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Bartůšek

Jsem Pražák  
se srdcem na Střekově
STRANY 8–9

Radnice koupila bývalý 
rektorát za 61 milionů 
STRANA 4

Zprávy

Libuši v Ústí předvedou  
sólisté Národního divadla
STRANA 7

Volný čas
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MĚSTSKÉ SADY 
11. 10., 1500  Polívkový sady – pátý ročník  
  polévkového food festivalu s bohatým  
  doprovodným programem pro děti  
  a dospělé

DOBRÁ ČAJOVNA 
24. 9., 1900  Mexico v Dobré čajovně – cestopisná  
  show 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
13. 10., 1700  Dialog lidského hlasu a strun –  
  gregoriánský chorál a zpěvy rané  
  polyfonie

LETNÍ KINO 
28. 9., 1300  VII. Festival dřeva – největší  
  profesionální dřevorubecká show  
  v Ústeckém kraji

DŮM KULTURY 
28. 9., 1500  Kocour Modroočko 
29. 9., 1600  Lollipopz – Velká show – dívčí hudební  
  skupina 
3. 10., 1000  Veletrh práce 
11. 10., 1900  Losers Cirque Company: Heroes  
  Pořadatelem je KULT, spolek. 
  Novocirkusové představení ve  
  spolupráci s mimem Radimem  
  Vizvárym, držitelem Ceny Thálie.
14. 10., 1900 Poslední ze žhavých milenců 
20. 10.,1500  Čiperkové – hudební vystoupení dětské  
  kapely 
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
8. 11., 1900  Úča musí pryč 
9. 11., 1900 Katapult – koncert legendární české  
  rockové kapely
10. 11., 1500 Štístko a Poupěnka – divadelní  
  vystoupení pro děti
14. 11., 1900 Dva nahatý chlapy – bláznivá divadelní  
  komedie

NÁRODNÍ DŮM 
28. 9., 2000  Stoletá diskotéka 
30. 9., 2000  Skinny Molly – mimořádný koncert  
  kapely hrající jižanský rock – ve složení  
  Mike Estes, Luke Bradshaw, Kyle Law,  
  Pavel Marcel
10. 10., 2000  Vítkovo kvarteto – koncert legendární  
  české bigbeatové kapely
12. 10., 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 10., 1900  Ústecký folkový podzim – Hop Trop 
19. 11., 2000  Roman Dragoun and His Angels –  
  koncert zpěváka a hráče na klávesové  
  nástroje se svou kapelou
5. 12., 2000  Ústecký folkový podzim – Fleret  
  „Vánoce na Valašsku“

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

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

ČINOHERNÍ STUDIO
25. 9., 1000  Sen noci svatojánské
25. 9., 1900  Sen noci svatojánské
29. 9., 1900  Paškál
1. 10., 1900  Extinction Rebellion Talk
4. 10., 1900  DJ Sestra
5. 10., 1900  Pornografie
11. 10., 1900  Stepní vlk 
13. 10., 1900  Stepní vlk 
20. 10., 1900  Stepní vlk 
21. 10., 1900  Lobby Hero
22. 10., 1900  Sirotci 
27. 10., 1900  Benefice aneb zachraň svého  
  Afričana 
 
 
 
 
 
 

29. 10., 1800  Čarodějův učeň
30. 10., 1900  Lidojedi
31. 10., 1900  Sen noci svatojánské

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
24. 9., 1900 Veselá vdova 
29. 9., 1700  Libuše
4. 10., 1900  Louskáček
6. 10., 1700  Louskáček
10. 10., 1900  Carmen
13. 10., 1900  Vitka
15. 10., 1900 Symfonický koncert se zahraničními  
  hosty 
16. 10., 1900  Rigoletto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 10., 1900  Romeo a Julie
20. 10., 1500  Čaroděj ze země Oz
21. 10., 1900  Veselá vdova
22. 10., 1800 Slavnostní večer dárců krve,  
  ocenění atd. 
23. 10., 1900  Marná opatrnost 
24. 10., 1900 Limonádový Joe aneb Koňská opera
27. 10., 1700  Mořská víla
31. 10., 1900 Slavnostní večer k výročí republiky

MUZEUM 
Akce 
26. 9., 1700  Jan Dinga – Návrat – vernisáž výstavy  
  obrazové tvorby malíře, který se do Ústí  
  vrací jako do místa spojeného se  
  vzpomínkami na dobu studií. Jeho  
  zralá tvorba je oslavou kosmických sil  
  v kontrastu s elementárními přírodními  
  reáliemi, jako jsou kapky rosy, krystaly,  
  lastury a kameny. Vstup volný

1. 10., 900 Mezinárodní den seniorů – den plný  
  přednášek a komentovaných prohlídek.  
  Nebude chybět živá hudba, společenské  
  hry, trénování paměti a další. Bohatý  
  program je nejen pro seniory. Vstupné:  
  nad 60 let vstup zdarma, ostatní  
  50/30 Kč, pro seniory káva/čaj  
  a zákusek 10 Kč
5. 10., 845  Mykologická vycházka – sběr hub  
  v okolí obce Tašova. Sraz před obecním  
  úřadem v Tašově v 9:15, případně  
  odjezd autobusu č. 453 od zastávky  
  MHD Hlavní nádraží v Ústí nad  
  Labem v 8:50. Na konci procházky  
  určování hub s komentářem PaedDr.  
  J. Rotha. Trasa cca 4 km. Kontaktní  
  informace M. Kaucká, tel.: 774 843 083.  
  Vstup volný
6. 10., 900 Světový den zvířat – Náš miláček  
  – výstava drobného zvířectva. Pořádá  
  Český svaz chovatelů Ústí nad Labem.  
  Vstupné 50/30 Kč
6. 10., 1000 Mykologický den v muzeu – výstava  
  nasbíraných hub a „houbařská“ poradna  
  PaedDr. J. Rotha. Možnost přinést  
  vlastní houby k určení.  
  Vstupné 50/30 Kč
Výstavy
do 31. 12.  Klaus Horstmann–Czech – Dialog  
  s časem – mramorové plastiky  
  významného evropského sochaře  
  a ústeckého rodáka Klause  
  Horstmanna–Czecha
do 12. 1. 2020 700x Hrad Střekov –  
  nejromantičtější zřícenina v obrazech –  
  ruina Střekova se pro svou  
  „pohádkovou“ polohou 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 31. 12.  Cesta města 770 let – výročí první  
  písemné zmínky o Ústí připomíná série  
  výstav ve veřejném prostoru
do 31. 12.  Neuvěřitelný svět prvních zemědělců  
  – jak žili naši předci před 7 000 lety, co  
  jedli, jaké používali nástroje? Nejen  
  na tyto otázky odpoví putovní  
  interaktivní výstava. Kromě unikátních  
  exponátů, zapůjčených z několika  
  muzeí, budou k vidění trojrozměrné  
  modely a repliky nástrojů. Některé  
  dovednosti prvních zemědělců si  
  návštěvníci budou moci sami vyzkoušet.
do 3. 11.  Jan Dinga – Návrat – výběr  
  z obrazové tvorby malíře a výtvarného  
  pedagoga, který studoval v první  
  polovině 70. let na ústecké Katedře  
  výtvarné výchovy Pedagogické  
  fakulty. Do Ústí se vrací jako do místa  
  spojeného se vzpomínkami na  
  dobu studií a na svého učitele malíře  
  Miroslava Proška. Jeho zralá tvorba je  
  oslavou kosmických sil v kontrastu  
  s elementárními přírodními reáliemi,  
  jako jsou kapky rosy, krystaly, lastury  
  a kameny.
do 29. 9.  Grafickou cestou – výstava obrazů  
  Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové  
  a Jaroslavy Kordové, posluchaček U3V  
  (Univerzity třetího věku). Práce vznikaly  
  v grafické dílně pod laskavým vedením  
  Mgr. Aloise Kračmara.
do 29. 9.  Exponát měsíce září – perleťovec  
  východní 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
24. 9., 530  Kurz přežití ve škole pro prvňáčky  
  – workshop zaměřený na sociální  
  dovednosti (W. Churchilla 3, sál  
  3. patro)
25. 9., 1700  Jak se připravit na péči o nemocného  
  doma – co je dobré vědět, než si  
  vezmeme nemocného do péče domů  
  (W. Churchilla 3, sál 3. patro)
25. 9., 1800  Houby v historii a současnosti –  
  o důležité roli hub v přírodě (Velká  
  Hradební 49, Wolfrumova čítárna)
26. 9., 1930  Listování: Mé dětství v socialismu –  
  příběhy, emoce a vzpomínky osobností  
  poskládané k výročí listopadu 1989  
  (W. Churchilla 3, sál 3. patro)
30. 9., 1800  Knihovny Ústeckého kraje v novém  
  miléniu – slavnostní křest publikace  
  vydané SVKUL s novou tváří knihovny  

  (Velká Hradební 49, Wolfrumova  
  čítárna)
Výstavy 
do 31. 10.  Svět rukama tvořený (W. Churchilla 3)

HRANIČÁŘ
24. 9., 1000  Florencino knihkupectví – film  
  oslavující lásku ke knihám je adaptací  
  slavného románu Penelope  
  Fitzgeraldové z roku 1978, odehrávající  
  se v ospalém anglickém městečku  
  50. let. Právě tady se Florence Greenová  
  rozhodne otevřít knihkupectví  
  s progresivní moderní literaturou.
24. 9., 1700  Florencino knihkupectví
24. 9., 1930  Bílý bílý den – v odlehlém islandském  
  městečku se bývalý policista vyrovnává  
  s tragickým úmrtím své ženy. Smíření  
  komplikuje zpráva, že jeho milovaná  
  vedla ještě jiný, tajný život. Jeho  
  zármutek se s rostoucím napětím mění  
  v posedlost, která ohrozí jeho i jeho  
  blízké. IS / DK / S, režie Hlynur  
  Pálmason, 2019, 109 min
25. 9., 1930  Krátké filmy – Girls in film – ve  
  spolupráci s platformou Girls in Film  
  vám opět představíme nové filmy  
  nastupující generace filmařek. Přijďte si  
  užít konec léta s krátkými filmy napříč  
  žánry a zeměmi a seznámit se  
  s talentovanými režisérkami.
26. 9., 1900  Hraničář slaví 5 let – Hraničář tu  
  s námi spokojeně žije už pět let. Otevřel  
  se 26. 9. 2014 premiérou hry Kráska  
  z Leenane, máme tedy společně co  
  slavit. 
29. 9., 1500  Nedělní kino – Takové krásné šaty  
  – Sheila zabloudí ve snaze zlepšit si  
  den do lehce podivného butiku. Červené  
  šaty, které jí sugestivně nabídne  
  prodavačka, jsou také prokleté. Divoká  
  asambláž je stejně tak poctou kultovním  
  giallo filmům, jako vyjádřením obdivu  
  k matérii textilu, jež se ocitá v hlavní roli.  
  Velká Británie, režie Peter Strickland,  
  2018, 118 min
29. 9., 2000  Martina Balogová – ústecká rodačka,  
  zpěvačka s nezapomenutelnou barvou  
  hlasu a úžasným hlasovým rozsahem  
  vystoupí společně s kapelou producenta  
  Davida Vostrýho.
3. 10., 1800  Cestovatelská diashow – Mart Eslem  
  a David Surý – Pěšky džunglí do  
  ztraceného města 

SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA 
UJEP (MOSKEVSKÁ 54)
10. 10., 1700  FSEfest 2019 – další ročník festivalu  
  na zahájeni akademického roku,  
  vystoupí: Tata Bojs, Točílas, Topspot;  
  vstup zdarma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUBICE (RESTAURACE U BECKŮ)
6. 10., 900  7. Malá dubecká – tradiční podzimní  
  běh

CÍRKVICE 
5. 10., 1615  Hudební Církvice – Klenoty komorní  
  hudby

MOTOAREÁL CHABAŘOVICE 
28. 9.   Autocross Cup 2019

ROUDNÍKY 
28. 9.   Václavská zábava

SKANZEN ZUBRNICE
19. a 20. 10.  Podzim na vesnici
7. a 8. 12. Vánoce v Zubrnicích
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Mají být ikonická 
zvířata ze zoo 
vystavena v muzeu? 

Jiří Škoda 
47 let, děkan 
Pedagogické fakulty  
Ústí nad Labem  
 
Myslím, že zvířata, 

podobně jako lidé, by měli mít právo 
na důstojné zacházení i po smrti. 
Nejsem tedy příznivcem vystavování 
ostatků populárních zvířat. Ačkoliv 
byly za života oblíbené, myslím, 
že jejich ostatkům sluší důstojné 
spočinutí. 

Achab Haidler  
61 let 
herec  
Ústí nad Labem  
 
 

Každá mince má dvě strany a muzeum 
poměrně velké prostory. Takže 
prozatím to vypadá jako dobrý 
nápad. Co ale dělat, až se zřizovatel 
začne o naši zoo starat koncepčněji, 
a „ikonických“ zvířat přibude? 
Nebudeme pak potřebovat nějaké 
kostruárium?

Tomáš Frouz  
34 let, fyzioterapeut  
Ústí nad Labem  
 
To ne, ať má aspoň 
po životě klid. Každá 

bytost má nárok na věčný odpočinek. 
I slon, který žil v zajetí. 

A N K E T A
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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 XCeed. Spotřeba paliva 3,8-8,6 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 109-158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

 !!!  Kia Stonic 1,25 CVVT 62kW COMFORT ihned k odběru za 333 000Kč !!!Novinka na českém trhu.  Kia XCeed  V Kia Ústí skladem i testovací jízdě!

Po domech nezbyla ani památka
Ústí nad Labem – Demolice osm-
nácti domů z dvacátých let 
minulého století v ulici Na 
Nivách je hotová. Bourání za-
čalo loni v prosinci. Zdevasto-
vané domy zlikvidovala firma 
Klement za bezmála osm mi-
lionů korun. Kromě samotné 
demolice firma zajistila i likvi-
daci veškerých odpadů. 

„Po dokončení demolice 
nadzemních konstrukcí ob-
jektů se provedla demolice 
podzemních částí konstrukcí 
včetně podlah přízemí nebo 
suterénu. Následně se prove-
dl zásyp sklepů vodopropust-
ným zhutnitelným materiá-
lem. Po sanaci suterénního 
prostoru byla pláň vyrovná-
na s okolním terénem a provedeny sadové úpravy,“ uvedla 
mluvčí magistrátu Romana Macová. Demolice vytvoří volný 
prostor pro nové projekty. O dalším využití pozemků zatím 
není rozhodnuto.

Domy v ulici byly dlouhodobě neudržované, potom, co je 
získal soukromý vlastník, rychle zchátraly a jejich rekon-
strukce už nebyla ekonomicky ani technicky možná. Město 
domy i s pozemky za 400 000 korun vykoupilo.  gz

Padlé Nivy
Ulice Na 
Nivách už 
není ulicí. 
Torza kdysi 
výstavních 
domů jsou pryč 
a město má 
novou volnou 
plochu. 
V osmdesátých 

letech v ulici sloužila fungující 
hospoda nejnižší cenové skupiny, 
obchod s potravinami, školka. 
Kousek od hospody byla ubytovna 
Kubánců, pracujících v předlických 
podnicích, bydleli tu zaměstnanci 
drah, armaturky, chemopharmy, 
úředníci. Senioři, kteří zde tvořili 
starousedlickou komunitu, se krátce 
před listopadem 1989 přestěhovali 
do paneláků na Masarykově 
ulici, a Nivy začaly umírat. Noví 
nájemníci nepřicházeli a uvolněné 
prostory legálně i nelegálně na 
začátku devadesátých let obsadili 
tzv. nepřizpůsobiví občané. 
Z ulice zaměstnanců se stala ulice 
nezaměstnaných a devastace novým 
životním stylem. Katastrofu podpořilo 
legislativní a privatizační šero 
v prvních letech po revoluci. 
Před městem je nyní rozhodování 
o využití území po demolici. Z Ústí 
zmizela část jeho historie. Pokud 
by zde měly vyrůst nové domy, je 
dobré vědět, že stejně rychle jak se 
staví, dokáží lidé bořit. Stačí málo. 
Nedůslednost, nevšímavost a falešná 
korektnost.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zZ P R Á V Y

4

Město koupilo bývalý 
rektorát za 61 milionů

V muzeu je k vidění kostra 
slonice z ústecké zoo

MC
20
19
91
5

INZERCE

Ústí nad Labem – Areál bývalého 
rektorátu v Hoření na Severní 
Terase koupí město od ústecké 
univerzity za 61 milionů korun. 
Kupní smlouvu, podle mluvčí 
univerzity Jany Kasaničové, po-
depsal primátor Per Nedvědic-
ký a rektor Martin Balej.

„Pro nás je město napros-
to seriózní partner, prodává-
me mu objekt ve velmi dobrém 
stavu a s vybavením i dispozi-
cí, které jsou více než vhod-
né pro záměry, které vedení 
města s budovou do budoucna 
má,“ říká rektor Martin Balej.

V objektu jsou pokoje 
s vlastním sociálním zaříze-
ním, dvě tělocvičny, posilovna, 
aula, která může sloužit i jako 
kulturní sál, rozsáhlá jídelna 
s vlastní vývařovnou, moder-
ní vrátnice, vlastní parkoviště 
a venkovní pozemek s mož-
ností budoucí výstavby nebo 
úprav. 

Zastupitelé uvažovali, že 
tam vybudují levné bydle-
ní pro seniory nebo matky 
samoživitelky.

Kupní cena ve výši 61 milio-
nů korun bude městem univer-
zitě zaplacena ve třech splát-
kách.  gz

Ústí nad Labem – Pracovníci mu-
zea dokončili práce na kostře 
slonice Kaly z ústecké zoo. 
Nový exponát je už připravený 
a návštěvníci muzea ho můžou 
vidět hned ve vstupní hale.

Kala přijela do ústecké zoo 
jako roční slůně v listopadu 
1985. Hned od svého příchodu 
se stala maskotem zoo a spolu 
s Delhi, která do Ústí doputo-
vala v roce 1987, tvořily ne-
rozlučnou dvojici. Pozůstat-
ky Kaly nejsou první expozicí 

zvířete z ústecké zoo. Je tam už 
vystavená kostra a vycpanina 
orangutana Ňuňáka, kterého 
veterináři museli kvůli špatné-
mu zdravotnímu stavu utratit 
v listopadu 2017.  gz

Za nové sauny 
v lázních si připlatíte
Ústí nad Labem – Nový sauno-
vý svět v ústeckých Městských 
lázních je hotový. „Rekonstruk-
ce se povedla a jsem rád, že 
je decentní, pěkná a s úctou 
k této budově. Trvala zhruba 
půl roku a přišla na více než 
čtyři miliony korun,“ řekl ře-
ditel Městských služeb Martin 
Mata. Opravy byly nutné kvů-
li havarijnímu stavu stropu 
a špatné statice podlahy. „Po 
pěti letech jsme přistoupili k 
navýšení ceny o deset korun. 
Hodina saunování vyjde na 
80 korun a dítě zaplatí 40 ko-
run. Součástí vstupného je i za-
půjčení prostěradla,“ řekl ředi-
tel lázní David Zich.  gz

Babiš: I další nemocnice pod Krajskou zdravotní
Ústí nad Labem – Převzetí rum-
burské a litoměřické nemocni-
ce společností Krajská zdravot-
ní, která sdružuje pět nemocnic 
v kraji, podporuje premiér An-
drej Babiš. Řekl to po jednání 
s představiteli zdravotní společ-
nosti v rámci své návštěvy Ús-
teckého kraje. „Koncentrovat 
více nemocnic pod jednoho zři-
zovatele v kraji je správná cesta. 

Fillova galerie nemá 
peníze. Stěhuje se
Ústí nad Labem – Galerie Emila Fil- 
ly, která v současné době sídlí 
v Armaturce, potřebuje více pe-
něz na provoz. Zastupitelé jí pro-
to přidělili další dotaci ve výši 
sto tisíc korun na zaplacení pro-
vozních nákladů.

Původně chtěla galerie od 
města bezmála 900 tisíc korun 
na rok, ale dostala půl milionu. 
V současné době požádala o dal-
ších 300 tisíc, s tím ale radní ne-
souhlasili a doporučili přidat jen 
sto tisíc korun.

„Snažíme se s paní ředitel-
kou, ve spolupráci s odbory 

Poslední kotlíkovné začalo
Ústecký kraj – Odstartovala po-
slední vlna kotlíkových dotací. 
Ústecký kraj v ní rozdělí 167 mi-
lionů korun. Celkově by v našem 
kraji mělo být v této výzvě vymě-
něno 1 610 kotlů. I tentokrát je 
možnost výhradně elektronické-
ho podání žádosti přes internet. 

Na nový zdroj tepla můžete 
získat až 127 500 Kč. Podle dru-
hu si žadatelé mohou přijít na 95 
tisíc až 120 tisíc korun, dalších 
7 500 korun je bonus pro obyva-
tele žijící v obcích se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Staré kotle na 
pevná paliva 1. či 2. emisní třídy 

bude od září 2022 zakázáno pro-
vozovat. Žádosti je možné podá-
vat až do konce října. V případě, 
že budou do této doby vyčerpá-
ny finanční prostředky, bude pří-
jem žádostí ukončen dříve.  gz

◾ během první minuty dorazilo přesně 
2 420 žádostí
◾ během pěti hodin bylo už 
3 675 žádostí
◾ více než 2 041 žádostí bylo 
duplicitních; jeden člověk podal stejnou 
žádost celkem 108krát 

a městskými službami, vytipo-
vat vhodné místo, kam by se 
mohla galerie přesídlit,“ řekla 
náměstkyně primátora Věra 
Nechybová. 

Podle ředitelky galerie Evy 
Mrázikové jsou na pořadu dne 
jednání o nových prostorách 
a vrácení galerie z periferie zpět 
do centra města, kde bude lev-
něji. Město nabízelo například 
prostory Kladivadla, ale ty ne-
jsou podle Mrázikové vhodné. 
Vypadá to, že se vhodné prosto-
ry nakonec najdou v ústeckém 
domě kultury.  gz

Podporujeme převzetí rumbur-
ské nemocnice i odkoupení lito-
měřické a stále k tomu vedeme 
jednání,“ uvedl premiér Babiš. 
Ministr zdravotnictví Adam Voj-
těch přislíbil, že kardiocentrum 
v Masarykově nemocnici už brzy 
získá potřebný statut. „Výzvu ke 
zřízení komplexních kardiovas-
kulárních center vyhlásíme pří-
ští rok a já přepokládám, že se 

do ní Krajská zdravotní přihlásí. 
Věřím, že šance získat oficiální 
statut je vysoká,“ řekl.  gz

P R V N Í  D E N 
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Ve Všebořicích asi 
vznikne další market

Z Číny přivezli hasiči víc 
medailí než z Ameriky

z á ř í  2 0 1 9

V Čertovce se zase objevily trhliny
Vaňov – Ve svahu Čertovka ve 
Vaňově jsou mikrotrhliny způ-
sobené suchem, město proto 
musí opravit opěrnou zeď. Si-
tuace podle Petra Kyncla z Čes-
ké geologické služby ale není 
havarijní. „Město v této situaci 
postupuje správně, chystaná 
opatření jsou skutečně pre-
ventivního charakteru tak, aby 
v budoucnu nedošlo k defor-
maci konstrukce,“ vysvětluje.

Ústečtí radní uvolnili na 
zpracování projektové doku-
mentace, která bude řešit další 
zajištění svahu, 216 tisíc ko-
run. Podle primátora Nedvě-
dického se ale opravy letos 
nestihnou. Primátor občany 
Vaňova informoval o přípra-
vách preventivních opatření 
nutných pro eliminaci hrozby 
sesuvu na minimum.

Z Čertovky se v roce 1994 
uvolnila masa kamení a ze-
miny, která ohrožovala domy, 
stojící pod ním. O rok pozdě-
ji sesuv zastavila masivní zeď. 
Zádržný systém naposledy 

poškodily silné deště v roce 
2013, kdy opěrná zeď popras-
kala. Na svahu jsou i speciál-
ní sítě, které zadrží kameny 
padající ze skal. Město pohyby 
svahu stále monitoruje.  gz

Ústí nad Labem 
– Velmi úspěš-
nou misi mají 
za sebou čtyři 
hasiči z Ústec-
kého kraje, kteří 
uspěli na Světo-
vých policejních 

a hasičských hrách v Číně. Při-
vezli celkem deset medailí. Spor-
tovec tělem i duší ústecký hasič 
Tomáš Sobecký z Chabařovic 
dovezl medaile tři. Získal zlato, 
stříbro a bronz.

Jaké byly Světové policejní 
a hasičské hry v Číně? 

Byly pro mě velký zážitek. Za-
hájení proběhlo ve velkém stylu 
srovnatelné s olympiádou. 

A jak byly hry úspěšné pro 
vás? 

Do Číny jsme se jako repre-
zentanti hasičů Ústeckého kra-
je vydali čtyři. Podařilo se nám 
vybojovat celkem deset medailí, 
to je o tři medaile více než před 
dvěma lety v Los Angeles.  gz 

Celý rozhovor najdete na zitusti.cz

Všebořice – Pokud projíždíte po 
silnici I/30 mezi Ústím a Uží-
nem, dejte pozor na sníženou 
rychlost. Silnici lemuje pře-
chodné dopravní značení a smí 
se tam jet třicet kilometrů v ho-
dině. Pracuje se na připojení 
silnice k možnému budoucímu 
nákupnímu a bytovému cent-
ru. Podle vedoucího stavebního 
odboru z ústeckého magistrátu 
Vlastimila Hudečka je stavba 
povolena. Práce by měly trvat 
do konce října.  gz

Koncepce městského 
architekta neprošla
Ústí nad Labem – Koncepce 
kanceláře architektury měs-
ta by se měla zabývat pojetím 
a rozvojem města, kam spadá 
i územní plánování a měla by 
spolupracovat na přípravě ve-
řejných staveb, řídit přemě-
ny parků, ulic nebo náměs-
tí. Zastupitelům ji představit 
architekt Jan Hrouda, ti ji ale 
nepodpořili a chtějí ji rozpra-
covat. Provoz architektonic-
ké kanceláře by mohl stát ne-
celých třicet milionů ročně. 
Podle návrhu by v příštím roce 
měla jako příspěvková organi-
zace začít se šesti zaměstnanci 
a rozpočtem 7 milionů korun, 
v roce 2023 by to mělo být až 
25 zaměstnanců s rozpočtem 
27 milionů.  gz

Držitelka Thálie: Divadlo  
bez diváků nemá smysl

Herečka Činoherního studia Zuzana Truplová si odnesla ocenění Thálie pro mladého 
činoherce do 33 let. „Je to krásná cena, které si vážím. Ale jedeme dál, a další práce 
čeká. Přála bych si, aby do Činoheráku chodilo více lidí, protože divadlo bez diváků ztrácí 
smysl,“ říká oceněná herečka Zuzana Truplová. Zuzana je členkou hereckého souboru 
Činoherního studia od letošního ledna, dříve působila v ostravské Komorní Aréně. V sou-
časnosti v Činoherním studiu hraje v inscenacích Pan Kolpert, Lobby Hero a v nejnovější 
ústecké inscenaci Sen noci svatojánské.  gz foto: Jaroslav Hauer/Thálie

Dostanou další peníze, aby město nemuselo vracet dotaci
Ústí nad Labem – Finanční problé-
my má stále Collegium Bohemi-
cum. Podle ředitele Petra Koury 
by potřebovalo od města roč-
ně 1,5 milionu korun. Dostává 
1,1 milionu. Od města nyní do-
stává dalších 150 tisíc korun.

Collegium připravuje už více 
než deset let výstavu o živo-
tě Němců v českých zemích, 
která by se měla otevřít příští 
rok. Má jít o největší expozici 

v České republice se zhruba 
500 exponáty. 

„Náklady na výstavu jsou 
hrazeny z dotace ministerstva 
kultury, náklady na provoz 
z dotace města. Díky této část-
ce přežijeme do konce roku 
a budeme mít kryté provozní 
náklady,“ řekl ředitel Koura. 
Město společnosti peníze pošle. 
„Je nutné, aby výstava byla do-
končena, protože je tam velké 

riziko vracení půlmiliardové 
dotace, a to si město dovolit 
nemůže,“ řekl primátor Petr 
Nedvědický. Narážel tím na to, 
že vznik expozice byl i jednou 
z podmínek, aby krajské město 
získalo z EU dotace 336 milio- 
nů na opravu muzea. Expozi-
ce měla být otevřena v roce 
2014 a pokud nebude hotová do 
roku 2022, město bude vracet 
dotace.

Podle zastupitelů chybí od 
Collegia Bohemica informace 
o tom, co se stane, když výsta-
va nebude včas otevřena i in-
formace o čerpání dotačních 
peněz. „Je fajn o připravované 
výstavě několik let hovořit, ale 
je potřeba mít také nějaké vý-
stupy, abychom měli zpětnou 
vazbu a znali nějaké výsledky,“ 
řekla zastupitelka Gabriela Hu-
báčková.  gz

V nemocnici vznikají 
nová oddělení
Ústí nad Labem – V areálu Masa-
rykovy nemocnice se postupně 
zřizují oddělení klinické imu-
nologie a alergologie a centra 
chronické bolesti klinické imu-
nologie a alergologie a cent-
rum bolesti. Výstavba nových 
oddělení vyjde na téměř 20 
milionů korun. Oddělení se bu-
dou nacházet v pavilonu T ve 
čtvrtém patře. Další probíhají-
cí rekonstrukce je v budově D 
na oddělení větších dětí.  gz
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Na Miladě se objevily lavičky i knihobudka
Tvář jezera Milada postup-

ně prochází změnami, jejichž 
výsledky budou vidět až za ně-
kolik let. Konečnou podobu 
břehů a okolí bude mít v příš-
tích letech na starosti ten, kdo 
nejlépe obstojí v architekto-
nické soutěži, kterou vyhlásí 
PKÚ, správce této lokality. Proč 
se ale bránit zajímavým nápa-
dům, které, třeba jen dočasně, 
oživí břehy jezera a zlepší zá-
zemí pro jeho návštěvníky?

Letos se tak díky Nadaci 
ČEZ a Dobrovolnému svaz-
ku obcí jezera Milada objevily 
nové prvky, které si lidé takřka 
ihned „našli“. Lavičky, stinná 
místa, odpočívadla, převlékár-
ny, a dokonce knihobudka. Za 

tím vším hledejme studenty 
stavební fakulty ČVUT Pra-
ha, budoucí architekty. Nápad 
vznikl v hlavě dvou z nich, Pra-
žáka Honzy Trana a rodáka 
z Chabařovic, Jirky Petrželky. 
Oba dva v jednom týmu vloni 
vyhráli studentskou architek-
tonickou soutěž, vyhlášenou 
PKÚ. „Řekli jsme si, proč naše 
nápady z papíru nepřenést do 
reálu. Dali jsme dohromady 
partu našich spolužáků a ka-
marádů, kteří se rozhodli pro-
žít začátek léta na Miladě,“ 
zavzpomínal Honza Tran na 
první měsíce letošního roku, 
kdy začal pracovat na přes-
ných nákresech dřevěných 
prvků. Studentský workshop 
s názvem „Oživme Miladu“ 
mohl začít.

Partě nadšenců nevadily ani 
polní podmínky. Stany, toiky, 
improvizovaná kuchyně ani 
tropické vedro. „Reakce lidí 
byly zajímavé. Moc se jim líbi-
lo dívat se na někoho, kdo je 
v tom počasí ochoten zápolit 
s dřevěnými deskami a prkny 
a naše výtvory využili doslo-
va ještě za tepla,“ doplnil Jirka 
Petrželka. Návod na použití 
nepotřeboval opravdu nikdo. 

Lavičky se zaplnily během 
krátké doby, v první hotové 
kabince budované převlékár-
ny se lidé převlékali už v době, 
kdy se v sousední kabince 
ještě dál usilovně pracovalo. 
A knihobudka? Knížky a časo-
pisy se v ní objevily po instala-
ci během jediné noci.

Studentů se na Miladě bě-
hem týdne vystřídalo 25, skal-
ní jádro deseti vydrželo po 

všechny horké dny. „Vyčisti-
li jsme si hlavu, báječně jsme 
si to užili, každý měl možnost 
si osahat nástroje a naučit 
se s nimi pracovat, což je pro 
naši budoucí profesi hodně 
důležité. Začali jsme přemýš-
let nad dalšími věcmi, které 
by Miladě slušely. Třeba do-
staneme možnost příští rok 
pokračovat,“ shodli se Tran 
s Petrželkou.  pr

POSILUJEME SPORTOVNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČI

www.euc.cz

Nové Centrum sportovní medicíny na EUC Klinice v Ústí nad Labem 
nabízí ucelený program pro rekreační sportovce všech věkových 
kategorií. Jedinečné propojení sportovní medicíny a praktického 

lékaře na jednom místě zajišťuje klientům kompletní a profesionální 
péči o zdraví.   

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě? 

Nabízíme:

• Komplexní služby pro sportovce včetně funkční diagnostiky, poradenství, 
laboratoří a fyzioterapie 

• Individuální přístup dle vašich sportovních aktivit

Náš tým:

Vedoucí pracoviště: profesor MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. 
Lékaři: MUDr. Lucie Horáková – rehabilitace  
 MUDr. Jan Riegl – traumatologie
 MUDr. Jiří Madar – ortopedie 
 MUDr. Antonín Novák – kardiologie  
Fyzioterapeuti EUC Kliniky  
Sestra: Bc. Petra Fridrichová 

Výhody péče na EUC Klinice:

• Návazná péče v dalších specializacích 
• Krátké objednací termíny
• Laboratorní, RTG a další diagnostická vyšetření
• Lékárna

Speciální nabídka pro klienty Centra sportovní medicíny! Využijte možnosti 
registrace k prof. MUDr. Ladislavu Pyšnému, CSc. jako svému praktickému 
lékaři.

Pro více informací, objednání k registraci a na vyšetření nás kontaktujte 
telefonicky na čísle 477 102 216. 

Jak se k nám dostanete:

• MHD: trolejbus 46, 54, 56, 59, 60 (zastávka Poliklinika)

Adresa:

• EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., Masarykova 2000/92, 
400 01 Ústí nad Labem
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diskotéka 
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Realitní kancelář 
SKYNER
Realitní kancelář 

• citlivé a seriózní jednání
• výhodný prodej nemovitosti 

s komplexními službami
• výměna bytu velký za malý
• rychlé a odborné nacenění 

nemovitosti pro dědické řízení

Neváhejte kontaktovat 
našeho realitního makléře
Jan Vamberský
mobil: 720 44 22 21
e-mail: vambersky@reality-skyner.cz

www.skyner.cz
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Ústí nad Labem – Ani v říjnu ne-
bude v Národním domě nou-
ze o pořádné fláky, které vám 
bude hrát legendární ústecká 
dvojice. Tradiční Stoletou dis-
kotéku Haška a Dostála si uži-
jete 12. října od 20.00. Vstupné 
je 80 korun.  zu

z á ř í  2 0 1 9

V divadle zazní Libuše 
se sólisty z „kapličky“

Ústí nad Labem – Užijte si slav-
nostní představení se sólisty 
Národního divadla ke 110. výro-
čí otevření ústecké scény. Ope-
ra Libuše Bedřicha Smetany, 
vznešená svým národním po-
sláním, stojí – podobně jako Má 
vlast – na významovém vrcholu 
české tvorby. Operu skladatel 
věnoval slavnostním příležitos-
tem českého národa, což stvr-
dil mottem, které vlepil do ti-
tulu na první straně rukopisné 
partitury: „Pro vlast a národ!“ 
Rovněž v poválečné historii ús-
tecké opery nebyla Libuše in-
scenována jako běžná součást 

Žádná klasika,  
ale pořádný beat
Ústí nad Labem – Do Národního 
domu přijede zahrát česká big- 
beatová kapela hrající od osm-
desátých let – Vítkovo kvarteto. 
Fanoušci se na jejich nestárnou-
cí pecky mohou těšit 10. října od 
20.00. Vstupné je 120 korun.  zu

Blíží se  
Malá Dubická 
Dubice – Pro všechny sportovní 
nadšence je 6. října od 9.00 na 
programu už sedmý ročník 
podzimního běžeckého závo-
du Malá Dubická. Závod bude 
mít opět tři trasy – 7 km, 2,5 km 
a rodinný motivační běh na 
1 km. Začíná se v Restauraci 
U Becků v Dubici.  zu

V Nároďáku uslyšíte 
i hity Lynyrd Skynyrd

Ústí nad Labem – Mimořádný 
koncert kapely hrající jižan-
ský rock ve složení Mike Estes, 
který si zahrál i s legendárními 
Lynyrd Skynyrd, Luke Brad-
shaw, Kyle Law, Pavel Marcel. 
To jsou američtí Skinny Molly. 
Na jejich vystoupení se můžete 
v Národním domě těšit 30. září 
od 20.00. Vstupné je 150 ko-
run. Mikův největší hit u Sky-
nyrd byl „Devil in the Bottle“, 
která samozřejmě zazní, stejně 
jako Alabama a Freebird. Byl 
u Skynyrd koncem devadesá-
tek a odešel spolu se svým ko-
legou, učitelem a spoluautorem 
Alabamy Edem Kingem. Luke 
Bradshaw účinkoval v Count-
ry show „Grand Ole Opry“, což 
je největší stálá country atrak-
ce v Nashvillu. Kyle Law kromě 
Skinny Molly hraje také s nej-
zásadnějším country kytaristou 
Johnym Hilandem.  zu

repertoáru. Poprvé se tak sta-
lo k 10. výročí druhé světové 
války 8. května 1955 (dirigent 
Oldřich Lapka, režie Ludmila 
Svobodová), druhou inscenaci 
v přelomovém období Česko-
slovenska připravili dirigent 
František Vajnar a režisér Nor-
bert Snítil (premiéra 21. června 
1968). Zvláštní je, že k zatím 
poslednímu – normalizační-
mu – uvedení 22. října 1976 se 
v archivu divadla nedochovaly 
žádné konkrétní údaje. Hraje 
se 29. září od 17.00 v Severo-
českém divadle. Vstupné je od 
400 do 800 korun.  zu
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Stanislav Bartůšek: Jsem Pražák se srdcem na Střekově

Gabriela Zlámalová

Přeplaval kanál La Manche, sáhl si na dno 
při nejslavnějším triatlonovém závodu planety 
s výstižným názvem Ironman a s náhradní 
kyčlí pokořil Jizerskou 50. Většina lidí však tvář 
Stanislava Bartůška zná z televizní obrazovky, 
kde moderuje sportovní zprávy. 

Jak se z kluka z Ústí sta-
ne moderátor sportovní-
ho zpravodajství v České 
televizi?

Vystudujete ústeckou Peda-
gogickou fakultu, tehdy ještě 
nebyla Univerzita Jana Evan-
gelisty Purkyně, potom osm 
let učíte na Gymnáziu Jateč-
ní a pak, to bylo v roce 1993, 
úspěšně projdete konkurzem 
České televize. 

Diváci vás znají především 
jako moderátora sportovní 
relace Branky, body, vteři-
ny. Vzpomenete si na první 
vysílání, měl jste trému?

Premiéru jsem si odbyl 
hned pár měsíců po nástupu 
do redakce a tréma se mnou 
pochopitelně slušně clouma-
la. Při pohledu do objektivu 
studiové kamery jsem měl 
pocit, že mě sleduje všech de-
set milionů obyvatel v naší 
republice. V každém případě, 
sledovanost byla tehdy, před 
startem televize Nova, obrov-
ská. Takovou v dnešní době 

nemají sportovní zprávy žád-
né televize u nás.

Co vám práce v televizi při-
nesla a co jste naopak musel 
třeba obětovat?

Přinesla mi úplně jiný život. 
Hektičtější, pestřejší a svým 
způsobem i svobodnější. Stal 
se ze mě Pražák, ačkoli srd-
ce mám však stále na Střeko-
vě. Procestoval jsem svět přes 
všechny poledníky. Byl jsem na 
severním pólu i v Antarktidě. 
A v posledních letech důklad-
ně prozkoumávám i nejzapa-
dlejší zákoutí České a Sloven-
ské republiky, hlavně díky 
pořadu Cyklotoulky a Běžko-
toulky. A co jsem musel oběto-
vat? Asi nic, nevím o ničem.

Jaký sport v televizi nejraději 
komentujete?

Dříve jsem komentoval třeba 
plavecké soutěže na Letních 
olympijských hrách v Sydney, 
ale v posledních letech pracuju 
hlavně jako moderátor a dra-
maturg sportovních pořadů. 
V mých zprávách se tak najde 
místo pro každý sport. 

Vím, že i sám rád sportujete. 
Který sport máte nejraději?

Aktivně se věnuji plavání, to 
je můj vůbec první sport, ale 
mám hodně rád i cyklistiku 
a nově běh na lyžích.

A jaký největší úspěch jste 
jako sportovec dosáhl?

Žádný, který by stál za řeč. 
Z pohledu medailového statis-
tika. Na republikových šam- 
pionátech v plavání jsem 
skončil nejlépe čtvrtý a na 
mistrovství České republiky 
v dlouhém triatlonu desátý… 
Vážím si přeplavby kanálu La 

Manche v tenkrát, v roce 2005, 
nejrychlejším „světovém“ čase 
plavců nad 40 let v historii. 
I toho, že jsem se dokázal kva-
lifikovat na soutěž Ironman 
Hawaii a tento nejslavnější tri-
atlonový závod planety v tro-
pických podmínkách solidně 
absolvovat. Za solidní počin 
považuju rovněž letošní Jizer-
skou 50, kterou jsem tři měsí-
ce po „totálce“ kyčle dal jízdou 
soupaž pod 3:40 hodiny.

Je ještě něco, co byste rád 
pokořil?

Hranici 111 ve zdraví proži-
tých let…

Jste původem z Ústí, jaký 
vlastně k městu máte vztah?

Narodil jsem se v něm a strá-
vil v něm krásných třicet let 
života.

Kam jste nejraději chodil?
Nejraději jsem chodil plavat 

do střekovského Vrbáku, nád-
herných lázní se smutným osu-
dem. Mou oblíbenou destinací 
byl také hrad Střekov a cyk-
listickým požitkem pak výš-
lap po pravém břehu Labe do 
Libochovan.

Vracíte se do rodného města 
ještě někdy? 

Samozřejmě! Vracím se s ce-
lou svou „pražskou“ rodinou. 
Mám totiž na Střekově mamin-
ku i další příbuzné.

Pražská rodina… jste ženatý 
a máte děti?

Stanislav Bartůšek byl na severním pólu i v Antarktidě.

S manželkou Martinou vychovávají dvě děti. foto: 3x archiv SB
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se narodil 19. května 1961 v Ústí 
nad Labem. Vystudoval ústeckou 
Pedagogickou fakultu a učil osm let na 
gymnáziu. Od roku 1993 pracuje jako 
sportovní moderátor v České televizi, 
jeho specialitou jsou plavání, triatlon 
a cyklistika. V těchto disciplínách ale 
dosáhl i osobních úspěchů. V roce 2002 
dokončil Havajský Iron Man Triatlon 
a v roce 2005 přeplaval kanál La Man-
che. Je ženatý a má dvě děti.

Stanislav Bartůšek 

P R O F I L

Stanislav Bartůšek: Jsem Pražák se srdcem na Střekově

barva: modrá

jídlo: vepřo knedlo 
zelo a těstoviny

hudba: Édith Piaf 
a LP

číslo: 29

politik: od roku 
1989 každý český/
československý 
prezident a každý 
primátor Ústí n. L.

M O J E  N E J
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Jsem ženatý a s manželkou 
Martinou se snažíme vychová-
vat šestnáctiletého syna Do-
minika a třináctiletou dceru 
Veroniku.

Máte nějaké oblíbené místo 
v Česku nebo zahraničí, kam 
rád jezdíte?

V Čechách je to právě moje 
rodné Ústí nad Labem a v za-
hraničí rád jezdím na Sardinii.

Určitě máte ještě mnoho plá-
nů, prozradíte nějaké?

Neplánuju. Sám sebe rád 
překvapuju.

Absolvoval i expedici s horolezcem Radkem Jarošem na osmitisícovky Gašerbrum I a II.
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Ústecký RC Klub funguje už dvacet let

Na Rychtu se vrací Gastro týdny a hned ty pivní

Orlický žolík  
pobavil hráče

Nabídka jídel z piva Pivovaru Na Rychtě 
si můžete dopřát v době speciálního gastro 
týdne, který proběhne od 23. do 29. září. Na-
bídka pivního menu bude servírována i pro-
to, že 27. 9. je celorepublikový Den českého 
piva, k jehož oslavám se tímto pivovar připojí. 
Menu se bude podávat denně vždy od 14:00 
a o víkendu po celý den. Ochutnat můžete 
Pivní krémovou polévku „Rychtářka“, steak 
z vepřové pečeně s jemnou pivní omáčkou, 
výpečky pečené s rychtářským pivem a jako 
dezert koláč z polotmavého piva „Vojtěch“ 
s drceným ječmenem.

Během října se na Rychtě objeví na sto-
lech i nové jídelní lístky s upravenou stálou 

nabídkou, stejně tak i s novinkami ve Spe-
ciální nabídce. Podzimní nabídku doplní na-
příklad voňavý dýňový krém, vepřový steak 
DUROC nebo domácí drobenkový koláč s tva-
rohem.  pr
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RC Klub Ústí nad Labem CZE 
113 byl založen v roce 1999. 
Činnost klubu se rozvíjí v ně-
kolika směrech. Máme počet-
nou základnu pilotů aktivních 
v kategorii rádiem řízených 
akrobatů RCA. Zúčastňujeme 
se pravidelně soutěží RCA a 2x 
ročně i soutěž RCA pořádá-
me. V letech 2007, 2014, 2016 
a 2018 jsme pořádali i vrchol-
nou soutěž sezony – Mistrov-
ství České republiky RCA. Ne-
stor našeho klubu Vašek Řípa, 
který je šéftrenérem RCA, při-
pravuje nové soutěžní sesta-
vy RCA. Další tradiční disciplí-
nou jsou hydroplány. Členové 

klubu se pravidelně účastní 
soutěží po celé ČR a to hned ve 
dvou kategoriích – akrobatů 
RCAH a polomaket hydroplá-
nů RCMH. Pravidelně také na 
severu Čech pořádáme vlastní 
soutěž hydroplánů na jezeře 
Chmelař u Úštěka. Nezahálíme 

Hlasujte, kdo vyhraje 
soutěže s Mazlem

Soutěž o 250 piv a vouche-
ry do Pivovaru a hotelu na 
Rychtě je ve finiši. Lidé mo-
hou o výhercích fotografické 
ankety S Mazlem na cestách 
hlasovat na facebookovém 
profilu Rychty od 23. září do 
5. října. 

Na výherce čeká jako kaž-
dý rok celkem 250 piv – 100, 
75, 50 a 25. 

Už připravujeme zveřej-
nění vašich letošních foto-
grafií, kde hlavní roli hraje 
náš Mazel, tedy velké balení 
v PET láhvi nebo skleněná 
láhev 0,33l, takzvané cestov-
ní balení, které jste si lehce 
přibalili do kufru či batohu. 
Hlasování odstartujeme už 
brzy.  pr

ani v zimě, pravidelně létáme 
každý pátek ve sportovní hale 
s halovými akrobaty, vrtulní-
ky, vznášedly a dalšími poletu-
chami. K vidění jsou i takové 
atrakce, jako je vlekání větroně 
za motorovým modelem v hale. 

 Petr Fukač, RC klub Ústí nad Labem

V Domově pro seniory se 
uskutečnil tradiční turnaj Or-
lický žolík, který v našem za-
řízení pořádáme již šestým 
rokem. Tohoto turnaje se pra-
videlně účastní soutěžní druž-
stva z jiných domovů pro se- 
niory z Ústeckého kraje. 

O zahájení turnaje se posta-
ralo pěvecké uskupení klientů 
našeho domova Orlická Zpívá-
me si pro radost. Všichni hrá-
či z řad seniorů měli předem 
daná pravidla hry, podle kte-
rých se turnaj odehrával a jed-
notlivci postupovali do vítěz-
ných kol. Po skončení turnaje 
se hráči občerstvili připrave-
ným pohoštěním a všichni ob-
drželi diplom i hezké ceny.

Orlický žolík není jen o ví-
tězství, ale i o tom poznat nové 
lidi, pobavit se s nimi a užít si 
den plný zábavy.

 Michaela Vlček Rybanská, 
Domov pro seniory Orlická Ústí n. L.

Hasiči si užili den otevřených dveří 
V Petrovicích se konal den 

otevřených dveří hasičské zbroj-
nice společně s tradiční drakiá-
dou. Pár našich členů navštívilo 
tuto akci a s sebou společně vza-
lo několik mladých hasičů – ty, 
kteří si zasloužili výlet navíc, ať 
už za své dobré chování, řádnou 
docházku nebo obstojné výkony. 
Návštěvníci zhlédli mnoho ha-
sičských a policejních vozů, ale 
řada z nich obdivovala sněžný 

zásah policie ČR či vyprošťová-
ní zraněného člověka z vozidla 
od HZS Petrovice. Poté následo-
vala drakiáda, a protože počasí 
nám moc nepřálo, tak se naši 
mladí hasiči vydali z hasičské 
stanice v Petrovicích až do Jump 
arény v Ústí nad Labem. Tam si 
naši kluci zaskákali a pořádně 
se vyblbli. 

 Kateřina Mikešová, 
Sbor dobrovolných hasičů Chlumec

pluh. Nechybělo ani několik za-
jímavých ukázek – závod TFA 
přípravky hasičů Telnice, nebo 
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Dvacet let můžete bez obav stonat doma
Sestřičky z agentury domácí péče ACME se 
o nemocné, kteří nechtějí trávit dlouhý čas 
v nemocnicích, starají na Ústecku už dvacet 
let. Podle jednatelky Štěpánky Tomsové tým 
proškolených odbornic navštěvuje pacienty 
doma i několikrát za den a pracují čtyřiadvacet 
hodin sedm dní v týdnu.

Kdy a kde se zrodila myš-
lenka zřídit agenturu domá-
cí péče ACME?

Agentura vznikla v srpnu 
1999 a zakladatelkou byla má 
maminka Věra Koukalová, 
která celý svůj život působila 
ve zdravotnictví a znala jeho 
nedostatky. Chyběla kvalitní 
následná péče. Smyslem a cí-
lem mé maminky byla pomoc 
nemocným lidem rychle se 
vyléčit v jim dobře známém 
prostředí, tedy doma. Pro-
to vznikla agentura domácí 
péče. 

Jak moc těžké byly začátky?
Počátky domácí péče znám 

z vyprávění své maminky, 
která agenturu před dvaceti 
lety zakládala. Je to asi jako 
s každým novým nápadem. 
Chce to hodně práce, trpěli-
vosti, přesvědčování a doka-
zování okolí, že to má smy-
sl. To, že domácí zdravotní 
péče funguje s vynikajícími 
výsledky, jsme už tenkrát vi-
děli v zahraničí. A to bylo 
velkou inspirací. Ráda pra-
cuji s lidmi, kteří své povolá-
ní berou jako poslání a myš-
lence domácí zdravotní péče 
věří. To je pro tuto práci moc 
důležité.

S čím jste se museli potýkat 
v začátcích a s čím bojujete 
teď, po dvaceti letech?

Na začátku bylo důležité 
získávat důvěru lékařů  
a klientů. Dokázat, že domácí 
péče má právoplatné místo ve 
zdravotnictví. Teď po dvace-
ti letech nás trápí nedostatek 
zdravotních sester, financo-
vání domácí péče a v poslední 
době jsme se setkali i s neka-
lou soutěží.

Jak obtížné je zaučit sestřič-
ku v tomto oboru?

Velký význam má vzdělání 
a chuť se dál vzdělávat. Pokud 
všechna kritéria splňuje, za-
učení jde výborně. V současné 
době se však potýkáme s vel-
kým nedostatkem zdravotních 
sester. Každé zdravotnické 
zařízení v Česku bojuje s ne-
dostatkem zdravotnického 
personálu, v domácí zdravotní 
péči je to ještě horší. Povolání 
je náročné psychicky i fyzic-
ky a takových jedinců, kteří to 
zvládají, je jak šafránu. 

Umíte třeba říct, kolik kilo-
metrů jste za svými pacienty 
už najezdili?

Za dvacet let jich vážně 
bylo hodně, nebála bych se 

říct, že číslo obsahuje šest 
nul.

Je o vaše služby zájem, nebo 
musíte klienty odmítat? Pla-
tí za vaše služby pacienti?

Ano, o naše služby je zájem 
jak z řad lékařů, tak i klientů. 
Žádného klienta neodmítne-
me. To nelze. Domácí zdravot-
ní péče je hrazena z veřej-
ného zdravotního pojištění. 
Míváme však i klienty sa-
moplátce, většinou se jedná 
o rehabilitace.

Jak domácí zdravotní péče 
probíhá?

Domácí zdravotní péče je 
určena klientům, kteří by ji-
nak museli být hospitalizová-
ni na lůžkových odděleních 

nemocnic nebo v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné. 
Jedná se o ty, jejichž zdravot-
ní stav již nevyžaduje sou-
stavnou péči lékaře, ale kva-
lifikovanou ošetřovatelskou 
péči. Tu jim mohou poskyt-
nout doma zdravotní sestry 
dle postupů naordinovaných 
lékařem. 

Nezabýváte se ale jen do-
mácí péčí, ale také hospico-
vou. Vysvětlíte nám krátce, 
v čem pomoc spočívá?

Základní cíl je vážně ne-
mocným a umírajícím oso-
bám na sklonku života zajis-
tit klidný a důstojný pobyt 
v domácím prostředí a v kru-
hu nejbližších. Nemoc-
ný nezůstane sám se svými 
obavami a nebude trpět ne-
snesitelnými bolestmi. Jedi-
nou prioritou je zachování 
lidské důstojnosti umírající-
ho nemocného.

Spousta lidí by asi zhodno-
tila práci s nemocnými nebo 
umírajícími jako depresivní. 
Jak ji vnímáte vy?

Jde asi o to, jak má kdo na-
stavené sociální cítění a po-
třebu pomáhat ostatním. Psy-
chicky je práce v téhle sféře 
velmi náročná, to ano. Je po-
třeba si správně nastavit hra-
nice, být nad věcí a udržet si 
nadhled.

Co pro vás samotnou vaše 
práce znamená?

Moje povolání je poslání, 
které pro mě má opravdový 
smysl a viditelné výsledky. 
A pokud máte okolo sebe tým 
pracovníků, kteří to mají stej-
ně nastaveno, jde vše samo. 

 pr

Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme všeobecné zdravotní sestry do domácí zdravotní péče.

NÁPLŇ PRÁCE
• Poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře v domácím 

prostředí klienta
• Vedení zdravotní dokumentace v PC 

NABÍZÍME
• Práci na HPP, nebo DPP jako přivýdělek
• Motivační mzdové ohodnocení
• Služební automobil i k soukromým účelům, příspěvek 

na MHD
• Služební SIM s neomezeným voláním i k soukromým účelům

• Možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem
• 5 týdnů dovolené
• Benefity 
• Zázemí rodinné firmy s dvacetiletou tradicí

POŽADUJEME
• Příslušnou odbornost všeobecné zdravotní sestry a praxe
• Spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost
• Základní znalost práce na PC 
• Řidičské oprávnění výhodou
• Trestní bezúhonnost

KONTAKT
• Telefon: 475 216 331 
• E-mail: info@acmepece.cz 

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována
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Dům dětí a mládeže a  ZpDVPP Ústí nad Labem

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
NABÍZÍME NOVÉ KLUBY PRO DĚTI

ČTENÁŘSKÝ KLUB  KLUB KONVERZACE V
NĚMECKÉM JAZYCE

 KLUB KONVERZACE V
ANGLICKÉM JAZYCE

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY 
 A DESKOVÝCH HER

TYTO KLUBY JSOU PRO
DĚTI ZDARMA

Máš potíže se čtením?
Stydíš se ve škole číst?
Rád bys četl, ale nevíš co? 

Začal jsi se učit německy a
chceš se zdokonalit? Znáš

spoustu slovíček, ale
neumíš je použít v

konverzaci?

Potřebuješ se zdokonalit v
anglické konverzaci? Chceš
si zahrát skvělé hry a
rozšířit si tak slovní
zásobu?

Nově zřízené aktivity v rámci projektu MŠMT - ŠABLONY II OP VVV

Rád hraješ deskové hry a
přemýšlíš nad logickými

hádankami a úlohami?

 BADATELSKÝ KLUB
Rádi objevujete nové věci a
zajímavosti?

*Z jazykových klubů se bude otevírat pouze jeden, dle zájmu o daný jazyk

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: České přísloví

KREATIVNÍ VÍKEND -
SVÍCEN

S O B O T A  1 9 .  1 0 .  2 0 1 9  O D  9 . 0 0  V E  V Ý T V A R N É M
A T E L I É R U  D D M  

 

Přijďte si vyrobit originální svícen!

A nemusí být nutně váno�ní :�

TVOŘIVÁ  A  KERAMICKÁ  DÍLNA  DDM  ÚSTÍ  N.L .

Při!lá.ky  online  na  www.ddmul .cz  nebo  emailem  na

keramika@ddmul .cz ;  bli8.í  info :  Mgr .  Jana  Stoicová  603851714

v ceně kurzu 250,- K�  ve.kerý materiál - dřevěný podnos, 4 různě

velké svícny, akrylové barvy, laky, ubrousky a dal.í materiál               

 ke zdobení. 
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Zemřel Ústečan, který pomáhal dětem v Kostarice

Zahradní slavnost  
ve Velkém Březně
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Takových lidí za život moc 
nepotkáte. Mohl být zklama-
ný životem, opravdu měl proč, 
ale on žil pro druhé. V padesá-
tých letech vyhnali jeho rodi-
če ze Slovenska, na vysokou 
školu ho nevzali z politických 
důvodů. Potkal jsem ho v roce 
2018 na akci Obce Slováků žijí-
cích v Ústí nad Labem, ukazo-
val mi několik vlastních knih, 
které popisovaly život domo-
rodců v Kostarice. Pozval mě 
do bytu a nabídl tatranské ha-
lušky s brynzou a slaninou. 
Alexander Fitz procestoval celý 
svět, nejčastěji však pobýval 

V našem Domově pro senio-
ry Velké Březno jsme se bavili 
na tradiční zahradní slavnosti, 
které se zúčastnili hosté z ús-
teckého magistrátu, domo-
vů seniorů ze Severní Terasy, 
Bukova i Chlumce. K posle-
chu a tanci nám zahrála kape-
la O.L.I. a o zábavu se postaral 
pan Jareš s papoušky.

 Domov pro seniory Velké Březno 

v Kostarice, kam pravidelně 
vezl dva velké kufry plné dět-
ského prádla. Vyprávěl mi, jak 
léčil děti v pralese, rozdával ob-
lečení ve škole, nakupoval jíd-
lo pro mladé prostitutky, které 
umíraly hlady. Nevím, jaké měl 

zdravotní problémy, doktor mu 
prý doporučoval klid, on listo-
val v mapách a těšil se na další 
charitativní akci. V Kostarice 
mu říkali seňor Saša, děti ho 
milovaly a on si tam připadal 
jako Ježíšek v létě. Volala mi 
předsedkyně Obce Slováků ži-
jících v Ústí Janka Nedvídková, 
že Alexander Fitz zemřel. Bylo 
mu 77 let a pro chudé indián-
ské děti by se rozkrájel. Znal 
jsem ho krátce, laskavost měl 
v očích. Takových lidí si musíte 
vážit, moc jich tu není.

 Miroslav Vlach, 
Regionální obec Slováků žijících v Ústí n. L

Ústecká YMCA má i malé šermíře 
Kroužek šermu je vždy hra 

a zábava. V tělocvičně je vše 
vyučováno měkčenými po-
můckami. Kroužek je vhodný 
pro děti od 7 let. Nábor dětí 
do kroužku Šerm LARM začal 
14. září. Scházíme se 1x týdně 
v sobotu od 10.00 v tělocvičně 
TJ SOKOL za divadlem a muze-
em. Kurzovné je 2 tisíce korun 
na školní rok. Pololetně, tedy 
na pět měsíců, pak 1 200 ko-
run. Sleva 500 korun platí pro 

účastníky dvou kroužků na-
jednou při platbě na celý škol-
ní rok. V rámci kurzovného je 
i členský poplatek 150 korun 
na kalendářní rok. S sebou je 
nutné nosit sportovní obleče-
ní, čistou halovou obuv, slabé/
silné rukavice a pití. Každý 
účastník kroužku má možnost 
si zdarma zapůjčit vybavení. 
V případě zájmu se můžete při-
hlásit na e-mail usti@ymca.cz. 
Více informací získáte po 

17. hodině na telefonním čísle 
731 039 123. Těší se na vás:

 Eva Žáková, instruktorka a vedoucí 
kroužků YMCA Ústí nad Labem 

Oslava  
101. narozenin

Začátkem 
září oslavila 
paní Milena 
Hromadová, 
žijící v době-
tickém domo-
vě seniorů, 
krásné 
101. narozeniny. I v tomto úcty-
hodném věku je paní Milena 
stále velmi optimistická, zcela 
soběstačná a neskutečně vitální. 
Ráda si zacvičí třeba jógu a ni-
kdy nepohrdne dobrou kávou 
a slanými brambůrkami. Paní 
Hromadové přišel popřát i sta-
rosta Severní Terasy Jaroslav Ši-
manovský.  gz

Do Ústí přijedou  
mistři dřevorubci
V sobotu 28. září 
od 13:00 se v Ústí 
nad Labem 
v Letním kině 
uskuteční Festival 
dřeva s největší 
dřevorubeckou 
show.

Festival dřeva nemá za 
svou sedmiletou historii 
v České republice konku-
renci. Jak již samotný název 
napovídá, jde o akci s pro-
gramovým konceptem nau-
ky, vzdělávání a zábavy, kde 
prim hraje les a dřevorubec-
ká soutěž. Prioritou festivalu 
je osvěta, doplněna pestrým 
programem pro veřejnost 
a posilování kontaktu mladé 
generace s lesem. 

Souboj nejlepších dřevo-
rubců soutěže Timbersports 

o Pohár Lesů České repub-
liky CZECH CUP Ústí nad 
Labem 2019, na který přije-
de závodit i vicemistr světa 
Martin Komárek. Návštěv-
níci uvidí závod dřevorubec-
ké špičky České republiky, 
který přinese mistrovské 
kousky těch nejlepších spor-
tovních dřevorubců. Celkové 
výsledky budou započítány 
pro nominaci na Mistrovství 
ČR 2020.

Festival nezve jen fanouš-
ky sportu, ale celé rodiny, 
které si užijí během sobotní-
ho dne ukázky řemesel, po-
hádky Sváťova maňáskové-
ho divadla a dalších aktivit. 
Akci ozdobí vystoupení ka-
pely Žlutý pes, celý den bude 
doprovázen DJ mixem Marti-
na Hrdinky. 

Chcete pomoci lesu? Fes-
tival dřeva a Den za obno-
vu lesa zvou všechny, kteří 
chtějí lesy nové generace. 

Vstup na Festival dřeva 
v Ústí nad Labem bude opět 
ZDARMA.  pr
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Boban je čistotný pes, který je zvyklý žít 
v bytě. Je přátelské povahy a nepere se 
s jinými psy.

KRYŠTOF 
Pes, hladkosrstý kříženec, 
barva tricolor, výška 45 cm, 
stáří 1 rok. Kuba je velmi 
bojácný pes, byl zvyklý žít 
u domku se zahrádkou, 

v bytě není čistotný. Bude potřebovat 
hodně trpělivosti nového majitele, aby 
získal důvěru v lidi a přestal se bát.

DENIS 
Pes, kříženec černé barvy se 
zlatými znaky, bílou mordou 
a náprsenkou, výška 45 cm, 
stáří 5 let. Denise nabízíme 
k adopci pouze k domečku 

se zahrádkou, protože je hyperaktivní 
a není zvyklý žít v bytě.

MOUREK 
Kocour, mourovaný, stáří 
14 let. Mourek je stejně 
jako Jurášek zvyklý žít 
v bytě a je tak trochu 
samotář.

KUBA 
Pes, hladkosrstý teriér 
s drsnou srstí, barva 
tricolor, výška 45 cm, stáří 
1 rok. Kuba je nedůvěřivý 
pejsek, byl zvyklý žít 

u domku se zahrádkou. Není moc zvyklý 
na lidi, proto musí nový majitel získat jeho 
důvěru a on mu vše oplatí psí láskou.

BOBAN 
Pes, kříženec hladkosrstý, 
barva žíhaná s bílou 
náprsenkou a ponožkami, 
výška 55 cm, stáří 5 let. 

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I  P Ř I  Z O O  Ú S T Í  N .  L .
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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

S V O Z  N E B E Z P E Č N Ý C H  S L O Ž E K  K O M U N Á L N Í H O  O D P A D U

23. 9.  Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, Sládkova, U Panského dvora, spojky k Bezručově 
24. 9. České mládeže, Resslova od křižovatky České mládeže ke Klíšské 
25. 9.  Pasteurova, Resslova – od České mládeže po Palachovu, Thomayerova,  
 U Nemocnice, Pod Holoměří, V Zahrádkách 
26. 9.  Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený vrch, Stará – od Bělehradské po křižovatku  
 Na Spojce 
27. 9.  Králova výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy 
30. 9.  Emy Destinové, Koněvova, Stará – od Masarykovy po křižovatku Na Spojce, Růžový  
 palouček, Berní 
1. 10.  Obvodová, Karoliny Světlé, Čechova, Rozcestí, Hřbitovní, V Doubravě 
2. 10.  Jungmannova, U Pivovarské zahrady, Křižíkova, Janáčkova, Na Náspu, Na Sklípku, Na Vinici 
3. 10.  Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 7. října, Hilarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru,  
 Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova 
8. 10.  SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova 
9. 10.  Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, Bělehradská, Dvořákova, Na Schodech 
10. 10.  V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, V Podhájí, Vinařská – v sídlišti 
14. 10.  Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká15. říjnaMlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská 
16. 10.  Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova 
17. 10.  Purkyňova, Puškinova, Kollárova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, Máchova,  
 Kořenského, Myslbekova, Dobrovského 
18. 10.  Kramoly, Žukovova – spodní část od Děčínské, Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského 
21. 10.  Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice 
22. 10.  Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova 
23. 10.  Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova 
24. 10.  Jana Zajíce, V Klidu

 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.

Na Větruši: až do 31. 12. je uvedená ulice uzavřená z důvodu padajícího kamení ze svahu. 

Pod Svahem: kvůli sanaci svahu je ulice až do 31. 12. uzavřená. 

Plynárenská: z důvodu rekonstrukce vodovodu je ulice až do 30. 11. úplně uzavřena. 

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 

Energetický poradce Centropolu vám poradí  
i vhodný typ kotle nebo zkontroluje velikost jističů

Na  trhu  s  energiemi  dochází  ke  změnám,  z  kterých 
jednoznačně  profitují  zákazníci.  Kromě  levnější  elektřiny 
nebo plynu nabízí Centropol  také energetické poradenství.  
Co  všechno musí  takový poradce  znát? Co od něj můžete 
čekat? 
1)  Umí vysvětlit princip obchodu s  energiemi, což by vám 

mělo pomoci rozpoznat nereálné nabídky. A  samozřejmě 
poradí, jak ušetřit za elektřinu nebo plyn, jaký ceník vybrat, 
jak zkrátka platit co nejméně.

2)  Umí vyhodnotit i technické parametry domácnosti, správně 
nastavenou distribuční sazbu, velikost jističe, vhodný typ 
kotle, případně posoudit vhodnost instalace fotovoltaických 
panelů apod. 

Energetický  poradce  srovná  nabídku  vašeho  původního 
dodavatele  oproti Centropolu  a  nabídne  vhodný  ceník  tak, 

abyste skutečně ušetřili. Pokud se rozhodnete pro Centropol, 
sepíšete spolu smlouvu. Celý proces je jednoduchý, zákazník 
se o nic nestará. Centropol vše zařídí. 
Energetický  poradce  Centropolu  se  prokáže  průkazem 
autorizovaného  a  proškoleného  obchodního  zástupce. 
V  případě pochybností je možné zavolat na  naši centrálu 
a  jméno obchodního zástupce nechat ověřit. Centropol 
s nepoctivými prodejci nechce spolupracovat a proto návštěvu 
a  sepsání smlouvy ověřuje validačním hovorem. V  praxi to 
funguje tak, že po  odchodu obchodního zástupce Centropol 
zákazníkovi zavolá a provede kontrolu prodeje a ověření údajů 
na smlouvě. Pokud by se stalo, že zákazník návštěvu nepotvrdí, 
smlouvu operátor vrátí obchodnímu zástupci a neakceptuje ji.
Zákazník může návštěvu energetického poradce na konkrétní 
den a hodinu objednat na naší infolince. 

Dodavatel 
elektřiny a plynu

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555
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Humoriáda na cestách

Dům kultury Ústí nad Labem
8. října od 18 hodin
Vstupné: 99 Kč
Dárek pro vás - kalendář Humoriády
Předprodej: www.vstupenkyusti.cz,
Informační centrum města Ústí n. L.,
pokladna Domu kultury

Zábavný pořad s hvězdami

humoriáda-inzerce-žít.indd   1 11.9.2019   20:23:26
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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
1.10. | Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, 
Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, 
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni
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–
16.45; 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
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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:
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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 – 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

Inzerce v nejčtenějších městských časopisech 
80 000 výtisků v Ústí a Teplicích

200 000 výtisků v Ústeckém kraji
info@mediaconcept.cz www.zitusti.cz
tel. 602 464 749                     www.zitteplice.cz

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