméně důležitou aktivitou Petra Berounského. foto: archiv PB
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Olympic zahraje v ústeckém divadle

Soutěže Mazel na cestách i na houbách pokračují do září

Deník Karla Hynka 
Máchy v muzeu

Protektorátní bankovky s náměty Švabinského i Mánesa 

Ještě celé tři týdny v září můžete posílat prázdninové foto-
grafie s pivním speciálem ústeckého Pivovaru Na Rychtě Maz-
lem do soutěže. Na výherce čeká jako každý rok společně 250 
piv – 100, 75, 50 a 25 a hlasovat se bude na facebooku. 

Letošní novinkou je i speciální soutěž S Mazlem na houbách 
o vouchery na konzumaci ve výši 2 000, 1 500 a 1 000 korun. 
Sbírání hub je Čechy velmi oblíbené a populární, tak vezměte 
Mazla s sebou do lesa. Tři fotografie odměníme bez hlasování 
na základě výběru poroty vytvořené ze zaměstnanců Pivovaru 
Hotelu Na Rychtě.

Trvání soutěže
Snímky posílejte do 18. září 2019 na e–mail: info@pivovar-

narychte.cz. Hlasování o vítězné fotografie Mazla na cestách 
proběhne od 20. 9. do 5. 10. 2019 na facebooku. 

Ke každé fotografii přidejte své jméno, telefon a místo, kde 
byla fotka pořízena. Můžete poslat i foto, které jste již letos po-
řídili. Vašim nápadům se meze nekladou.

Pravidla soutěže
Soutěžit mohou pouze fotografie s láhvemi nebo s pivními 

obaly Mazla, nikoliv tácky, trička apod. Ze soutěže budou vyřa-
zeny fotografie porušu-
jící etické zásady. Roz-
dáno bude 1× 100 piv, 
dále 75, 50, popřípa-
dě 25 piv. Soutěže se 
mohou účastnit osoby 
starší 18 let. 

Každý Mazel se počítá
Skleněnou lá-

hev 0,33l, takzvané 

cestovní balení, si lehce přibalíte do kufru či batohu, na vodu 
nebo pod vodu. Fotky můžete posílat samozřejmě i s velkým 
balením PET láhve. Vše je k dostání v restauraci.

Těšíme se na vaše snímky.  pr

Ústí nad Labem – Máme pro vás 
i jednu pozvánku na listo-
pad. Zajděte si 4. listopadu od 
19.00 hodin do Severočeského 
divadla na jedinečný koncert 
nestárnoucí rockové legendy 
české hudební scény. Skupina 
Olympic ve složení Petr Janda, 

Milan Broum, Jiří Valenta 
a Martin Vajgl zahraje skladby 
z posledních čtyř alb Souhvěz-
dí šílenců, Souhvězdí drsňáků, 
Souhvězdí romantiků a Trilo-
bit. Samozřejmě že dojde i na 
největší hity. Vstupné je od 
690 do 790 korun.  zu

Ústí nad Labem – Ještě pár dnů 
zbývá, abyste si v ústeckém 
muzeu prohlédli exponát mě-
síce srpna. Jsou jím bankovky 
Protektorátu Čechy a Morava. 

Dne 15. března 1939 byla 
budova Národní banky Čes-
koslovenské obsazena počet-
nou skupinou SS a dozor nad 
touto institucí převzal zá-
stupce Německé říšské banky 
Dr. Friedrich Müller. Návrhy, 
rytecké práce i tisk nových 
protektorátních platidel pak 
probíhaly pod dozorem oku-
pační správy v sekci Tiskárna 
bankovek. 

Tamější odborný personál 
se v rámci možností snažil 
prosadit motivy, které moh-
ly na české obyvatelstvo pů-
sobit pozitivně. Tak se na 

protektorátních padesátiko-
runách setkáváme například 
se Švabinského alegorií Re-
publiky nebo se známým Má-
nesovým portrétem Veruny 
Čudové. Stokoruna zobrazuje 
oblíbené panorama Prahy se 
sochou Bruncvíka, bankovky 
v hodnotě 500 a 1 000 korun 
připomínají malíře Petra Bran-
dla a stavitele Petra Parléře 
a na pětitisícové bankovce se 
nachází rytecký přepis podoby 
Myslbekovy sochy sv. Václa-
va z Václavského náměstí. Au-
toři návrhů a rytci byli těžko 
nahraditelní specialisté, kteří 
v Tiskárně bankovek působi-
li již dříve a uplatnili se i po 
roce 1945: Bedřich Fojtášek, 
Bohumil Heinz, Jindra Schmidt 
a Max Švabinský.  zu

Ústí nad Labem – V ústeckém 
muzeu se koná výstava 700x 
Střekov. Pořádá ji ústecké mu-
zeum u příležitosti 770. výročí 
první písemné zmínky o krá-
lovském městě Ústí nad La-
bem a 700. výročí první písem-
né zmínky o hradu Střekov. 
Zcela výjimečný je vystavený 
deník českého romantického 
básníka Karla Hynka Máchy, 
který také hrad Střekov navští-
vil a tužkou si ho namaloval. 
Tato jedinečná památka se na 
místo svého vzniku vrátila po 
více než 180 letech. Vzhledem 
k jeho jedinečnosti může být 
tento deník vystaven pouze 
prvních 30 dnů trvání výsta-
vy, poté se vrátí do Památníku 
národního písemnictví, odkud 
byl zapůjčen. Expozici můžete 
navštívit do 12. ledna 2020.  zu
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Vážná hudba 
v církvickém kostele

Skvělá Wanda 
Johnson rozproudí ÚstíÚstecké nebe bude plné letadel

INZERCE
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Ústí nad Labem – Zajděte si na 
letecký den, který chystá Ae-
roklub Ústí nad Labem za po-
moci města, kraje i dalších 
partnerů. Akce Ústecké nebe 
plné letadel se uskuteční na 
Letišti Podhoří 31. srpna od 
10.00 do 17.00. Na oficiál-
ních webových stránkách se 
uvádí, že akci chystá parta 
ústeckých patriotů z různých 
odvětví od letectví, sportu, re-
klamy až po zábavu. Společ-
ným úsilím chtějí připravit 
slušnou akci pro celou rodinu, 
která se zakotví v programu 
Ústečanů a stane se nedílnou 
součástí tradičních oslav měs-
ta. Vstup je zdarma. Na pro-
gramu budou mimo jiné ukáz-
ky letadel Aeroklubu Ústí nad 

Labem, ale i simulovaný sou-
boj letadel první světové války 
s pyro efekty. Užít si můžete 
i vyhlídkové lety a na místě 
bude i dětská zóna s kolotoči 

a atrakcemi. Kyvadlová do-
prava bude tradičně zajištěna 
z rondelu. Parkování za popla-
tek bude zajištěno přímo na 
letišti.  zu

Církvice – V kostele Nanebevze-
tí Panny Marie v Církvicích se 
uskuteční další koncert z cyklu 
Hudební Církvice 2019. Tento-
krát se představí Duo Dolcis- 
simo s příčnou flétnou, har-
fou a nebude chybět ani zpěv. 
Akce se uskuteční 31. srpna od 
16.15.  zu

Akvarijní trhy v Nároďáku
Ústí nad Labem – Pokud doma 
chováte třeba rybičky, neměli 
byste chybět na Světě zvířat – 
Akvarijních trzích v Národním 
domě. Ty nejbližší se uskuteč-
ní 14. září od 10.00. Budou se 
ale konat každý měsíc – 12. říj-
na, 16. listopadu a 14. prosin-
ce.  zu

Antidiskotéka  
Jiřího Černého 
Ústí nad Labem – Prázdniny kon-
čí a do Ústí znovu míří legenda 
české hudební publicistiky – Jiří 
Černý. Na jeho Antidiskotéku, 
během které pouští kvalitní hud-
bu napříč desetiletími i žánry, si 
můžete zajít do Národního domu 
3. září ve 20.00.  zu

Ústí nad Labem – Nenechte si 
ujít vystoupení fenomenální 
zpěvačky 
z Jižní Ka-
roliny Wan-
dy Johnson. 
Vystoupí 
už 9. září 
od 20.00 
v Národ-
ním domě. 
Vstupné je 
150 korun. 
Wanda se narodila v Jižní Ka-
rolíně ve velké rodině s hu-
dební tradicí. Sama ale začala 
zpívat až ve druhé polovině 
90. let a debutové album “Call 
Me Miss Wanda” vydala teprve 
v roce 2003.  zu
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Marverci, Avalanche  
a Aerobic club vozí medaile

Dům dětí a mládeže v letošním školním roce 2018/2019 na-
vštěvovalo 4 225 účastníků v 310 zájmových kroužcích. Z toho 
bylo cca celkem 1 004 dětí předškolního věku, 2 023 žáků 
a 1 198 dospělých. V nabídce byly sportovní, taneční, dramatic-
ké, hudební, jazykové, rukodělné, mediální, předškolní, počíta-
čové, technické, turistické, přírodovědné a výtvarné kroužky. 
DDM také nabídl několik kurzů pro seniory a to v pestré paletě 
zájmových oblastí – výtvarné činnosti, izraelského tance, bridže, 
výpočetní techniky a mnohých dalších.

Škola stepu pod vedením Olgy Sosové uvedla muzikál „MA-
TILDA“. Musical School pod vedením Tomáše Svobody úspěšně 
uvedla původní český muzikál „DRACULA“, který měl pět repríz 
a další dvě reprízy budou uvedeny v říjnu v rámci 10. Divadelní 
benefice ochotnických souborů 2019 v Litoměřicích.

Dance Center Marverci letos sestavilo devět soutěžních ta-
nečních týmů a přivezli si 25x 1. místo, 14x 2. místo a 7x 3. místo 
a 2x titul Mistr Evropy a 3x Vicemistr Evropy. Taneční skupina 
AVALANCHE (dva taneční týmy) si přivezla z tanečních soutěží 
4x 1. místo, 4x 2. místo a 1x 3. místo. Působivé jsou také výsled-
ky týmů Aerobic clubu, kde se podařilo získat 35x 1. místo, 28x 
2. místo a 13x 3. místo a 4x titul Absolutního vítěze. Nejvýznam-
nější 1. místo získal Aerobic club na mezinárodním finále MIA 
festivalu v Praze. Nově působící kroužek roztleskávaček, který 
zahájil svou činnost v září, přivezl 4x 1. místo a 2. místo z Mezi-
národního finále MIA festivalu.

Letos proběhlo 45 letních příměstských táborů a 16 táborů po-
bytových pro cca 2 009 účastníků. 

Připravované akce: 
2. září 2019  KROUŽKOFEST 2019 – OC Fórum – nabídka  
  kroužků s programem 10:00 – 18:00
11. září 2019  ZAČÍNÁME NANEČISTO – DDM – Den  
  otevřených dveří – 16:00 – 18:00

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: České přísloví
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20. Ústecký pohár 
hydroplánů se vydařil

Blades hodnotí uplynulou sezónu a těší se na podzim

Vydejte se do Zubrnic turi-
stickou linkou T3 (Ústí n. L. 
Střekov – Zubrnice) jezdí kaž-
dý víkend do konce října a his-
torická autobusová linka T32 
(Zubrnice – Úštěk) jezdí kaž-
dý víkend do 1. září. Připomí-
náme, že Železniční muzeum 
v Zubrnicích je o prázdninách 
otevřeno od úterý do neděle od 
10.00 do 17.00 hodin. 

Jízdní řády naleznete na na-
šem webu www.zubrnickaze-
leznice.cz. V železničním mu-
zeu na nádraží v Zubrnicích 

nabízíme expozice s želez-
niční tematikou, jako je do-
pravní kancelář s dobovým 
zařízením, expozice drezín, 
zabezpečovacího zařízení, 
čekárna pro cestující, světla 
na železnici a další expozice. 
Doporučujeme navštívit také 
Muzeum v přírodě Zubrnice 
(skanzen), Minimuzeum Lo-
večkovice a bývalou žst. Le-
vín, kde se natáčel slavný film 
Páni kluci.

 Radek Kubala, 
Zubrnická museální železnice

Jubilejní 20. ročník Ústec-
kých hyrdoplánů konaný na 
jezeře Chmelař u Úštěka se 
vydařil. Předvedlo se celkem 
16 modelů, 8 v kategorii akro-
batů a 8 maket. V den koná-
ní akce foukal nepříjemný vítr 
a tvořily se vlny, tak se podaři-
lo odlétat pouze jedno kolo. 

 Petr Fukač, RC klub Ústí nad Labem

Ústečtí Blades se předsta-
vili historicky poprvé v nej-
vyšší soutěži – Paddock lize. 
Po sportovní stránce se nám 
jen potvrdilo, že mezi Pad-
dock ligou a druhou ligou 
je velmi velký výkonnostní 
rozdíl. Týmy v Paddock lize 
jsou velmi dobře organizova-
né, nedělají chyby a každou 
vaši chybu krutě potrestají. 
Naším předsezónním cílem 
bylo uhrát vyrovnanou sezó-
nu, to znamená mít stejný po-
čet výher a proher. To se nám 

bohužel nepodařilo a je nutné 
si přiznat, že po výsledkové 
stránce jsme zůstali za vlast-
ním očekáváním. Klub po 
sportovní stránce prošel cel-
kovou revolucí, měli jsme no-
vého hlavního trenéra, nový 
ofenzivní i defenzivní play-
book. Celkově se tedy změ-
nil obraz a styl naší hry. Na 
podzim se nám v reprezen-
taci zranil náš QB Jan Bláha 
a před sezónou jsme hledali 
QB nového. Své služby nám 
nabídl Pavel Mráz, který se 

s nelehkou situací popral jak 
nejlépe mohl a zaslouží můj 
respekt. Na podzim bych vás 
rád pozval ke sledování sou-
těže juniorů a žen, kde mají 
Blades své zastoupení. Urči-
tě se vyplatí sledovat naše 
nejmladší flagisty U15, kte-
ří letos udělal velký progres 
a útočí na účast v playoff. Je-
jich práce a nasazení je úžas-
né a všichni jsme na ně nále-
žitě pyšní.

 Jakub Valjent, 
manažer Ústí nad Labem Blades

Proudění 
v Řehlovicích

V pořadí už osmnácté sym-
pozium Proudění/Strömun-
gen s tématem Zářit/Strahlen 
se uskutečnilo v Kulturním 
centru Řehlovice. Chtěli jsme 
tím tematicky nastavit úsměv 
proti tendencím posilujících 
špatnou náladu ve společnos-
ti a její štěpení. Nechybělo ani 
přátelské mezinárodní fotbalo-
vé utkání. 

 Jan Korbelík, Kulturní centrum Řehlovice
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NATÁLKA 
Fena, kříženka rezavé 
barvy s plavými znaky, 
delší srst, výška 40 cm, 
stáří 2,5 roku. Natálka je 
přátelské povahy, má velmi 

ráda děti a je zvyklá i na jiná zvířata, 
která jí nevadí. Je čistotná v bytě, ale 
nevydrží sama doma a štěká.

AMÁLKA 
Kočička, černobílá, 3 roky 
stará. Amálka je velmi 
milá a mazlivá kočička, 
která vás potěší svojí 
přítulností.

MARY 
Fena, německý ovčák, 
barva černá se znaky, 
výška 50 cm, stáří 2 roky. 
Mery je poslušná fena, 
která ovládá základní 

povely poslušnosti, k lidem je velmi 
milá. Její jedinou nevýhodou je, že se 
pere s jinými psy.

KLÁRKA 
Fena, kříženka černé barvy 
s bílou náprsenkou, výška 
50 cm, stáří 1 rok. Klárka 
je milá fenka, snese se 
s ostatními psy a chodí 

ráda na vycházky.

KELY 
Fena, kříženka čivavy, 
barva šedobílá, výška 
35 cm, stáří 1 rok. Kely je 
trošku nedůvěřivá k novým 
lidem, ale jinak je přátelské 

povahy, nepere se s ostatními psy.

FELIX 
Pes, kříženec knírače, 
barva černá se znaky, 
delší zvlněná srst, výška 
40 cm, stáří 3 roky. Felix 
byl nalezen městskou 
policií uvázaný u lavičky. 

Je zpočátku lehce nedůvěřivý, ale jeho 
ostražitost trvá jen chviličku, než si 
zvykne na změnu.

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 .

Vaky pro svoz se budou vydávat od 14. do 18. října 2019 od 8.00 do 17.30,  
ve sběrném dvoře v Krásném Březně. 
Svoz: 
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice – v týdnu od 25. 11.
Hostovice, Předlice, město–centrum, Skřivánek, Vaňov – od 2. 12.
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice – od 11. 11.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky – od 18. 11. 
Severní Terasa, Dobětice – od 4. 11. 
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno – od 29. 10. 

S V O Z  O D P A D U  Z E  Z E L E N Ě  V E  V A C Í C H

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.
Alšova: ulice je do 31. července uzavřena z důvodu práce na inženýrských sítích.
Hrbovická: v ulici je až do 31. srpna dopravní omezení z důvodu opravy komunikace. 
Při průjezdu si tak dejte pozor. 
V Lukách: v ulici je až do 31. srpna úplná uzavírka komunikace z důvodu výkopu po 
rekonstrukci kanalizace. 
Klíšská: pozor na uzavírku a dopravní omezení. Platí až do 15. 9. kvůli rekonstrukci 
kruhového objezdu. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t vede Palachovou ulicí. 

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

2. 9.  
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, 
Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, 
Třešňová, Zemědělská
3. 9.  
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, 
Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, 
Jedlová, Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, 
K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, 
Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé Náměstí, 
Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje 
Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, 
Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, 
U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
4. 9.  
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, 
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
5. 9.  
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, 
Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými 
hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, 
Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická 
(mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, 
Baráčnická, Vinařská
9. 9.  
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, 
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), 
Zahradní
10. 9.  
Habrovická, Havířská, Hornické domy, 
K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, 
Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, 
Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, 
Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)
11. 9.  
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, 
Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, 
Wolkerova
12. 9.  
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, 
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi 
Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, 
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
16. 9.  
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, 
Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, 
Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
17. 9.  
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, 

Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, 
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
18. 9.  
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, 
Na Vlnovce, U Městských domů
19. 9.  
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá 
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, 
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa 
Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
23. 9.  
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
24. 9.  
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi 
Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
25. 9.  
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, 
Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, 
Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, 
Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
26. 9.  
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, 
Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od 
Mírového Náměstí k Masarykova)
30. 9.  
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, 
Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, 
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova 
směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, 
Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, 
Zámečnická, Žižkova a celé, Hostovice : 
Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, 
Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na 
Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici

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

Cyklobusem se do Krušných hor 
můžete svézt až do 22. září

Oblíbené cyklobusy jsou provozovány jako běžné autobuso-
vé linky a mohou je využít k přepravě jak cykloturisté s jízdní-
mi 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 lin-
ka č. 21 odjíždí od Divadla ze stejné zastávky (podloubí budovy 
Krajského ředitelství Policie ČR), ale její trasa vede přes Chlu-
mec, Nakléřov, Petrovice a Tisou zpátky do Ústí. Veškeré infor-
mace a aktuální jízdní řád naleznete během sezóny 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.

Oblíbený a vyhledávání přívoz Církvice – Dolní Zálezly byl opět 
obnoven. Jezdí až do 21. září v hodinových intervalech z Dolních 
Zálezel od 9.30 do 18.30 a z Církvic zpět taktéž v hodinových 
intervalech od 9.00 do 18.00. Na Ústecku už jezdí přívoz, který 
spojuje Neštěmice se Svádovem a přívoz spojující Malé Žernose-
ky a Velké Žernoseky. Přívoz Velké Březno – Neštědice je dočas-
ně mimo provoz. 

Přívoz Církvice – Zálezly už jezdí
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

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

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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1. 10.  
Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20, Alešova 15.30–
15.50; Bukov: Bratří Čapků 16.00–16.20; 
Všebořice: Lipová 16.25–16.45; Božtěšice: 
Hasičárna SDH 16.55–17.15; Skorotice: 
Dukelských Hrdinů 17.20–17.40; Habrovice: 
restaurace U Švejka – 17.50–18.10; Skřivánek: 
Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20–18.40; 
2. 10.  
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, 
Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému 
mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská 
Louka
3. 10.  
Kamenná, Nová
7. 10.  
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
8. 10.  
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
9. 10.  
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
10. 10.  
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo 
náměstí, V Zeleni
14. 10.  
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
15. 10.  
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, 
Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, 
Tizianova, U Řeky, V Ohybu

15. 10.  
Růžový palouček 15.00–15.20; Dlouhá 15.30–
15.50; Pražská 16.00–16.20; Hospodářská, 
u restaurace 16.30–16.50; Hornická, parkoviště 
u věžáků 17.00–17.20
16. 10. 
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, 
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, 
Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, 
Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou 
a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, 
Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi 
Slunečnou a Jitřní)
17. 10.  
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, 
Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, 
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská 
(mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, 
U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, 
V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)
21. 10.  
Sebuzín
22. 10.  
Církvice
23. 10.  
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
24. 10.  
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
25. 10.  
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od 
ČOV), Vítězná ( Olšinky)
29. 10.  
Žukovova, u pošty 15.00–15.20; Sebuzínská 
u ul. Mečíkové 15.30–15.50;Církvice: náves 
16.00–16.20; Sebuzínská, st. MHD 16.25–1645; 
Novosedlické náměstí 16.55–17.15; Nová Ves: 
točna MHD 17.20–17.40; Kojetice: točna MHD 
17.45–18.05; Vítězná, u potravin 18.15–18.35; 
Vítězná, u Štrympla 18.40–19.00

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

Vydavatel městských časopisů s nejvyšším zásahem
domácností přijme obchodního zástupce

pro oblast Ústeckého kraje
info@mediaconcept.cz tel. 602 464 749
Nabízíme i možnost externí spolupráce s vysokou provizí
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LUXCLEAR PROTECT
Inovativní sklo do sprchového koutu, které i po letech 
zůstane zářivé a transparentí jako první den.
Luxclear Protect je čiré sklo opatřené na jedné straně neviditelným pyrolytickým povlakem, které bylo speciálně 
navrženo pro sprchové kouty a zástěny. Permanentní povlak byl vyvinut tak, aby chránil povrch skla a výrazně 
zpomaloval proces stárnutí způsobený stykem s vodou, protože zabraňuje vzniku bělavé usazeniny na povrchu 
skla. Na rozdíl od produktů s dodatečným nanášením povlaku, povlak Luxclear Protect pevně přilne ke sklu a trvale 
utěsní jeho povrch, čímž zabrání tomu, aby sklo vypadalo jakoby zamlžené a matné.  

Pro více informací: klara.soukupova@eu.agc.com – 720 935 752
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