
ří
je

n 
2

0
19

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
us

ti
.c

z
na

jd
et

e 
ná

s 
i 

na

Zuzana 
Truplová

Thálii jsem 
bujaře slavila 

dva týdny
STRANY 8–9

Problémová ubytovna Modrá 
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SAMETOVÉ OSLAVY
23. 10. – 29. 11. Sametová výstava  
  (Galerie Emila Filly)
26. 10., 1900  Mikoláš Chadima a Mona Mur hrají  
  Tagesnotizen Jürgena Fuchse  
  (Hraničář)
30. 10., 1500  Roadshow České televize: 1989–2019  
  – 30 let svobody slova  
  (Kampus)
30. 10., 1700  Vernisáž výstavy 30 let svobody  
  (Filozofická fakulta UJEP)
1.—30. 11.  Sametová historie – historická výstava  
  (Severočeská vědecká knihovna)
4. 11., 1800  Pád komunistických režimů  
  v Československu a v NDR očima  
  aktérů (Muzeum)
 5. 11., 1930  Terra nullius? Zánik obcí na  
  Chabařovicku (Hraničář)
 9. 11., 1900  Čtyři „tuláci“ ze Saské Kamenice  
  nabízejí úplně nový zážitek z klasické  
  hudby (Muzeum)
10. 11., 1900  Fuga 89 ( Hraničář)
12. 11., 1000 Cesta k demokracii, interaktivní  
  happening (Filozofická fakulta UJEP)
12. 11.,1400 Jiří Koten: Co znamená svobodně  
  hovořit o literatuře a umění?  
  Přednáška (Filozofická fakulta UJEP)
12. 11.,1600  Jiří Bartůněk v Galerii Docendo Disco  
  (Filozofická fakulta UJEP)
12. 11.,1730  Ústečtí filosofové – Martin Nitsche:  
  Pravdoláskařství ( Hraničář)
13. 11., 1500  Slavnostní zasedání akademické  
  obce UJEP (Kampus)
13. 11., 1615  Slavnostní odhalení desky Václava  
  Sedláčka (Před budovou Filozofické  
  fakulty UJEP)
13. 11.,1630 Sametový průvod (od kolejí UJEP  
  na Mírovém náměstí)
13. 11.,1800  Sametová manifestace, videoprojekce  
  na velkoformátovou obrazovku  
  (Mírové náměstí)

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

13. 11.,1830  Happening s herci Činoherního  
  studia k událostem roku 1989  
  (Mírové náměstí)
14. 11., 1700  Ante et post velvet. Sametová  
  revoluce a památky v severozápadních  
  Čechách.
16. 11.   Festival ilustrace a komiksu  
  (Hraničář)
17. 11., 1900  Michal Prokop a Framus Five  
  (Dům kultury)
17. 11.   Sametové setkání / Celodenní  
  program v Činoherním studiu 
17. 11., 1000 Workshopy, bazárek, scénické čtení,  
  přednáška, divadlo a další…
17. 11., 1600  Scénické čtení 
17. 11., 1700  Vernisáž výtvarné výstavy studentů  
  Fakulty umění a designu 
17. 11., 1800  Prodavač, Nauzea Orchestra, Pacino 
17. 11., 2230  Módní audiovisuální show 80’s/90’s 
18. 11.   Celodenní program na Pedagogické  
  fakultě UJEP
27.–28. 11.  Pars academia 2019: Svoboda  
  v kontextu střední Evropy.  
  (Filozofická fakulta UJEP)

DŮM KULTURY 
14. 10., 1900  Poslední ze žhavých milenců 
15. 10., 1900  Návštěvní den u Miloslava Šimka
20. 10., 1500  Čiperkové – hudební vystoupení dětské  
  kapely 
22. 10., 1930  Plný kapsy šutrů – slavná inscenace,  
  která bavila diváky 15let 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 chlapi – bláznivá divadelní  
  komedie
16. 11., 1900  Víš, že víš, že vím
24. 11., 1930  Pánský klub
9. 12., 1900  Vojtěch Dyk a B–Side Band
17. 12., 1930  Vánoční salon Fešáků

NÁRODNÍ DŮM 
18. 10., 1900  Mezinárodní jazz and blues festival 
23. 10., 1900  Jiří Schmitzer – koncert českého herce  
  a písničkáře
24. 10., 2000  Inbar Fridman Band Trio
25. 10., 1000  Střekovská kamera – už 52. ročník  
  soutěžní přehlídky nepofesionální  
  filmové tvorby
30. 10., 2000  Ústecký folkový podzim – Folk Team 
31. 10., 1900  Ústecký folkový podzim – Hop Trop 
12. 11., 1930  Ústecký folkový podzim – Nezmaři
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“
17. 12., 2000  Karel Plíhal – Recitál

ZOO 
26.–30. 10.  Stezkami zoo
2. 11.   Strašidelná zoo
30. 11.   Advent v zoo
24. 12.   Štědrý den v zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
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
1. 11., 1900  Pan Kolpert
2. 11., 1900  Stepní vlk
3. 11., 1700  Malý princ
5. 11., 1900  Děkujeme, že zde kouříte
5. 11., 1900  Slam Poetry 
7. 11., 1900  Pornografie
9. 11., 1900  Rozhovor kvůli dýni (scénické čtení)
10. 11., 1900 Homo Faber
12. 11., 900  Malý princ
12. 11., 1100  Malý princ
14. 11., 2000  Samana (koncert)
16. 11., 1900  Rozhovor kvůli dýni (scénické čtení)
19. 11., 1900  Poslední kšeft
20. 11., 1900  Transky, body, vteřiny 
21. 11., 1900  Lobby Hero 
23. 11., 1900  Paškál 
26. 11., 1900  Děkujeme, že zde kouříte 
28. 11., 1900  Stepní vlk

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
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
4. 11., 1900  Olympic – Permamentní tour
9. 11., 1030  Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci
29. 11., 1900  Václav Neckář se skupinou Bacily –  
  Vánoční koncert

MUZEUM 
Akce 
14. 10., 1900  Cantus Choralis 2019 
15. 10., 1700  40 let Vokna 
17. 10., 1600  Muzeum čte dětem 
17. 10., 1800  Večer španělských inspirací 
18. 10., 1800  Moderní město 
19. 10., 1000 Den archeologie 
23. 10., 1700  Schichtova epopej 
24. 10., 1700  Procházka po středověkém Ústí
30. 10., 9.00–12.00 a 13.00–16.00 Podzimní 
prázdniny v muzeu 
Výstavy
do 31. 12.  Klaus Horstmann–Czech– Dialog 
s časem 
do 12. 1. 2020 700x Hrad Střekov 
do 31. 12.  Cesta města 770 let 
do 31. 12.  Neuvěřitelný svět prvních zemědělců 
do 3. 11.  Jan Dinga – Návrat 
do 31. 10.  40 let Vokna 
do 26. 1. 2020 Děti nepřítele? 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
14. 10., 1700  Knihovny palmových listů  
  (W. Churchilla 3)
15. 10.   Den bílé hole (W. Churchilla 3)
16. 10.   Kurz přežití ve škole (W. Churchilla 3)
17. 10.   Tělové a ušní svíce (W. Churchilla 3)
21. 10.   Kouzlíme se zeleným plátnem  
  (W. Churchilla 3)
22. 10.   Tutkume z Thajska až na Moravu  
  (W. Churchilla 3)
23. 10.   Marlene Dietrich a Romy Schneider  
  (W. Churchilla 3)
24. 10.   Drum Circle (W. Churchilla 3)
29. 10.   Time Reborn (W. Churchilla 3)
30. 10.   Kmenové buňky v domácí praxi  
  (W. Churchilla 3)
30. 10.   Königin der Berge (W. Churchilla 3)
31. 10.   Diskusní podvečer (W. Churchilla 3)
Výstavy 
do 31. 10.  Svět rukama tvořený (W. Churchilla 3)

HRANIČÁŘ
15. 10., 1900  Divadlo pod Palmovkou: Pusťte 
   Donnu k maturitě 
16. 10., 1800  Galerie Hraničář 
16. 10., 2000  Divadlo Bufet: Jacek staví dům 
17. 10., 2000  Divadlo Bufet: Jacek staví dům 
20. 10., 1500  Kino – Alita: Bojový anděl 
20. 11. 1500  Workshop – Flipbooky 
22. 10. 1000   Gauguin na Tahity 
22. 10., 1800   Ústečtí filozofové 
22. 10. 1930 Budiž světlo
24. 10. 1800 Surf film Festival 
25. 10. 2000 Párty Hárd 
26. 10. 1900 Mikoláš Chadima a Mona Mur  
  hrají Tagesnotizen Jurgena Fuchse
27. 10. 1500 Bolest a sláva
29. 10. 1000 Bornholmer Strass 

ZIMNÍ STADION 
19. 10. Grand Prix Northbohemia  
 Hayashi Cup 2019

CÍRKVICE 
5. 10. 1615 Hudební Církvice 

KULTURNÍ DŮM ZÁTIŠÍ
22. 10. 1710 Včelí medvídci se vracejí

SKANZEN ZUBRNICE
19. a 20. 10. Podzim na vesniciMC
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Je Ústí město 
přátelské k seniorům? 

Martina Pavlová  
26 let, 
supervizorka 
Líbí se mi, že 
i v centru města se 
mohou pohybovat 

bezbariérově. Je tu pro ně hodně 
zeleně, kaváren a myslím si, že 
i Ústí nad Labem se stává stále 
lepším místem pro život, a to nejen 
seniorů.

Eva Tomsová  
72 let, předsedkyně 
klubu seniorů  
Mně se líbí, že je vazba 
k seniorům čím dál 
lepší. Zúčastnila jsem 

se oslavy Dne seniorů a je vidět, 
že i představitelé měst se zajímají 
o to, co dělají senioři. Myslím si, 
že podmínky v Ústí vzkvétají. No 
a u nás v Trmicích se také snažíme, 
aby se seniorům dobře žilo. V našem 
seniorském klubu se scházíme každé 
úterý a čtvrtek a mohou k nám 
senioři přijít, popovídat si a najít si 
kamaráda nebo kamarádku. 

Anna Šretrová  
62 let, 
důchodkyně  
Občas si přečtu, že 
proběhla nějaká akce, 
ale to je všechno. 

Chodím spíš na různé akce, nehledě 
na to, pro kterou generaci jsou 
určené. Tohle nějak nerozlišuji 
a užívám si života.

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 Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,5-9,8 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 123-180 g/km.
*Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH zahrnuje Akční slevu 70 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 30 000 Kč, Bonus 15 000 Kč při financování Kia Select, Výbavu akčního modelu v 
hodnotě 25 000 Kč. nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení 
vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.10.2019

 !!!  Kia Stonic 1,25 CVVT 62kW COMFORT ihned k odběru za 333 000Kč !!!Výprodej vozů Kia Sportage za bezkonkurenční ceny! Nejlevnější v kraji!

Obnova koupaliště bude dražší, 
vyjde na 115 milionů korun
Ústí nad Labem – Radní schváli-
li zvýšení ceny za rekonstruk-
ci venkovního koupaliště na 
Klíši na bezmála 115 milionů 
korun. Je to přibližně o šest 
milionů víc, než byla původní 
nabídka firmy Metrostav, kte-
rá rekonstrukci provádí.

V průběhu stavby bylo po-
třeba udělat změny nutné 
k dokončení stavby. „Příkla-
dem úprav je dodávka a mon-
táž kanalizačního potrubí pro odvodnění areálu, rozšíření 
výkopových prací pro elektrorozvody, doplnění technolo-
gie předúpravy vody, změna barevnosti zpevněných ploch 
nebo sjednocení materiálů s potrubím použitým na plavecké 
hale,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.
Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického město kon-
troluje postup prací každý týden. Během kontrol se vyskytly 
změny, které náklady zvýšily, ale i snížily. Jsou zahrnuty v do-
datku ke smlouvě. „Práce ale postupují dobře a v termínu,“ 
dodává primátor.

Plavecká hala na Klíši by měla být hotová ještě před zahá-
jením sezony v příštím roce. Návštěvníci se můžou těšit na 
nové bazény, širokou skluzavku a další vodní atrakce.  gz

Tahanice
Víte, že Česká 
republika je 
knihovnickou 
velmocí? Může 
za to sto let 
starý zákon, 
který tehdy 
nařizoval 
zřízení 
knihovny 

v každé obci. A tak se v Česku postupně 
vybudovala síť knihoven, která nemá ve 
světě obdoby. Někde už menší knihovny 
zanikly. Problémy mají ale i ty velké. 
Třeba teď ta v Ústí. Severočeská vědecká 
knihovna, která je Ústeckého kraje, 
potřebuje víc peněz na platy a energie 
ve svých malých pobočkách. Chce, aby 
jí je dalo město Ústí. Podle propočtů 
knihovny chybí sedmnáct milionů korun. 
Město tvrdí, že na knihovnu každoročně 
přispívá a že o chybějících sedmnácti 
milionech doteď nic nevědělo. Do ringu, 
kde je rozhodčím ambiciózní ředitelka 
knihovny, se hejtmanovi s primátorem 
asi moc nechce. Ale prostě zejména 
v době, kdy vrcholí přípravy rozpočtů 
na rok 2020, si zřizovatel knihovny 
Ústecký kraj a přispěvatel město Ústí 
prostě musí sednout k jednomu stolu 
a vymyslet, jak financování vyřešit. 
Ostatně může to být předehra k jednání 
o dalších krajsko-městských institucích. 
Co třeba Severočeské divadlo? Peníze 
ve veřejném sektoru, který poskytuje 
služby obyvatelům měst, totiž chybí 
všude. Mohli by o tom vyprávět třeba 
poskytovatelé sociálních služeb, kteří 
ještě nevědí, zda do konce roku vydrží…  

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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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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Investice do Předlic se odkládají
Předlice – Plánované rekonstruk-
ce náměstí Školního a Proko-
pa Holého, přístřešek městské 
dopravy, parkové úpravy, zeleň 
anebo pamětní deska Jarosla-
va Foglara. To vše mělo pomo-
ci ke zvelebení ústecké čtvrti 
Předlice. Mělo na to být použito 
8,5 milionu korun, které město 
získalo za prodej pozemků spo-
lečnosti Centropol.

Vše ale zatím padlo, zastupite-
lé materiál o investicích do Před-
lic smetli ze stolu. Kromě jiného 
jim vadilo, že není úplně jasno, 
kolik budou jednotlivé stavební 
akce stát. „Původně jsme chtěli, 

aby zastupitelé vybrali, co chtějí, 
a pak bychom nechali zpraco-
vat kvalifikovaný odhad ceny,“ 
řekl náměstek primátora Pavel 
Tošovský. Podle náměstkyně pri-
mátora Věry Nechybové město 
už do Předlic investovalo dost. 

Jako příklad uvedla odstranění 
skládky z vnitrobloku Sklářské 
ulice nebo demolice ulice Na 
Nivách.

Seznam navrhovaných in-
vestic se nezdá ani primátorovi 
města Petru Nedvědickému. „Pa-
mětní deska Jaroslava Foglara, 
který tu žil dva roky, když mu 
bylo pět let, není příliš smyslu-
plná,“ řekl primátor. Jediné, co 
se z plánu na zlepšení Předlic 
realizuje, je demolice garážové-
ho dvora v Marxově ulici. Devět 
zdevastovaných garáží i s po-
zemky si od majitelů převezme 
město a zbourá je.  gz

Trmice mají druhou 
nejlepší knihovnici
Trmice – V soutěži o nejlepšího 
knihovníka Ústeckého kraje bo-
dovalo i Ústecko. Vlasta Součko-
vá z trmické knihovny skonči-
la na druhém místě. Knihovnicí 
kraje se letos stala Věra Jaboro-
vá z Hrobců a třetí Alena Veselá 
z knihovny v Měrunicích. Cenu 
za dlouholetou a obětavou prá-
ci v knihovně získala Marce-
la Smolíková z Málkova, Anita 
Hermannová z Horního Podluží 
a Růžena Horáková z Cítolib.  zt

Den seniorů s vítězi sen Artu a Babičkou kraje 
Ústí nad Labem – Vítěz už tradič-
ního Ústeckého sen Artu byl 
vyhlášen na oslavě dne senio-
rů v zaplněném domě kultury. 
„Senioři jako každý rok přihlá-
sili do soutěže mnoho krás-
ných prací. Jsem moc ráda, že 
je o soutěž už stále takový zá-
jem,“ řekla předsedkyně měst-
ské rady seniorů Květoslava 
Čelišová. Všichni soutěžící zís-
kali věcné ceny a díla soutě-
žících seniorů byla vystavena 
v předsálí domu kultury. Sou-
těž Ústecký sen Art v kategorii 
ruční práce vyhrála Ludmila 
Hodková se svými ručně dě-
lanými šperky. Kategorii mal-
ba ovládl Jindřich Poulíček, 
v kategorii fotografie zvítězila 
Hana Dvořáková. Seniory ba-
vila vystoupení dětí ze skupiny 

Avalanche, izraelské tance i pís-
ničky Marcela Zmožka.

Ústecký dům kultury také 
hostil krajský den senio-
rů, v rámci kterého se usku-
tečnila soutěž Babička kra-
je. V ní obsadila druhé místo 

sedmadevadesátiletá Ústečan-
ka Danuše Jírová. Vítězka čty-
řiaosmdesátiletá Miloslava Bá-
lešová z Teplic bude Ústecký 
kraj reprezentovat 18. listopadu 
v Olomouci na rebublikovém fi-
nále Babičky roku.  gz

Šéfka ústeckých seniorů Květoslava Čelišová s druhou Babičkou kraje Danuší Jírovou. foto: zt

Grilovací koutek je na Terase

Severní Terasa – Grilovací kou-
tek s posezením z masivní-
ho betonu a grilem je v areálu 
sektorového centra na Severní 
Terase. Jde o první hotový pro-
jekt z participativního rozpoč-
tu města. „Přesně proto vznikl 
participativní rozpočet, aby si 
sami občané mohli zvolit, co ve 
městě chtějí. Budeme se snažit 
v tom nadále pokračovat,“ řekl 
primátor Petr Nedvědický. 

Unikátní projekt  
otevře data kraje
Ústecký kraj – Publikovat na jed-
nom místě a v jednotném for-
mátu data z dopravy a další 
infrastruktury, městských slu-
žeb, turismu, kultury, podniká-
ní v rámci celého kraje a otevřít 
je veřejnosti, o to usiluje projekt 
Portabo, digitální datová platfor-
ma Ústeckého kraje. 

Krajská platforma také přiná-
ší do budoucna úsporu pro další 
města v regionu, která nebudou 
muset vynakládat prostředky 
na vlastní řešení a jednoduše 
budou moci do platformy při-
stoupit,“ říká krajský radní pro 
Smart region Miroslav Andrt.  gz

Místo autobazaru bylo 
placené parkoviště
Ústí nad Labem – Z plochy na Skři-
vánku, kterou město pronaja-
lo autobazaru k provozování 
jeho činnosti, udělal její majitel 
zpoplatněné parkoviště. To se 
nelíbilo místním lidem. Ale ani 
městu, které pozemek majite-
li Autocentra Plus pronajalo za 
sto korun za metr čtverečný roč-
ně a plocha měla sloužit jako 
autobazar.

Na pozemku parkovali lidé 
z okolních domů a krokem maji-
tele autobazaru o parkovací mís-
ta přišli. Ten je chtěl k parkování 
pronajímat. Protože místo není 
podle územního plánu parkoviš-
tě, tak zakročilo město. „Nájem-
ce byl poučen, že musí zjednat 
nápravu, jinak může být smlou-
va ukončena,“ říká mluvčí radni-
ce Romana Macová. V současné 
době zmizela cedule, že jsou na 
místě parkovací místa k proná-
jmu. Majitel autobazaru chce 
dále s městem jednat.  gz

Podobných projektů se v bu-
doucnu ve městě plánuje až 
dvacet. Radnice chce zřídit 
i další veřejné grilovací místo, 
které by mohli lidé využívat 
na Střekově u mostu Edvarda 
Beneše. 

Každý návrh z participativ-
ního rozpočtu může stát maxi-
málně 350 tisíc korun, nejlev-
nější z nich by však měly stát 
pouze 20 tisíc korun.  gz



vnitřní ubikace, kde 
zjistili, že špatně dý-
chá. Jak řekl zástupce 
ředitele pro zoologii 
a zahradnictví, Lukáš 
Štěrba, nepomohla ani 
okamžitá léčba. Pitva 

prokázala, že mládě tučňáka tr-
pělo aspergilózou, na kterou je 
tučňák brýlový citlivý a je pro ně 
téměř vždy smrtelná.  gz
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Problémová Modrá má nového majitele
Střekov – Problémová střekov-
ská ubytovna Modrá v Purky-
ňově ulici má nového majitele. 
Nestala se jím obvodní radnice 
Střekov, která měla o budovu 
zájem, ale společnost Realmart 
z Krupky. Podle radního střekov-
ského obvodu Jiřího Železného 
zástupce této společnosti už kon-
taktoval radnici s tím, že by rád 
představil své záměry. K setkání 
by mělo dojít někdy během ná-
sledujících týdnů.

Vedení střekovské radnice 
chtělo ubytovnu odkoupit a vy-
budovat tam domov pro seni-
ory. Magistrát tuto myšlenku 
ale příliš nepodporoval. V je-
den okamžik to však vypadalo, 
že se bývalý vlastník CPI Byty 
s vedením radnice dohodne. 
Ale nakonec se vedení společ-
nosti CPI Byty rozhodlo prodat 
ubytovnu formou veřejného ří-
zení, kterého se střekovský ob-
vod neúčastnil. 

Humanoidní robotí slečna učí děti v Neštěmicích
Ústí nad Labem – Žáci z ústec-
ké základní školy Neštěmická 
jsou první ve střední Evropě, 
kteří se učí s tou nejmoderněj-
ší technikou – humanoidní ro-
botkou Rubby. 

„Jsme jediná škola v České 
republice, která může při vy-
učování využívat humanoid-
ního robota. Je to budoucnost. 
Můžeme se jí bát, anebo se na 
ni můžeme připravit. Rozhod-
li jsme se pro druhou mož-
nost. Partneři z UJEP a ČVUT 
pro nás naprogramují smys-
luplné výukové programy, aby 
děti bavily a posilovaly jejich 

Ubytovna Modrá je od léta 
2018 prázdná. Nájemníci se 
museli odstěhovat poté, co jim 
provozovatelka, jež měla uby-
tovnu od CPI pronajatou, ne-
prodloužila smlouvy. Po jejím 
vyklizení museli nastoupit de-
ratizéři. Ubytovna byla zamo-
řená šváby, rusy a štěnicemi, 
kteří se rozlétali do okolí. Hy-
gienici situaci označili za ka-
lamitní a nařizovali provedení 
dezinsekce.  gz

inovativnost a kreativitu; na-
víc se interakcí s robotem děti 
učí zážitkem, a to je nejúčin-
nější,“ řekla ředitelka ZŠ Neš-
těmická Marie Čápová.

Programátoři do robotky po-
stupně vkládají výukové pro-
gramy a začínají je i testovat 
přímo ve třídě čtvrťáků. Zapo-
jení nového robotího pedago-
ga, který je 120 centimetrů vy-
soký a váží 28 kilogramů, do 
výuky na základní škole bude 
součástí výzkumného projek-
tu pro přípravu dětí na digitál-
ní revoluci a zkoumání vztahu 
robota a žáka.  gz

Zoo přišla i o druhé mládě
Ústí nad Labem – Dvě 
mláďata tučňáků brý-
lových, která se v květ-
nu narodila v ústecké 
zoo, nepřežila. Menší 
z nich uhynulo zhru-
ba po šesti týdnech, 
druhé uhynulo začátkem října. 
Mládě, které se z ničeho nic za-
čalo držet stranou od ostatních 
tučňáků, chovatelé umístili do 

Na silnici ve Vaňově 
řidiče čekají omezení
Ústí nad Labem – Až do konce lis-
topadu musí počítat s omezením 
řidiči na silnici I/30 mezi Ústím 
nad Labem a Lovosicemi. Silni-
čáři tu začali s opravou posled-
ního úseku silnice, která slouží 
i jako objízdná trasa dálnice D8. 
Podle Ředitelství silnic a dál-
nic jde o přibližně 1,3 kilometry 
dlouhý úsek na průtahu Vaňo-
vem. Práce potrvají do konce lis-
topadu a měly přijít na zhruba 
16,5 milionu korun. Po dokonče-
ní této opravy bude silnice I/30 
z Ústí nad Labem do Lovosic 
kompletně opravena.  gz

Knihovně chybí 17 milionů
Ústí nad Labem – Spor o financová-
ní Severočeské vědecké knihov-
ny, spadající pod Ústecký kraj, se 
rozhořel v Ústí. Knihovna totiž 
spravuje sedm poboček ve měs-
tě a kraj nyní chce, aby na pro-
voz přispíval i zdejší magistrát. 
Knihovna po městě požaduje 17 
milionů korun na mzdy a ener-
gie. „Ta částka je obrovská. Na 
druhou stranu podíl statutární-
ho města Ústí nad Labem je tam 
velice malý a náměstek Martin 
Klika byl pověřen jednáním,“ 
uvedl pro ČRo Sever hejtman 
Oldřich Bubeníček. Město Ústí 
odmítá, že by peníze na provoz 
knihovny nedávalo. „Město vy-
šlo vstříc požadavkům ředitel-
ky knihovny a zařadilo knihov-
nu do víceletých grantů. Má 

schválenou dotaci do roku 2020 
ve výši 600 tisíc Kč ročně,“ říká 
ústecký primátor Nedvědický. 
„O tom, že by chyběly téměř dvě 
desítky milionů nás nikdo nein-
formoval. O dalším financování 
budeme jednat se zřizovatelem,“ 
dodal. Město v roce 2015 uza-
vřelo s krajem smlouvu o smě-
ně budov. Kraji od města získal 
budovu knihovny v Churchillově 
ulici a město za to dostalo nemo-
vitost na Střekově. Protože sídlo 
knihovny bylo hodnotnější o 1,81 
milionu korun, dohodl se kraj 
s městem, že tyto peníze budou 
brány jako příspěvek města na 
knihovnu na dva roky.

V případě, že knihovna pení-
ze nedostane, tak hrozí omezení 
provozu  gz
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Řeteničtí skláři získali prestižní ocenění za společenskou odpovědnost
Firma AGC Flat Glass Czech, 

největší evropský výrobce 
plochého skla znovu bodovala. 
Získala Cenu Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost 
mezi největšími zaměstnavate-
li regionu. O vítězství rozhod-
la nejen dlouhodobá nadstan-
dardní péče o zaměstnance, 
ale i to, že v rámci regionu AGC 
podporuje velké množství spor-
tovních, kulturních a ostatních 
volnočasových aktivit dětí, mlá-
deže a dospělých.

O oceněných rozhoduje Ús-
tecký kraj společně s Radou 
kvality ČR a Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého kra-
je. Cenu, která byla letos vyhlá-
šena popáté, si zástupci firmy 
převzali v prostorách loňského 
vítěze AGC Automotive Czech 
z rukou předsedkyně Hospo-
dářské a sociální rady Ústec-
kého kraje Gabriely Nekolové. 
„Principy soutěže napomáha-
jí k rozvoji regionu, k podpoře 
subjektů, které realizují akti-
vity nad rámec povinností a ty 
zaslouží veliké uznání. Ocenění 
si zaslouží tedy všichni zúčast-
nění. Vyhrát nemohou všichni, 
ale i tak oceňujeme všechny, 
kteří se zapojili a děkujeme za 
jejich účast,“ uvedla Gabriela 
Nekolová.

„Odpovědnost za region, kde 
působíme, za životní prostředí, 
které svou činností ovlivňu-
jeme, a v neposlední řadě i za 
své zaměstnance patří do naší 
firemní filozofie. Jsem pyšný 
na to, že dlouhodobě patříme 
mezi velkými firmami ke špič-
ce nejen v regionu. Vážíme si 
toho, že pořadatelé soutěže 
tyto naše aktivity ocenili,“ rea-
goval na ocenění country ma-
nažer AGC Flat Glass Czech.
Zdeněk Frelich.

Pro AGC to zdaleka není 
první takové ocenění. Firma 
například byla čtyřikrát vy-
hlášena nejlepším zaměstna-
vatelem v České republice a už 
třináctkrát nejlepším zaměst-
navatelem Ústeckého kraje. 
V této soutěži vyhrála společ-
nost AGC z pěti ročníků už čty-
řikrát. „Společenská odpověd-
nost je jedním z hlavních pilířů 
naší firemní filozofie. Dlou-
hodobě patříme mezi před-
ní firmy nejen v regionu, ale 

v celé České republice v péči 
o zaměstnance. Tradičně jsme 
také jedním z hlavních do-
nátorů podpory neziskového 
sektoru na Teplicku. Získané 
ceny si proto velmi vážíme, tím 
spíš, že jde o opakované vítěz-
ství. Nejen toto, ale i další oce-
nění, která za společenskou 
odpovědnost získáváme, nás 
přesvědčují, že v této oblas-
ti jdeme správnou cestou a že 
bychom po ní měli jít i dál,“ 
řekl manažer lidských zdro-
jů AGC Flat Glass Czech Libor 
Sehnal.

Cena Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost 
se letos udělovala už popáté. 
Kraj společně s Radou kvality 
ČR a Hospodářskou a sociál-
ní radou Ústeckého kraje při 
výběru hodnotil zejména to, 
nakolik přihlášení nad rámec 
zákona pečují o zaměstnan-
ce, o rozvoj území, o transpa-
rentní obchodní vztahy a také 
životní prostředí. Soutěžilo 
se v sedmi kategoriích a byla 
udělena i jedna zvláštní cena. 
Do letošního ročníku se přihlá-
silo 39 subjektů z řad malých 
a velkých podniků, obcí i dal-
ších organizací veřejného sek-
toru. Hodnotily se aktivity za 
loňský rok.  pr

Cenu převzal personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal (vpravo). foto: zt

Jízdenka kraje bude platit i v MHD
Ústecký kraj – Jízdní řády krajské 
dopravy se od prosince mění. 
Nově bude dopravu na železni-
ci zajištovat sedm dopravců. Ve 
všech vlacích v kraji budou pla-
tit integrované papírové i elek-
tronické jízdenky Dopravy Ús-
teckého kraje (DÚK).

„Tarify se pro příští rok nemě-
ní. Cestující mohou dál využívat 
řadu výhod integrovaného tarifu 
DÚK. Cestování na krajský tarif 
je většinou levnější a navíc zahr-
nuje MHD ve městech. Integro-
vanou jízdenku mohou cestující 

využít nejen při své cestě vla-
kem, ale také na městské hro-
madné dopravy v jednotlivých 
městech,“ uvedl náměstek hejt-
mana Jaroslav Komínek. Po 
třech letech se podařila vyjednat 
s Českými drahami i platnost 
čipových karet Ústeckého kraje 
na území regionu. Nově kromě 
budou čipové karty DÚK platit 
i u všech nových železničních 
dopravců a také v MHD v Ústí 
nad Labem.

Při cestách po kraji cestu-
jící využijí jen tarif DÚK jak 

v železniční, tak autobusové do-
pravě. Při cestě mimo kraj nebo 
odjinud do Ústeckého kraje 
bude cestujícím vydán jízdní do-
klad podle Tarifu Českých drah, 
a to i za úsek do cíle cestujícího 
v Ústeckém kraji.

Jízdenky DÚK už můžete vy-
užívat na MHD v Děčíně, Varn-
sdorfu, Teplicích, Bílině, Chomu-
tově, Jirkově, Ústí nad Labem, 
Roudnici nad Labem, Mostě 
a Litvínově. Cenu jízdenky zjistí-
te na webových stránkách  
www.dopravauk.cz.  gz

Ústecká archivářka má 
státní vyznamenání

Ústí nad Labem – Státní vyzna-
menání za přínos české his-
torii a archivnictví obdržela 
ústecká archivářka Věra Hla-
díková. Zařadila se mezi nejvý-
znamnější archiváře republiky. 

Doktorka Hladíková je archi-
vářkou, regionální historičkou 
a pedagožkou. Vyznamenána 
byla za dlouhodobou práci pro 
Archiv města Ústí nad Labem. 

Zaměřuje se na dějiny obcí 
ústeckého okresu, lokální 
správu, heraldiku i dějiny ži-
dovského osídlení. Z nedávné 
doby (2018) je oceňován její 
přínos při realizaci Stolpers-
teinů, kamenů upomínajících 
na oběti holocaustu v Chaba-
řovicích.  gz

Oprava domu pro pečovatelskou 
službu vyjde na jedenáct milionů
Ústí nad Labem – Ústečtí rad-
ní zvolili firmu, která zrekon-
struuje budovu pro pečovatel-
skou službu v Krásném Březně. 
Investice vyjde na necelých je-
denáct milionů korun.

„Společnost Martin Bukov-
ský splnila všechny stano-
vené podmínky a s cenou 
10 626 511,36 Kč bez DPH se 
umístila na prvním místě z šes-
ti nabízených zakázek,“ uved-
la mluvčí magistrátu Romana 

Macová. Půjde o kompletní re-
konstrukci dlouhodobě nevy-
užívaného objektu v Krásném 
Březně, ve kterém do roku 
2010 sídlila taneční škola. Re-
konstrukce by měla trvat rok 
a výsledkem bude vytvoření 
zázemí pro pečovatelskou služ-
bu. Ta momentálně sídlí v pro-
najatých prostorách, které ka-
pacitně nevyhovují a nenabízí 
možnost rozšíření a zkvalitně-
ní služeb.  gz

Na Růžovém paloučku 
bude parkoviště
Ústí nad Labem – Zhruba sedm-
desát placených parkovacích 
míst by mělo od prosince slou-
žit lidem na Růžovém paloučku. 
Parkoviště je určeno především 
pro obyvatele okolních domů. 
Jedno parkovací stání přijde na 
700 korun měsíčně nebo 20 ko-
run za hodinu. Lidé, kteří žijí 
v okolních domech, doufají, že 
se díky novému parkovišti uvol-
ní parkovací místa pro místní. Ti 
dosud marně hledali parkovací 
místa v přilehlých ulicích.  gz
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Halloween: V parku se budete bát
Přípravy na helloweenskou párty 
v Centrálním parku na Severní 
Terase jdou do finiše. Akcí pro 
celou rodinu vrcholí sezona na  
Laguně. 

Zasoutěžit si, pobavit se ale 
také se bát můžete 30. října. 
Poté se park zavře, vypnou 
fontány a světla. Znovu Lagu-
nu ozáří až světla vánočního 
stromu 1. prosince. 

Na halloweenskou pár-
ty radnice připravila stra-
šidelnou stezku odvahy, 
soutěž o nejlepší masku, 
rodinnou soutěž v dlabání 

S E V E R N Í  T E R A S A

Radnice přivítala v září nové 
občánky Severní Terasy. Rádi 
bychom informovali rodiče, že celá 
fotodokumentace z Vítání občánků 
je k dispozici na našem úřadě. 
V případě zájmu o zaslání fotografií 
nás kontaktujte na e-mailu: katerina.
ulbrichova@mag-ul.cz. 

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ

Klepadla zmizí 

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

KONTAKT
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Kraj podpoří běh Barvám neutečeš i Urban Challenge
Podporu významných nad-

regionálních akcí, které se ko-
nají na Severní Terase slíbil 
starostovi Jaroslavu Šimanov-
skému hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček. Kraj totiž 
zařadil mezi své vybrané akce, 
které mimo jiné i finančně pod-
poruje, dvě, jež se odehrávají 
právě na Severní Terase. Prv-
ní se stala pro park na Laguně 
už tradicí, a tou je běh Barvám 

Den pro rodinu nezastavilo ani počasí

Ani déšť neodradil obyvatele Severní Terasy, aby si na Laguně užili koncem září Den pro 
rodinu. Složky integrovaného záchranného systému – policie, záchranka, hasiči, vojáci 
i strážníci – předvedly to nejzajímavější ze své techniky. S břišními tanci pobavily děti 
ze Základní školy Mírová a děti z dětského domova zahrály Línou pohádku. Představily 
se i domovy pro seniory a psí útulek nebo také neziskové charitativní a volnočasové 
organizace. Bruslilo se s in-line instruktorem, soutěžilo, jezdilo na koni. 
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Na paloučku mezi Šumavskou 
a Jizerskou ulicí radnice Severní 
Terasy připravuje na jaro záhon 
cibulovin. Můžete se těšit na tulipány, 
krokusy, narcisky a mnoho dalších 
krásných květin. Výsadba bude 
pokračovat v dalších ulicích po celém 
obvodu.

NOVINKA

Nepoužívané venkovní sušáky 
na prádlo a klepadla na koberce 
během pod-
zimu a zimy 
zmizí ze Se-
verní Terasy. 
Městská část 
Severní Te-
rasa se rozhodla, že v průběhu 
podzimu a zimy odstraní nepou-
žívané. „Pokud máte zájem o od-
stranění nefunkčních venkov-
ních prvků z okolí vašeho domu 
a odsouhlasí to společenství va-
šeho družstva, tak odešlete žá-
dost na adresu úřadu městského 
obvodu Severní Terasa. Žádost 
najdete na webu obvodní rad-
nice,“ říká místostarosta Pavel 
Dufek.

Radnice se rozhodla klepad-
la a sušáky postupně odstranit, 
protože už nejsou využívány 
a jsou ve špatném stavu. Sušáky 
hojně využívané před několika 
desítkami let, jsou v dnešní době 
téměř nepoužívané a pouze hyz-
dí vzhled okolí. 

Opravy chodníků za 
3,5 milionu pokračují

Nové chodníky a kontejne-
rová stání nebo i schodiště už 
jsou v některých ulicích obvodu 
a nadále pokračují. Celkem na 
ně radnice vyčlenila 3,5 milionu 
korun. Hotovo nebo těsně před 
dokončením už je třeba v ulicích 
Kmochova, kde opravy a vydláž-
dění plochy před zdravotním 
střediskem vyšly na na 917 tisíc, 
v Jizerské zhruba 440 tisíc anebo 
v ulici Jana Zajíce, kde radnice 
na rekonstrukce vyčlenila přes 
dvěstě tisíc korun. Renovací 
také prochází řada kontejnero-
vých stání. Radnice na to uvolni-
la přes 800 tisíc korun.

dýní a mnoho dalšího. Sa-
mozřejmě bude i občerstve-
ní – čaj, svařáček, horká me-
dovina nebo třeba opékané 
klobásky. 

„K dlabání budeme mít 
80 dýní pro rodinné týmy. 
A strašidelná stezka letos 
bude ještě strašidelnější než 
vloni. Každý účastník získá 
diplom o jejím absolvování,“ 
říká starosta Jaroslav Šima-
novský. Oslava halloweenské-
ho svátku se uskuteční v par-
ku na Laguně 30. října od 
16 hodin. Strašidelná stezka 
začne po setmění.

neutečeš. V příštím roce ho po-
řadatelé plánují na 30. květ-
na. Ústí nad Labem je jedním 
z pěti měst v republice, kde 
se barevný běh koná. Druhou 
krajem podporovanou akcí je 
novinka – městský překážko-
vý běh Urban Challenge. Ten 
by Severní Terasa měla hostit 
20. června 2020. Závod se vy-
jma Ústí uskuteční už jen v Pra-
ze a Ostravě. 

I letos jsme dostali pozvání na 
oblíbené Dobětické Halali, které 
propojuje dvě věkové genera-
ce. Jedná se o dopoledne plné 
soutěží, kde děti z mateřských 
škol a klienti domovů důchod-
ců spojí síly a společně soutěží 
v různých disciplínách. Celé do-
poledne probíhalo v myslivec-
kém duchu. Senioři byli rozdě-
leni do týmů, které byly spojeny 
se 3 dětmi z Mateřské školky 
Dobětice. Podpořit je přišel i sta-
rosta Jaroslav Šimanovký, který 
předal nejen dárky pro děti ze 
školky, ale i ceny pro dospělé 
výherce.

Myslivecké Halali
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Zuzana Truplová: Thálii jsem buj aře slavila dva týdny
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INZERCE

Gabriela Zlámalová

Čerstvou držitelku prestižní herecké ceny 
Thálie, herečku Zuzanu Truplovou, divadlo 
lákalo už od dětství. Osm let ho hrála v Ostravě 
a letos ji můžeme vidět na scéně ústeckého 
Činoherního studia. V Ústí se už stihla zabydlet 
a do Prahy ji to ani neláká. 

Jste čerstvou držitelkou ceny 
Thálie pro umělce do 33 let. 
Co to pro vás znamená?

Znamená to, že to, co člověk 
dělá, tak dělá na nějaké úrov-
ni a v nějaké kvalitě.. Dělá to 
asi dobře a někdo si toho všiml. 
A proto dostal toto ocenění. Jinak 
to nic víc neznamená. Divadelní 
provoz jede pořád dál Thálie, ne 
Thálie. Ale musím říct, že z toho 
mám radost. Je to hezká cena, ale 
život to člověku neobrátí.

Bylo pro vás překvapením, že 
dostanete Thálii?

Já jsem to dopředu vědě-
la, protože tato kategorie do 

třiatřiceti let je jediná, kdy se 
to tak dopředu ví. Jiné katego-
rie se ví až v den udílení Thálie. 
Mně to volali z Herecké asoci-
ace už někdy na konci května, 
na zkoušku. No a já to nesměla 
nikde a nikomu říct. Samozřej-
mě tady v Ústí v divadle jsem to 
řekla, ale nesmělo se to dostat 
ven přes sociální sítě. Ostat-
ní se to mohli dozvědět až po 
tiskovce. 

A věděla jste třeba, že se na 
vás byl někdo z Herecké asoci-
ace podívat?

Neviděla jsem nikoho, ne-
všimla jsem si. Upřímně nevím, 
jestli tady v Činoheráku někdo 
z Herecké asociace byl. Když 

jsem hrála v Ostravě, tak tam 
někdo byl určitě, ale taky přes-
ně nevím. Ale tady v Ústí si mys-
lím, že ne.

Co říkají na vaši cenu kolego-
vé? Oslavili jste to?

Jasně, že jo. Člověk to nejvíc 
prožívá ten den, kdy se dozví, že 
cenu Thálie dostane, a pak taky 
ten den, kdy tu cenu fakt dosta-
ne. Když jsem se to dozvěděla, 
tak to byl bujarý týden (smích) 
a další bujarý týden byl, když 
jsem cenu dostala skutečně do 
ruky. 

Přáli vám i bývalí kolegové 
z Ostravy?

Jasně. 

Kde našla soška Thálie u vás 
doma své místo? 

Teď jsem cenu odvezla do Jih-
lavy k rodičům. Tam teď chvíli 
bude u mamky v obýváku a pak 
uvidím. Jestli si ji vezmu já nebo 

jestli zůstane tam. Ale tady 
v Ústí na ubytovně Činoheráku 
ji nemám.

Jste v Ústí od začátku roku, 
co se vám tu líbí a co třeba 
nelíbí? 

Musím říct, že jak má Ústí 
nad Labem takovou, ne úplně 
pěknou pověst, tak bych řekla, 
že to tady vůbec hrozný není, 
právě naopak. Pro mě je to úpl-
ně jiný kraj, který já jsem do 
této doby vůbec neznala. Tak-
že pro mě je to hodně zajímavé 
a údolí okolo Labe je jedinečné. 
Takhle to nevypadá v Ostravě 
a ani v Jihlavě.

Čím vás ústecký Činoherák 
nalákal?

Já už v patnácti letech odešla 
z Jihlavy do Ostravy, tak prostě 
ty vzdálenosti mě moc nerozho-
dí. Zvlášť v České republice, kte-
rá je relativně malá. Všude ve 
světě než se někam dostanete, 

Zuzana Truplová s cenou Thálie. foto: zt
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se narodila 19. listopadu 1990 v Jihlavě, 
kde studovala osmileté gymnázium. 
Dále vystudovala činoherní herectví 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. 
V Ostravě i zůstala, po dokončení kon-
zervatoře získala angažmá v Komorní 
scéně Aréna. Od ledna 2019 je Zuzana 
členkou hereckého souboru Činoherního 
studia v Ústí nad Labem. V současnosti 
hraje v inscenacích Pan Kolpert, Lobby 
Hero a Sen noci svatojánské. Hrála 
ve filmech Hořící keř, televizním cyklu 
Rozsudek a Pečený sněhulák. Zuzana 
je čerstvou držitelkou ceny Thálie pro 
umělce do 33 let. 

Zuzana Truplová 

P R O F I LZuzana Truplová: Thálii jsem buj aře slavila dva týdny

barva: trikolora

jídlo: guláš

hudba: RAP

číslo: 12

politik: teď mám 
docela ráda Gretu, 
která by mohla do 
politiky jít a trochu 
s tím zahýbat

M O J E  N E J
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mám hlavu docela vycvičenou 
a funguje dobře. Já mám i ráda 
čtené zkoušky proto, že se tam 
naučím text. Ale pokud mám 
velkou roli, kde je hodně textu, 
tak se musím učit i po zkouš-
kách, doma. 

Máte nějakou vysněnou roli, 
kterou byste si ráda zahrála? 

Před asi třemi roky jsem chtě-
la hrát Maryšu, ale v Ostravě 
ji nasadili u Bezručů a hraje ji 
moje kamarádka Pavla Gajdoší-
ková, která je teď za tuto roli no-
minovaná na Thálii a má za ní 
už cenu Alfréda Radoka, takže 
v Ostravě by bylo Maryš už hod-
ně. Ale jinak úplně vysněnou 
roli nemám, spíš mě baví role, 
které mě posunou dál v herecké 
práci a na kterých se ještě něco 
naučím.

Na co byste nás pozvala do Či-
noherního studia?

Nejradši na Lobby Hero, to je 
moje nejoblíbenější inscenace, 
co jsem tady zatím nazkouše-
la. Režíroval to pan Prušinovský 
(režíroval i Okresní přebor, Čtvr-
tá hvězda, Kobry a užovky nebo 
Most!). Je to taková konverzač-
ka z hotelového prostředí, s de-
tektivní zápletkou. Ale třeba 
i na Sen noci svatojánské, který 
není úplně v klasickém pojetí, 
jak byste možná čekali. Nebo na 
Pana Kolperta, kterého teď hra-
jeme v novém obsazení, a mys-
lím si, že by vás to mohlo bavit. 

Kde se vidíte za pět let? Plá-
nujete zůstat v Ústí, mít rodi-
nu, děti?

Za pět let doufám, že už as-
poň jedno dítě mít budu. Asi 
mi je jedno kde, ale důležité je 
s kým.

tak to trvá třeba deset hodin. 
Já jsem Činoherák z dřívějška 
znala, protože to divadlo má 
jméno po celé republice a vždy 
mělo. Tak jsem si říkala, že by 
bylo dobré, dokud nemám děti 
a nejsem vázaná, se podívat ně-
kam jinam do divadla a zjistit, 
jak to funguje jinde. Jestli jsem 
flexibilní, dokážu se přizpůso-
bit i jinému souboru a jinému 
prostředí. Ale samozřejmě jsem 
si vybírala divadlo, které je Ko-
morní scéně Aréně v Ostravě 
blízké, a to mi přišlo, že je hod-
ně právě ústecký Činoherák.

Vnímáte nějaké rozdíly mezi 
ostravským divákem a divá-
kem z Ústí?

To je zajímává otázka. Na 
Aréně se mi vždy moc líbilo, že 
je to divadlo, které se dělá pro 
všechny generace. Že není jen 
generačně zaměřeno třeba jen 
na mladé publikum, nebo s kla-
sickým repertoárem cíleným na 
starší publikum. A to jak Aréna, 
tak Činoherák tady tyhle rozdíly 
popírá. Líbí se mi tu, že do naše-
ho divadla chodí jak patnáctile-
tí teenageři, tak i starší lidi nebo 
střední generace. To je hrozně 
sympatický. Ale stejně si mys-
lím, že by Ústečáci měli chodit 
víc, protože jde o jediné divadlo, 
které dělá tady ve městě činohru 
a na dost dobré úrovni. Pokud 
ústecký občan bojuje za to, aby 
město bylo kulturní, tak musí 
samozřejmě nejdřív začít sám 
u sebe. A to třeba tím, že bude 
chodit do divadla pravidelně.

Do Prahy vás to pracovně 
netáhne?

Upřímně musím říct, že 
v sobě nemám takové to, já by-
dlím v Praze a musím do Prahy, 

protože Praha je nejvíc v České 
republice. Tohle si prostě ne-
myslím. Teď jsem v Praze chvíli 
bydlela a stejně jsem tam byla 
minimálně.

Přeci jen v Praze jsou i jiné 
možnosti, co se týče práce… 

Ale jo, možnosti jsou. Ale pro-
tože z Ústí do Prahy se jede ho-
dinu, tak je to v pohodě, i co se 
týče natáčení. Navíc já úplně 
nevím, do jakých pražských di-
vadel bych šla, je jich jen pár, 
o které bych měla zájem. Navíc 
divadelní platy, pokud jste stát-
ní zaměstnanec, jsou vlastně 
všude skoro stejné. Tak hodně 
záleží, co člověk preferuje, jaký 
styl života mu vyhovuje.

Vy jste od malička chtěla být 
herečka? 

Já musím říct, že tak od šesté 
třídy jsem chtěla hrát divadlo. 
Ale věnovat se divadlu, ne být 
herečka v seriálech.

Takže vás vysloveně láká 
divadlo?

Jojo, já se s divadlem poprvé 
setkala na osmiletém gymplu 
v Jihlavě. A tam byl divadelní 
soubor. A mě to strašně zača-
lo bavit a zajímat a to mě drží 
dodnes.

Jako herečka se musíte učit 
stále nové role. Máte nějaké 
rituály nebo pomůcky, které 
vám pomáhají naučit se texty, 
aby se vám nepletly?

Nemám, ale přiznávám, asi 
jako každý herec, že učení tex-
tů je na té práci absolutně nej-
nudnější a nejhorší část celého 
procesu. Nicméně je to základ. 
Já osobně žádné pomůcky ne-
mám. Ale po těch osmi letech 

Ve hře Lobby Hero hraje Zuzka exceletně a ráda. foto: zt Sen noci svatojánské, ale trochu jinak než byste čekali. foto: zt
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Živelná show Barbory Polákové

Podzim na Rychtě s novými pokrmy, zvěřinou i houbami

Jam Session 
v Hraničáři

S každým ročním obdobím 
by se mělo konzumovat to, 
co k němu patří. Podzim pa-
tří dýním, houbám, jablkům. 
Na Rychtě si teď ve Speciál-
ním menu, které je součástí 
stálého jídelníčku, můžete do-
přát dýňový krém se smetanou 
a opečenými semínky, vepřový 
DUROC steak se salátkem z ra-
jčat a kapary květů s jemnou 
bramborovo – cibulovou kaší 
a jako dezert domácí koláč 
s ovocem, drobenkou a tvaro-
hovým nokem.

Říjen navíc doplní Gastro 
týdny na téma: Houby a zvě-
řina. Dopřejte si celé menu. 
Začněte předkrmem – zvěřino-
vou paštikou s houbovým ragú 
nebo polévkou – krémem z res-
tovaných lesních hub a koře-
nové zeleniny a pak si dejte 
zvěřinový guláš na rychtář-
ském pivu s houbami a špeko-
vými knedlíky nebo srnčí plec 
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na žampionech s bramborový-
mi šiškami. Začínáme 18. října 

Podzimní kompot  
z dýňové dužiny

Vnitřní tvrdou dužinu nakrájíme na 3 cm 
dlouhé  kostičky, opláchneme a naložíme 
na dvě hodiny do 4% octového roztoku. 
Po okapání je asi 10 až 15 minut vaříme 
ve vodě, kterou potom vylejeme. Kousky 
necháme vychladnout a naskládáme 
do sklenic. Předtím však na dno každé 
prázdné litrové sklenice umístíme 2 až 
4 hřebíčky, 1 až 2 cm dlouhý kousek 
skořice a několik kapek ananasové, 
citronové nebo pomerančové tresti pro 
zajímavou chuť. Cukernatý nálev: na 
1 litr vody rozpustíme 30 dkg cukru, 
povaříme ho a horkým pak kostičky 
zaléváme. Do každé sklenice navrch před 
zavřením přidáme plátek citronu.
Po zavíčkování sterilujeme sklenice 
40 minut při 80 až 85 °C, případně 
30 minut při 90 °C.

T I P  Š É F K U C H A Ř E

vždy od 13:30, o víkendu celý 
den. Celých deset dnů!  pr

Ústí nad Labem – Oblíbená česká 
zpěvačka a herečka Barbora 
Poláková se představí ústec-
kým fanouškům. Její koncert 
se uskuteční 7. listopadu od 
19.00 v Domě kultury. Vstup-
né je 390 korun. Poláková při-
chází s moderním popovým 
zvukem a svébytnou poetikou, 
která se vymyká všem katego-
riím. Těšit se můžete na hity 
jako Kráva, Nafrněná nebo 
Po válce. Nečekaná spojení, 
hravost, ale i lehkost a civil-
ní samozřejmost s jakou Bar-
bora glosuje svůj vlastní svět 

i dění kolem nás, jsou natolik 
originální a nakažlivá, že řada 
z nich má potenciál zlidovět 
podobně jako hláška z Nafrně-
né "když se to prsim tě říká, se 
to prsim tě ví". Živá prezenta-
ce, během níž dostávají rov-
ným dílem prostor jak písně 
z eponymního debutu (2015), 
tak z alba Ze.mě, je pak pul-
zujícím a zábavným předsta-
vením, které skvěle funguje 
v klubovém prostředí i na vel-
kém pódiu. Vstupenky můžete 
zakoupit v recepci Domu kul-
tury.  zu

Ústí nad Labem – Další z hudeb-
ních večerů v baru Hraničá-
ře vás čeká 31. října od 20.00. 
Na akci Jam Session pokaždé 
čekejte jiný výběr muzikantů, 
kteří si v improvizaci rozumí. 
Vstup je zdarma.  zu

Překvapivé nálezy archeologických dobrovolníků
Ústí nad Labem – Exponát měsíce 
října v ústeckém muzeu před-
stavuje výběr archeologických 
nálezů z činnosti jeho dobro-
volných spolupracovníků. Z vy-
stavených exponátů stojí za 
zmínku především téměř celý 
dochovaný postroj s pákovým 
udidlem a omegovitými postra-
nicemi zakončenými labutími 
hlavičkami z pozdní doby la-
ténské (cca 1. století př. Kr.), je-
hož stav dochování je napros-
to výjimečný. Z významných 

keltských oppid známe často 
pouze bronzové omegovité po-
stranice či jejich zlomky. Dva 
srovnatelně dochované, té-
měř celé postroje byly naleze-
ny jen na lokalitě Roje při Mo-
ravčah ve Slovinsku. Uložené 
jsou dnes v Naturhistorisches 
Museu ve Vídni. Dalším, v na-
šich končinách výjimečným, 
nálezem je bronzová olejová 
lampa, která byla dovezena až 
z dalekých římských provincií. 
Datovat ji předběžně můžeme 

zhruba do 2. století po Kr. 
Z přelomu 2. a 3. století po Kr. 
je i vystavené torzo cedníku či 
naběračky, jistě součásti picí-
ho servisu významnější osoby. 
I tento předmět byl do naše-
ho regionu, obývaného tehdy 
germánskými kmeny, dovezen 
z římských provincií či přímo 
z Itálie. I když ostatní vystave-
né předměty jsou již běžnější, 
i ony jsou důležitými dílky ve 
skládačce ústeckého pravě-
ku.  zu

Trampské i folkové 
písničky v Nároďáku
Ústí nad Labem – V rámci Ús-
teckého folkového podzimu 
se v Národním domě předsta-
ví i oblíbená trampská, folková 
a coutryová kapela Hop Trop. 
Zahraje vám 31. října od 19.00. 
Vstupné je 220 korun. Vstupen-
ky jsou v prodeji v recepci Domu 
kultury. Skupina hraje už od 
roku 1979 a za tu dobu si na čes-
ké scéně vybudovala početnou 
fanouškovskou základnu napříč 
generacemi.  zu
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Teplický fotbalový klub nesbírá ovace jen na trávníku
Fotbalový klub ze Stínadel 

získal prestižní Cenu hejtma-
na Ústeckého kraje za spole-
čenskou odpovědnost. Zvítězil 
v kategorii Podnikatelské sub-
jekty do 50 zaměstnanců. 

Teplický fotbalový klub in-
tenzivně spolupracuje s mno-
ha charitativními organizace-
mi jako například s Kontem 
Bariéry, s nímž pořádá každo-
ročně na svém stadionu cha-
ritativní běh Run and Help. 
Žlutomodří dlouhodobě pod-
porují místní komunity, děti 
a mládež, seniory, handica-
pované či nemocné občany. 
Pořádá akce pro školy jako 
například Dětský den na Stí-
nadlech, fotbalové turnaje či 
speciální tréninky na roz-
voj pohybových dovedností 
dětí pod vedením trenérů FK 
Teplice. Organizované skupi-
ny mají na všechny domácí 

zápasy vstup zdarma, čehož 
hojně využívají školy ale také 
například kluby seniorů z ce-
lého Ústeckého kraje.

„Management klubu je pře-
svědčen o tom, že strategic-
ké úsilí v oblasti společen-
ské odpovědnosti přispěje 

nejen k úspěšnějšímu a udr-
žitelnějšímu fungování klu-
bu, ale i napomůže v řešení 
řady společenských problé-
mů zejména v Ústeckém kra-
ji. Zároveň by si přál, aby se 
rozmanité aktivity FK Tepli-
ce staly nejen inspirací i pro 
další sportovní kluby v Čes-
ké republice, ale přispívaly 
i dlouhodobě k dobrému jmé-
nu českého fotbalu,“ říká ma-
nažer marketingu a PR klubu 
Martin Kovařík.

O oceněných rozhoduje Ús-
tecký kraj společně s Radou 
kvality ČR a Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého 
kraje. Cenu, která byla letos 
vyhlášena popáté, si zástup-
ci klubu převzali v prostorách 
AGC Automotive Czech z ru-
kou předsedkyně Hospodář-
ské a sociální rady Ústeckého 
kraje Gabriely Nekolové.  pr

Cenu si převzal Martin Kovařík a Vilém Kunz z FK Teplice od šéfky krajské hospodářské 
a sociální rady Gabriely Nekolové. foto: zt
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Pusťte Donnu k maturitě v Hraničáři
Ústí nad Labem – V rámci di-
vadelního festivalu Kult se 
v Hraničáři představí i praž-
ské Divadlo pod Palmovkou 
se skvělou hrou Pusťte Donnu 
k maturitě. Hraje se 15. října 
od 19.00. Čágo bélo, šílenci. 
Je právě tolik, kolik je a vaše 
oblíbené Studio PALM OFF 
přináší epizodu z vašeho do-
spívání. Brandon má nového 
walkmana, Kelly to přehnala 

promluvit? Nekompromisní po-
nor do devadesátek, do období, 
kdy všechny otázky dokáza-
lo zodpovědět Bravíčko. Kdy 
jsme všichni toužili chodit na 
West Beverly High. Kdy jsme 
trsali na Spice Girls. Láska, sex 
a něžnosti na 90210 způsobů. 
A nezapomeňte: až dokoukáte 
film, přetočte videokazetu na 
začátek, jinak dostanete v půj-
čovně pokutu.  zu

s odbarvovačem a mami, tati, 
Dylan pije! Nechceš si o tom 

Musíme dávat víc gólů 
Ústí nad Labem – Posilou ústeckého 
hokejového Slovanu je karlovarský 
odchovanec Tomáš Vildumetz. Do 
Ústí přišel jedenadvacetiletý útočník 
z Kladna, kde nastupoval za Jágrovy 
Rytíře. 

Jak se vám v Ústí hraje?
Ve Slovanu se cítím velmi dobře. 
V Ústí nad Labem se mi hraje super. 
Máme výborný, ale docela mladý tým, 
který je vhodně doplněn zkušenými 
hráči. V kabině se cítím úplně 
v pohodě.

V čem je Ústí silné a v čem kulhá?
Myslím, že zatím dostáváme málo 
gólů, takže nám super pracují 
gólmani a obránci. A my útočníci jim 
musíme pomoci, zatím dáváme málo 
gólů.

Velké lákadlo je extraliga nebo 
dokonce zahraniční angažmá…
Samozřejmě každý by si chtěl zahrát 
v extralize či v cizině. Můj názor na to 
je, že když je úspěšný tým, tak jsou 
úspěšní i jednotlivci, kteří pak mohou 
dostat nabídku třeba do extraligy.

Máte hokejový vzor?
Můj hokejový vzor je Roman 
Červenka. Líbí se mi, jakým stylem 
hraje a jak čte hru.  gz

M I N I R O Z H O V O R

Výstava umělců 
z Německa i Islandu
Ústí nad Labem – V nových do-
časných prostorách galerie 
Dům umění Ústí nad Labem 
můžete zhlédnout výstavu Do-
mov/Heim. Kurátoři pozvali 
osm různých umělců a uměl-
kyň žijících v Čechách, v Ně-
mecku a na Islandu, aby vysta-
vili díla, která jsou s tématem 
domova spojena. Výstava potr-
vá do 25. října.  zu

V muzeu uvidíte  
Děti nepřítele
Ústí nad Labem – Diskriminace ne-
patří jen do minulosti. Nová vý-
stava Děti nepřítele v ústeckém 
muzeu prezentuje osudy skupiny 
obyvatel, u níž se diskriminace 
stala pevnou součástí života. Pu-
tovní expozice otevírá zapome-
nutou kapitolu česko-němec-
kých poválečných dějin a zajímá 
se o příběhy těchto dětí. Výstavu 
můžete navštívit do 26. ledna.  zu

Láska a Marná opatrnost 

Běžecký závod pro celou rodinu
Ústí nad Labem – Nezapomeňte 
na Ústecký VitaSport maraton. 
Už šestý ročník půlmaratonu 
a „pětky“ se uskuteční 26. říj-
na. V rámci závodu se koná 
i Mistrovství ČR železničářů 
v maratonu. Bude uspořádán 
i běžecký závod pro děti s mož-
ností doprovodu na zhruba 

půl kilometru. Startovné je 
20 korun. 

V ceně je nevratné startovní 
číslo, medaile a pro první 3 zá-
vodníky diplom a drobná cena. 
Start v je 10.15. Více informací 
získáte na webové stránce  
ustecky-vitasport-maraton. 
webnode.cz.  zu

Ústí nad Labem – Severočeské 
divadlo bude 23. října pat-
řit baletu. Představení Marná 
opatrnost si užijete od 19.00. 
Vstupné je od 150 do 430 ko-
run. Vtipný příběh o lásce, kte-
rá musí překonávat nemalé 
překážky, se rozehraje na jevi-
šti v choreografii Jiřího Horáka 
a ústeckého baletního soubo-
ru. Určitě si vychutnáte výko-
ny ústřední trojice Lízy, Kolase 
a Alana spolu s herecko-ta-
neční exhibicí matky Simony 
v podání Vladimíra Gončarova 

nebo Robertse Skujeniekse 
a její marné opatrnosti. Or-
chestr Severočeského divadla 
řídí Jan Snítil.  zu 
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INZERCE

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? 

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? 

EUC Dermacentrum s.r.o. Ústí nad Labem
Světový den lupénky dne 29. října 2019

Trápí vás lupénka? Nevíte si rady s dlouho trvajícím ekzémem? Svědí a olupuje se vaše pokožka?
EUC Klinika Ústí nad Labem pořádá Den otevřených dveří v jednom ze svých specializovaných 

zdravotnických zařízení. Navštivte nás v úterý 29. 10. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin a využijte bezplatné 
konzultace s lékařem specialistou v oboru Dermatologie.

Provedeme vás novým, specializovaných pracovištěm, které se zaměřuje právě na léčbu lupénky (psoriázy), 
atopického ekzému a dalších dermatóz. Přijďte se přesvědčit, že léčba probíhá v rámci nejnovějších trendů, 

prostřednictvím balneofototerapie, která má blahodárný vliv nejen na pokožku, ale rovněž na psychiku. 
Těšit se můžete na ukázku perličkových koupelí s mořskou solí, lokálních či celotělových fototerapeutických 

přístrojů či biostimulačního laseru. 
Kromě odborné dermatologické konzultace s lékařem budete mít možnost  

vyslechnout doporučení ohledně doplňkové léčby (léčebná kosmetika,  
např. mýdla, minerální soli, zvláčňující prostředky).

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

Jak se k nám dostanete: MHD – trolejbus č. 54, 56, 59, 60 (zastávka Poliklinika)
Podrobné informace: tel. 477 102 200 nebo 602 232 582

Těšíme se na vaši návštěvu.

v naší péči

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: České přísloví
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Sedmá místa karatistů
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Ústečtí karatisté poměřili 
síly na velmi dobře obsazeném 
turnaji v Maďarsku - Budapešť 
Open. Tohoto prestižního tur-
naje, který byl pro většinu zemí 
nominačním kritériem pro po-
stup na Mistrovství světa v Chi-
le, se zúčastnilo 1875 závodníků 
z 36 zemí. Dan Drábek v katego-
rii U21 -60kg skončil na 7. místě 
a sedmý skončil i Martin Drá-
bek v kategorii junioři do 55 kg. 
Třetí 7. místo vybojovala Laura 
Husáková v juniorské kategorii 
do 53 kg. Ostatním závodníkům 
se tolik nedařilo a byli vyřaze-
ni v úvodních kolech eliminací. 

První ostrý start v kumite po 
letní fyzické přípravě byl velmi 
náročný, na některých závodní-
cích byla znát dlouhá pauza, ale 
i přesto jsme přijeli z Budapešti 
plni odhodlání k dalšímu trénin-
ku a tvrdé práci.

 Josef Rajchert, 
Sport Union Ústí nad Labem

Trmická desítka  
je za námi

Běžecký závod Trmická de-
sítka se i letos povedl. Se tře-
tím místem se musel spoko-
jit loňský král závodu Aleš 
Filingr z AK Most. Celkovým 
vítězem závodu se stal časem 
33:38 Robin Bučo reprezentu-
jící slovenský AK ZŤS Martin. 
Z druhé příčky měl v cíli vel-
kou radost Šimon Kobližek, 
který finišoval v čase 33:50. 
Filingr dobíhal třetí, v cíli mu 
naměřili čas 34:02. Vítězkou 
ženského závodu se stala so-
kolovská veteránka a olympio-
nička z Londýna Ivana Sekyro-
vá, která cílovou pásku proťala 
v čase 38:05. V ženském závo-
dě potěšily i Jarmila Sobecká 
(USK Provod Ústí nad Labem) 
a Svatoslava Kacířová (Loko 
Trutnov), které se obě v cíli 
vtěsnaly pod časovou hranici 
40 minut. 

 Petr Kostovič, ředitel závodu

Ústečan Jan Štípek  
je mistrem republiky

Na závěr zahradní slavnosti vypustili balonky s přáníčky
X. Zahradní slavnost se ko-

nala v chabařovickém Domě 
pokojného stáří sv. Ludmily. 
Letos byla ve stylu šedesátých 
let 20. století a filmu Rebelo-
vé. Uvolněná atmosféra vládla 
celým odpolednem, uživate-
lé domu si mohli dopřát nejen 
občerstvení a hudbu, kterou 
obstarala skupina O.L.I., ale 
také spoustu zábavy a boha-
tou tombolu. Své umění přije-
ly předvést břišní tanečnice 

Studia Karima z Ústí nad La-
bem, barmanskou show před-
vedl Martin Vogeltanz. Naši 
zaměstnanci si také připravili 
vystoupení. Zdravotní sestřič-
ka Jaruška tradičně zazpívala 
spolu s kolegyněmi, tentokrát 
píseň Pátá z filmu Rebelové. 
Ani naše uživatelky se nene-
chaly zahanbit a nacvičily spo-
lu se zaměstnankyněmi dvě 
písně, a to Řekni kde ty kytky 
jsou a Tenhle kluk. Na závěr 

celé akce vypustili zaměstnan-
ci balonky s přáníčky našich 
uživatelů.

 Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Sportování na Miladě si užívají spousty lidí

V létě proběhlo na jezeře Milada několik zajímavých 
sportovních akcí. V sobotu 24. srpna již druhý ročník 
terénního triatlonu a kvadriatlonu pod názvem Miladatlon 
2019. Na start se postavilo celkem 322 závodníků. 
Soutěžilo se v mnoha kategoriích běhu, jízdě na kole, 
plavání a pádlování a trasy byly upraveny pro malé i velké 
účastníky. Počasí závodníkům přálo a vybrat si mohl 
každý.

I sobota 14. září byla bohatá na zážitky. Na břehu Milady 
proběhl charitativní závod s názvem Běh upřímných 
srdcí. Tento také již tradiční závod má za cíl podpořit 
hendikepované děti v jejich nelehkém životě a přispět na 
pomůcky nebo rehabilitaci, kterou potřebují. Závodit bylo 
možné na trasách 1 km nebo 5 km. Zúčastnit se mohly také 
firmy ve štafetě na 3 km. Děti i jejich rodiče, kteří zrovna 
nezávodili, mohli využít výtvarnou dílnu.

O poslední letní neděli 22. září se hlavní pláž jezera Milada 
proměnila na dětské hřiště. PKÚ a Dobrovolný svazek obcí 
jezera Milada tu uspořádaly oslavy konce léta společně 
s vílou Miladou. Ta uzamkla již pátou sezonu, kdy si veřejnost 
mohla užívat sportování i odpočinek u čisté vody na místě 
bývalého hnědouhelného lomu. Klíč si od ní již tradičně 
symbolicky převzali otužilci, kteří se už těší na zimní 
radovánky v ledové vodě. 

Celým odpolednem provázelo oblíbené Divadlo V Pytli, malí 
i velcí si mohli prohlédnout např. sanitku a výjezdové vozidlo 
báňských záchranářů PKÚ, včetně potápěčské výstroje, 
a vyzkoušet si záchranu postiženého. 

Bylo také možné si prohlédnout různé zajímavosti od modelů 
letadýlek či dalších létajících strojů přes lovení rybiček, 
stavění věží, ukázky drezúry minikoníka Jacka, jízdy na koni 
až po lety dravců. Návštěvníci se mohli seznámit s tím, jak 
zacházet s odpady, prověřit své znalosti o jezeře Milada 
nebo se na něj podívat z výšky při letu vrtulníkem. Děti 
si také mohly vyrobit v dětské dílně různé potřebné věci 
z papíru nebo si zkusit vojenský výcvik a střelbu na cíl.

Tím, že víla Milada předala vládu nad jezerem dočasně 
jiným, nic nekončí. Naopak. I po skončení letní sezony lze na 
Miladě běhat, jezdit na kole nebo bruslích, chodit na dlouhé 
procházky, a trénovat tak na další sportovní sezonu. Začne 
už v únoru zimním během!

PR

Mistrem České republiky 
v lezení na obtížnost se stal Jan 
Štípek z Ústí 
nad Labem. 
Na mistrov-
ství v ostrav-
ském areálu 
bývalého dolu 
Hlubina zdo-
lal finálovou cestu jako nejlep-
ší. „Lezli jsme dvě kvalifikační 
cesty – obě jsem pokořil a do-
lezl do TOPu. V naší kategorii 
U12 kluci nás bylo 22. Do finále 
nás postoupilo osm,“ popisuje 
cestu ke zlatu vítěz. 

 Rudolf Štípek
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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
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), 
Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
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. | Kojetice, Nová Ves
30. 10. | Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
31. 10. | Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
4. 11. | Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
5. 11. | Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
6. 11. | Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
7. 11. | Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální 

péče
11. 11. | Jizerská, Šumavská, Orlická
12. 11. | Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
13. 11. | Brandtova, Ježkova, Poláčkova
14. 11. | Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
18. 11. | Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
19. 11. | J. Plachty
20. 11. | Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
21. 11. | Na Skalce, Peškova, Picassova
25. 11. | Ryjická, Sibiřská
26. 11. | Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
27. 11. | Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná
28. 11. | sídliště Pod Vyhlídkou, Čechova, Ke Třem 
křížům, Obvodová, Rozcestí
2. 12. | Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
3. 12. | l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
4. 12. | Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
5. 12. | Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
9. 12. | Žežická a Neštěmická, Dvojdomí, 
Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
10. 12. | V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní,

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U
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Energetický konzultant 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  lze  u  Centropolu  objednat  také  návštěvu 
energetického  konzultanta.  Co  všechno  musí  takový 
konzultant znát? Co od něj můžete čekat?  
1)  Umí vysvětlit princip obchodu s energiemi, což by vám 

mělo pomoci rozpoznat nereálné nabídky. 
2)  Poradí, jak ušetřit za  elektřinu nebo plyn, jaký ceník 

vybrat, jak zkrátka platit co nejméně.
3)  Umí vyhodnotit technické parametry domácnosti, 

správně nastavenou distribuční sazbu, velikost jističe, 
vhodný typ kotle, případně posoudit vhodnost instalace 
fotovoltaických panelů apod. 

Energetický konzultant 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 konzultant 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. 
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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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.

podzimní 
slevy

33%
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NOVĚ I E–SHOP

23
let

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

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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v naší péči  /  euc.cz

Objednejte se
k lékaři na čas

a nečekejte
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