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Hana
Sršňová

V Ústí jsem měla pocit,  
že jsem v nebi
STRANY 8–9

Vědkyně, která se podílela na 
vývoji atomové bomby,  
se vrátila do Ústí
STRANA 4

Zprávy

U soudu na Střekově by mohl 
vyrůst supermarket, lékárna  
i parky
STRANA 6

Zprávy
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SAMETOVÉ OSLAVY
12. listopadu
10:00—14:00 Cesta k demokracii, interaktivní 
happening (Filozofická fakulta UJEP / KPF)
14:00—15:30 Jiří Koten: Co znamená svobodně 
hovořit o literatuře a umění? Přednáška (Filozofická 
fakulta UJEP / KPF B 203)
16:00 Jiří Bartůněk v Galerii Docendo Disco 
(Filozofická fakulta UJEP / Docendo Disco)
17:30 Ústečtí filosofové – Martin Nitsche: 
Pravdoláskařství (Veřejný sál Hraničář)
13. listopadu 
16:30 a 17:00 Sametový průvod / Koleje UJEP / 
Kampus UJEP / přes ulici Klíšská / končí na (Mírovém 
náměstí)
18:00 Sametová manifestace, videoprojekce na 
velkoformátovou obrazovku / Vizuální koláž složena 
z dobových dokumentů (Mírové náměstí)
18:30 Happening s herci Činoherního studia 
k událostem roku 1989 (Mírové náměstí)
14. listopadu 
17:00 Ante et post velvet. Sametová revoluce 
a památky v severozápadních Čechách.
16. listopadu
Festival ilustrace a komiksu (Veřejný sál Hraničář)
17. listopadu
19:00 Michal Prokop a Framus Five (koncert v Domě 
kultury k výročí 30 let od sametové revoluce
Sametové setkání / Celodenní program v Činoherním 
studiu města Ústí nad Labem
10:00—15:30 workshopy, bazárek, scénické čtení, 
přednáška, divadlo a další…
17:00 Vernisáž výtvarné výstavy studentů Fakulty 
umění a designu (Foyer Činoherního studia)
18:00 Prodavač, Nauzea Orchestra, Pacino 
22:30 Módní audiovisuální show 80’s/90’s pod 
vedením ateliéru Oděvního a textilního designu FUD
18. listopadu
Celodenní program na Pedagogické fakultě UJEP
13:00—13:30 Události roku 1939 a odkaz Jana 
Opletala

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

13:30 Připínání symbolické trikolory, připomenutí 
jejího významu
14:00 Oficiální zahájení oslav výročí 
14:15—15:00 Členové katedry bohemistiky – PhDr. 
Martin Fibiger, Ph.D. a Mgr. Radek Fridrich
15:30—17:00 Petr Mička, výstava dobových fotografií
17:00—18:00 „Byli jednoho srdce a jedné mysli“ – 
600 let od jiné (sociální) revoluce? 
18:30—18:50 Chorea academica pod vedením prof. 
PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D.
Vystoupení smíšeného pěveckého sboru KHV
27.—28. listopadu
Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední 
Evropy. (Filozofická fakultaú UJEP)

ZIMNÍ STADION 
12. 11. ,1900  Lucie – Evolucie Tour 2019

DŮM KULTURY 
14. 11., 1900 Dva nahatý chlapy – bláznivá  
  divadelní komedie
16. 11., 1900  Víš, že víš, že vím
24. 11., 1930  Pánský klub
2. 12., 1930  Honza Nedvěd – koncert
9. 12., 1900  Vojtěch Dyk a B-Side Band
12. 12., 1900  Příště ho zabiju já sám – divadelní  
  komedie

NÁRODNÍ DŮM 
12. 11., 1930  Ústecký folkový podzim – Nezmaři
14. 11., 2000  Watermelon Slim – vlastním jménem  
  William P. Homans III, rodák  
  z Massachusetts hraje na slide kytaru,  
  zpívá, občas k tomu přidá harmoniku.
19. 11., 2000  Roman Dragoun and His Angels –  
  koncert zpěváka a hráče na klávesové  
  nástroje se svou kapelou
25. 11., 2000  Shanna Waterstown Band 
5. 12., 2000  Ústecký folkový podzim – Fleret  
  „Vánoce na Valašsku“
17. 12., 2000  Karel Plíhal – Recitál

ZOO 
30. 11.   Advent v zoo
24. 12.   Štědrý den v zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
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. 11., 1900  Zasněžená romance
18. 11., 1900  Zasněžená romance
20. 11., 1800  Virtuosi per musica – Di pianoforte  
  52. ročník – zahajovací koncert 
22. 11., 1900  Virtuosi per musica – Di pianoforte  
  52. ročník – koncert vítězů
23. 11., 1700  Dcery Bernardy Alby, O královské  
  koruně
24. 11., 1700  Burza mladých zpěváků 2019 –  
  Koncert vybraných účastníků 
25. 11., 1900  Dívčí válka
26. 11., 1000  Louskáček
29. 11., 1900  Václav Neckář se skupinou Bacily –  
  Vánoční koncert
30. 11., 1700  Carmen 

MUZEUM 
Výstavy
do 31. 12.  Klaus Horstmann-Czech – Dialog  
   s časem 
do 12. 1. 2020 700x Hrad Střekov –  
   nejromantičtější zřícenina v obrazech 

do 31. 12.  Cesta města 770 let – výročí první  
  písemné zmínky o Ústí 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
13. 11., 1700  Sebeláska jako základ duševního  
  zdraví
14. 11., 1700  České diamanty a granáty
18. 11., 1700  Ústecká filmová dokumentaristika 
19. 11., 1700  Malý Tibet s rodinou – Severní Indie 
20. 11., 1530  Tajemství talentu
21. 11., 1700  Najdi sám sebe
21. 11., 1800  Principy zdravého stravování 
23. 11., 1400 Den pro dětskou knihu
25. 11., 1800  Simona Racková – autorské čtení
26. 11., 1800  Columbie
27. 11., 1800  Salón čtyřručního hraní
28. 11., 1700  Psychosomatika a stres
30. 11., 1000 Vánoční dílna

HRANIČÁŘ
12. 11., 1730  Ústečtí filozofové – Sametové oslavy 
12. 11., 1930  U zlaté rukavice 
13. 11., 1800  Tanec Praha.  
  Kdo vlastně potřebuje Gretu? 
15.–17. 11.  Festival ilustrace a komiksu 
19. 11., 1000 Tintoretto, Rebel z Benátek 
19. 11., 1700 Tintoretto, Rebel z Benátek
19. 11., 1800  Radio Ivo: Život nedoceníš 
19. 11., 1930  Karel, já a ty 
20. 11., 1930 Krátké filmy 
23. 11., 2000  Bratři a Himalayan Dalail Lama
24. 11., 1500  Falešně 
25. 11., 1600  Karol Suchánek – Žíjeme jen jednou,  
  ale data navždy 
26. 11., 1930  Sbohem, synu 
27. 11., 2030  Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě 
29. 11., 1900  Průdušky 
30. 11., 1900  Nerrea 

Poradenské centrum pro region
Ústí nad Labem a okolí
Špitálské náměstí 3517 (vchod z Moskevské ulice),
400 01 Ústí nad Labem

Kontaktujte nás:
lukas.zemlicka@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
www.sporitelna-drazdany.cz, Tel.: 478 575 722

Německá banka, která Vám rozumí...
Když jde o peníze...Sparkasse
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Středa, 20. listopaduÚstí nad Labem

Úřad práce ČR
Mírové náměstí 3129/36
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Jak se změnil váš život od sametové revoluce?

Josef Rajchert, 
59 let, trenér,  
Ústí nad Labem 
 
Porevoluční doba mi umožnila naplno rozvinout mé schopnosti 
v oboru, který je náplní mého života. Netušené možnosti v oblasti 

cestování po celém světě, do té doby ve znalosti pouze Balatonu, Warnemünde 
nebo Burgasu. Svoboda podnikání, do té doby nemožná, se i pro mě, ukázala 
realitou. Dostudoval jsem obory, které se mi zdály nedosažitelné, dostal jsem se 
do celého světa. Mohu svobodně předávat své znalosti v karate dalším generacím 
bez omezení. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří zastávají důležitá společenská 
postavení. Setkal jsem se i s panem prezidentem Klausem. Mí synové bez obstrukcí 
studovali a studují na vysokých školách. To jsou momenty, které mi přinesl 
17. listopad 1989.

Karola Haasová, 
lékařka, 55 let, 
Ústí nad Labem 
  
Změnilo se mi v životě vše v dobré, neb bez svobody nedokážete nikdy 
to, co můžete. Nyní se o ní opět obávám. 

Eva Tomsová,  
72 let, předsedkyně klubu seniorů, 
Trmice 
  
Od roku 1991 jsem byla ve funkci ředitelky mateřské školy. Vstoupili 
jsme do právní subjektivity, a to bylo jako kdybychom začali 

podnikat, mnohem víc práce a mnohem víc starostí. Vůbec to nebyla legrace, ale 
byly to další možnosti. Po patnácti letech jsem odešla do důchodu. Jenom bych 
chtěla podotknou, že se vytratila soudržnost a láska k vlasti mezi lidmi. A to trvá 
dodnes.

Anna Šretrová,  
62 let, důchodkyně, 
Ústí nad Labem 
 
Více jsme cestovali, mohli jsme žít, jak se nám líbilo, v rámci možností. 
Sice jsem přišla několikrát o práci, ale vždy jsem ji zase našla, i když 

něco, co jsem třeba nikdy nedělala. Dnes jsem v důchodu a užívám si vnučku. 

A N K E T A
Zanádraží spojí se Střekovem 
nová lávka pro pěší a cyklisty

INZERCE
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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.

RIO od 297 980 Kč

STONIC od 347 980 Kč

VENGA od 348 980 Kč

CEED od 338 980 Kč

CEED SW od 383 980 Kč

SPORTAGE od 479 980 Kč

PICANTO od 234 980 Kč

SLEVY !! VÝPRODEJ skladových zásob v KIA ÚSTÍ !!

l i s t o p a d  2 0 1 9

Ústí nad Labem – 
Ústečtí radní 
rozhodli, že po-
staví lávku pro 
pěší a cyklis-
ty, která spo-
jí Zanádraží 
a střekovské 
nábřeží. Na 
studii a projekt 
z rezervy uvol-
nili 4,8 milionu 
korun.

Podle primátora města Petra Nedvědického magistrát nej-
dříve vyhlásí architektonicko-technickou soutěž. „Součás-
tí předloženého řešení by neměla být jen vizualizace, ale už 
i výpočty a možnosti té lávky, včetně konstrukčních řešení. 
Předpokládáme, že ta soutěž bude trvat nejméně jeden rok,“ 
upřesnil primátor Nedvědický. Dále bude následovat zpraco-
vání projektové dokumentace a stavět by se mohlo začít za tři 
roky.

Vedení města se k postavení lávky rozhodlo po tom, co Ús-
tecký kraj odmítl lávku postavit při rekonstrukci Benešova 
mostu. Na financování lávky bude město hledat i vhodné do-
tační tituly.  gz
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Česká spořitelna otevřela novou 
pobočku v Ústí nad Labem

Česká spořitelna otevře-
la v Ústí nad Labem novou 
pobočku. Dostupná je v ulici 
Krušnohorská 3371 a jedná se 
o třetí obchodní místo České 
spořitelny, které klienti v Ústí 
nad Labem mohou využít.

„V moderním prostředí jsou 
zde dostupné prostory pro vi-
deokonference s bankéřem či 
je možné si domluvit schůz-
ku v jednací místnosti, která 
klientům poskytne maximální 
komfort pro diskrétní jednání,” 
říká Zdeněk Truhlář, ředitel 
pobočky v Ústí nad Labem.

Pobočka je otevřena nejen 
v pracovní dny, ale i v sobotu 
do 13 hodin a pro řidiče nabízí 
zdarma pohodlné parkování 
přímo před budovou. Pro výběr 
hotovosti nebo zadávání pla-
teb lze využít samoobslužnou 
zónu, která je dostupná v non-
stop režimu, tedy 24 hodin, 
7 dní v týdnu. Prostory poboč-
ky jsou bezbariérové a banké-
ři v ní umožňují neslyšícím on-
-line tlumočení do znakového 
jazyka nebo přepis mluveného 
slova. 

Česká spořitelna má s po-
čtem téměř 500 poboček 

největší a nejdostupnější po-
bočkovou síť na trhu a toto pr-
venství si chce i nadále udržet. 
Zároveň postupně jednotlivé 
pobočky modernizuje. Mizí 
z nich klasické bankovní pře-
pážky a pobočky se mění na 
poradenská centra, v nichž 
klientům banka nabízí nejen 
klasické finanční služby, ale ze-
jména poradenství, a to i v ob-
lastech, jako jsou náklady za 
energie nebo pojištění. 

Více detailů, včetně snad-
ného objednání k bankéři na 
pobočce, naleznete na: www.
csas.cz/cs/pobocky-a-banko-
maty  pr

Cena za kruhák  
šplhá k 10 milionům
Předlice – V plném proudu je 
stavba kruhového objez-
du v Předlicích. Nahra-
dí původní rizikovou 
křižovatku. Samot-
ný kruhový objezd 
bude mít celkem 
čtyři výjezdy. Jeden 
výjezd do Továr-
ní ulice, druhý do 
Hrbovické a třetí do 
Majakovského.

Čtvrtý výjezd bude pou-
ze připravený pro možnou vý-
stavbu. V rámci stavby probíhá 
úplná rekonstrukce vozovek, 
chodníků, přechodů a čtyř 

zastávek městské hromadné 
dopravy. Rekonstrukci prová-

dí Ústecký kraj společ-
ně s městem Ústí nad 

Labem. Městu se 
výstavba kvůli ví-
cepracím prodraží 
přibližně o 1,62 mi-
lionu korun bez 
DPH. Původní cena 

byla 7,7 milionu ko-
run bez DPH. Navýšení 

ceny schválili ústečtí radní. 
Okružní křižovatka by měla být 
průjezdná všemi směry začát-
kem prosince a úplně hotovo 
by pak mělo být v únoru.  gz

Němci kontrolují  
auta na hranicích

D8 – Kontroly na hraničním 
přechodu na dálnici D8 na ně-
kolik dní znovu zavedla ně-
mecká strana. Policisté se 
zaměřili na pašeráky lidí a ne-
legální migranty. Během jed-
noho dne objevili tři dodávky 
plné migrantů, které projely 
celou naší republikou. Podle 
policistů je dálnice D8 jednou 
z hlavních migračních tras.

Kontroly probíhají na dálnici 
z Prahy do Drážďan v místě bý-
valého hraničního přechodu. 
Nejčastěji se policisté zaměři-
li na dodávky a především ty 
s tmavými okny. Podle vedoucí-
ho Inspektorátu cizinecké po-
licie Miroslava Polcara Česko 
prý podobné přísné kontroly 
zatím nechystá a využívá hlav-
ně namátkových kontrol. 

Přísné kontroly na dálnici ři-
diče překvapily. Od vstupu Čes-
ka do Schengenu před 12 lety 
a po následném zrušení vnitř-
ních hranic tady k ničemu po-
dobnému nedošlo. Kontroly na 
hranici se budou opakovat.  gz

Trolejbusy mají kníry
Ústí nad Labem – Ústecký doprav-
ní podnik se připojil k podpoře 
projektu Movember a v ulicích 
jsou po celý listopad opět k vi-
dění kníry na čelech čtyřiceti 
autobusů a trolejbusů. „Spo-
lupráci napříč republikou za-
střešilo opět Sdružení doprav-
ních podniků ČR a určitě se 
nejedná o první ani poslední 

podobnou akci,“ řekl Tomáš Pe-
likán, předseda sdružení, a do-
dává: „Kromě veřejnosti jsme 
vyzvali i zaměstnance, aby si 
nechali narůst typický listopa-
dový knír.“ V letošním roce se 
do akce zapojilo 11 dopravních 
podniků po celé republice. Mo-
vember je akce nadačního fon-
du Muži proti rakovině.  gz

Vědkyně, která vyvíjela atomovou 
bombu, se vrátila do Ústí
Ústí nad Labem – Americká ato-
mová vědkyně Lilli Hornig se 
na pamětní desce vyobrazená 
jako šestiletá holčička s kočár-
kem a s plyšovým medvědem 
vrátila do rodného Ústí nad 
Labem. Kolemjdoucí ji mohou 
vídat na chodníku před seces-
ním činžákem na Masarykově 
ulici 1603/70, v němž přišla na 
svět roku 1921.

„Myslím, že většina Ústeča-
nů ani neví, že tady žila žena, 
která se účastí na vývoji prv-
ní atomové bomby podílela na 
porážce hitlerovského Němec-
ka a jeho spojenců. Až ji teď 
náhodně potkají, určitě jim 
v paměti uvízne,“ poznamena-
la původkyně projektu Michae-
la Valášková.

Pro nápad získala i majite-
le rodného domu Lilli Hor-
nig. Na realizaci připomínky 
získala podporu 5 000 korun 
ze Spolchemie. Inspiraci pro 
netradiční pamětní desku 
v podobě fotografie v životní 
velikosti čerpala v zahraničí. 
K slavnostnímu odhalení do-
šlo 1. listopadu, jen 16 dní před 
druhým výročím jejího úmrtí.

Lilli Hornig vystudovala Har-
vard. Od roku 1944 se v Los 

Alamos podílela na vývoji ja-
derných zbraní. Po prvním tes-
tu a zjištění reálné síly zbra-
ní protestovala proti svržení 
bomb na lidské cíle, upřed-
nostňovala výstražný výbuch 
v neobydlené oblasti. Po dru-
hé světové válce byla aktiv-
ní v mírovém a feministickém 
hnutí.  gz

Ústí nad Labem – Obyvatelé i ná-
vštěvníci města se brzy dočkají 
před časem zrušeného večerní-
ho spoje do Prahy. Od 15. pro-
since bude večerní vlak znovu 
jezdit. Podařilo se dosáhnout 
změny, o kterou usilovalo spo-
lečně město spolu s krajem 
a univerzitou.

„Na zrušení spoje si tehdy 
stěžovala řada lidí, chyběl neje-
nom studentům UJEP a dalších 
škol, ale i návštěvníkům ústec-
kých divadel a lidem, kteří se 
pozdě večer potřebovali dostat 
do Prahy. Jako primátorka měs-
ta jsem spolu s rektorem UJEP 
a hejtmanem psala ministro-
vi dopravy a řediteli Českých 
drah, ale tenkrát to zůstalo bez 
odezvy. Jsem ráda, že se to nyní 
podařilo prosadit. Je to spojení, 
které naše město, jeho obyvate-
lé i návštěvníci opravdu potře-
bují,“ řekla náměstkyně primá-
tora Věra Nechybová.

Podle nového jízdního řádu 
na rok 2020 vyjede na trať č. 
090 Děčín – Praha denně po-
slední večerní rychlík s odjez-
dem z Děčína ve 21:46, 22:04 
z Ústí nad Labem a příjezdem 
do Prahy ve 23:34. Tento vlak 
dosud jezdí jen v neděli.  gz

Chybějící večerní  
spoj se vrátí
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V Ústí od prosince 
zdraží jízdné v MHD
Ústí nad Labem – Cestující 
v městské hromadné dopravě 
si od poloviny prosince připlatí. 
Zvedne se totiž cena jednorá-
zové jízdenky z 18 na 20 korun. 
Při použití bezkontaktní plateb-
ní karty, bude ze zvýšené ceny 
odečtena sleva 10 % a jedno-
rázové obyčejné jízdné bude 
stát 18 nebo 19,80 korun podle 
doby platnosti a zvolené zóny.

Naopak se ale téměř o ti-
sícovku sníží cena ročního 
kuponu. Místo dosavadních 

4 845 korun cestující zapla-
tí nově 3 990 korun. „Do této 
doby jsme se setkávali pouze 
s tím, že máme nejdražší roční 
jízdné. Cena ročního kupónu 
bude nově vycházet v přepo-
čtu na jeden den 10,93 korun,“ 
řekl výkonný ředitel dopravní-
ho podniku Libor Turek.

Naposledy se cena jízdného 
zvedala v prosinci před osmi 
lety. Tehdy se cena jednorá-
zové jízdenky zvedla z 15 na 
18 korun.  gz

Vloupání objasněno 
za čtyři hodiny
Ústí nad Labem – Kriminalisté bě-
hem čtyř hodin objasnili vloupá-
ní do klenotnictví v centru měs-
ta. Výrazně jim k tomu pomohly 
záběry z kamerových systémů. 
K přepadení došlo v Revoluč-
ní ulici 30. října. Zlodějům ne-
pomohlo ani to, že se bezpro-
středně po činu převlékli. Jeden 
z nich dokonce přihlížel policej-
nímu vyšetřování v klenotnictví, 
tři zmizeli směrem k nádraží. 

Policisté v Drážďanech 1. lis-
topadu zadrželi dva muže, kteří 
jsou podezřelí ze spoluúčasti na 
loupežném přepadení. „Kon-
trabant byl nalezený u Litevců 
v Německu. Krajští  kriminalisté 
zažádali o vydání mužů do Čes-
ké republiky k trestnímu stíhá-
ní. Nyní čekáme na rozhodnutí 
německé justice,“ sdělila mluvčí 
krajské policie Alena Bartošová. 

Krajští policisté případ spoju-
jí s vyloupenými klenotnictvími 
v Chomutově a v Teplicích.  gz

Ústí chce využívat 
vodík v MHD
Ústí nad Labem – Město se přidá-
vá k memorandu o spolupráci 
s krajem při rozvoji komplex-
ního využití vodíku jako zdroje 
čisté energie. Ústí nad Labem 
začalo spolupracovat se Spol-
chemií při budování vodíkové 
plnící stanice i na využití pře-
bytků ekologického vodíku. 
Vodík vzniká jako odpad při 
chemické výrobě. „My nechce-
me jen plnicí stanici. Máme už 
dnes pro Restarty ITI žádost 
o šest vodíkových autobusů,“ 
řekl primátor města Petr Ned-
vědický.  gz

U krematoria našli 
igelitku s masem
Ústí nad Labem – Úředníci mi-
nisterstva pro místní rozvoj 
provedli kontrolu v ústeckém 
krematoriu. Zjišťovali, zda je 
dodržován zákon o pohřebnic-
tví. V odpadu našli zbytky po 
kremaci, jako je popel nebo pro-
tézy a balíček s masem, které 
ale podle přivolaného koronera 
není lidského původu. „Pokuta, 
kterou nájemce krematoria do-
stal po provedené kontrole, na-
svědčuje tomu, že to neprovozu-
je v souladu se smlouvou,“ říká 
ředitel městských služeb Martin 
Mata s tím, že její výše může do-
sáhnout až 200 000 korun. 

Město koncem října ukončilo 
nájemci smlouvu, protože maji-
tel firmy Krematorium Ústí nad 
Labem Jiří Šauer nesplnil její za-
dání a nepořídil v daném termí-
nu novou kremační linku. Podle 
Jiřího Šauera mu k tomu město 
neposkytlo vhodné podmínky. 
Novým provozovatelem krema-
toria mají být ústecké Městské 
služby.  gz

Rybáři s dětmi vypustili  
do Bíliny 300 kilo ryb
Stadice – U Královského prame-
ne ve Stadicích téměř 40 dětí 
z ústecké základní školy Karla 
IV. pomohlo rybářům vypustit 
téměř 300 kilogramů ryb. Při-
pojili se i handicapovaní klien-
ti obecně prospěšné společnos-
ti Helias. 

„Ryby vysazujeme dvakrát 
ročně. Tentokrát bylo do řeky 
vypuštěno asi 300 kilogramů 
ryb. Většina z nich byla přive-
zena z výlovu nádrže Barbo-
ra v Duchcově na konci října,“ 
říká tiskový mluvčí Českého 
rybářského svazu, Severočes-
kého územního svazu. 

V řece Bílině díky školákům 
přibydou například okouni říč-
ní, perlíni nebo cejni. Rybáři 
přidali také několik atraktiv-
ních druhů jako štiky a sumce. 
„Víme ovšem, že účastníkům 

vždy udělají radost i větší ryby, 
které mnohdy znají, jako je 
kapr, štika a také menší su-
mec, proč jim je tedy nedo-
přát. Je úžasné sledovat radost 
v očích při vypouštění toho je-
jich kapříka nebo cejna,“ dopl-
ňuje Jan Skalský.

Ve spolupráci s Unipetrolem 
rybáři od roku 2010 vysadili do 
řeky Bíliny 7,5 tun ryb v celko-
vé hodnotě 700 tisíc korun.  gz

Ze SNP je jednosměrka
Ústí nad Labem – Od listopa-
du je zavedený jednosměrný 
provoz od křižovatky s uli-
cí Ve Smyčce po křižovatku 
s ulicí Veleslavínovou. Nová 
jednosměrka zvýší kapacitu 
parkování v ulici SNP. K úpra-
vě dopravního řešení v loka-
litě sáhla radnice na základě 
požadavků obyvatel a základní 
školy. „Byla to reakce na složi-
tou dopravní situaci v místě, 
kterou komplikoval nedosta-
tek parkovacích míst,“ uved-
la mluvčí magistrátu Romana 
Macová.  gz
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Spolek Osmička Ústí usnadňuje život a pomáhá pečovat s lehkostí
Ústecká Osmička poskytu-

je především prostřednictvím 
kurzů služby dlouhodobě ne-
mocným a těžce zdravotně po-
stiženým osobám, jejich rodi-
nám a pečovatelům. „Snažíme 
se připravit klienty na to, co je 
vlastně čeká a jakým překáž-
kám budou muset čelit,“ říká 
ředitelka spolku Věra Kosová. 

Co spolek Osmička připravil 
pro své klienty letos?

Zrealizovali jsme náš první 
projekt financovaný z veřej-
ných zdrojů, zaměřený na pod-
poru vzdělávacích aktivit pro 
rodiny a pečovatele, kteří se 
starají o dlouhodobě či těžce 
nemocné blízké doma. Proběh-
lo osm zážitkových kurzů, kte-
ré si získaly dostatek přízniv-
ců, kteří se k nám rádi vrací. 
Většinu kurzů provázela živá 
diskuse, kde byl prostor pro 
řešení problémů konkrétních 
klientů a vzájemné sdělová-
ní zkušeností. Zmínit musím 
i praktickou část kurzů, která 
měla velký úspěch. Je lepší si 
„něco“ skutečně vyzkoušet, než 
si „o tom“ jen povídat. Důležitá 
byla účast odborníků, které se 
nám podařilo pro kurzy získat 
a kteří nám pomohli konkrétní 

témata lépe prezentovat a ak-
tivně vedli diskuse.

Takže je o kurzy zájem, bu-
dete pokračovat s jejich 
pořádáním?

Ano, vzhledem k úspěšnos-
ti těchto kurzů chceme v jejich 
realizaci pokračovat i nadále. 
Stále je dost zajímavých, ak-
tuálních témat, která stojí za 
zpracování. Většinu témat vy-
bírají sami účastníci během 
diskuse. Za zmínku stojí, že 
u některých témat kapacita 
ani nestačí. Takže je budeme 
časem nejspíš opakovat nebo 
rozšiřovat, abychom uspokoji-
li poptávku klientů. Kapacita 
jednotlivých kurzů je 20 osob 

a přihlásit se můžete na webo-
vých stránkách osmicka-usti.cz 
nebo na telefonu +420 774 441 
046 u koordinátorky projektu.

Co kromě kurzů ještě 
nabízíte?

Ruku v ruce s kurzy jde i in-
dividuální poradenství. Jde 
o poskytnutí informací o mož-
nostech zdravotní péče v do-
mácím prostředí, konzultace 
v oblasti architektonických ba-
riér nebo poradenství v oblasti 
kompenzačních pomůcek. Tuto 
oblast bychom chtěli v násle-
dujícím roce posílit a rozšířit, 
abychom mohli pokrýt potřebu 
z terénu. Přibývá rodin, které 
mají zájem o své blízké pečovat 

doma a stoupá i potřeba indivi-
duálních konzultací a osobního 
poradenství.

Takže to má smysl… 
V průběhu letošního roku 

jsme si mohli ověřit, že se naše 
snahy a úsilí ubírají správným 
směrem. Že činnost spolku je 
potřebná, mnoha klientům i je-
jich rodinám pomáhá vyřešit 
tíživou životní situaci nebo pře-
konat překážky, které jim brání 
„pečovat s lehkostí“. Mnohdy 
stačí jedna cílená konzultace, 
výběr té správné pomůcky či 
praktický nácvik konkrétní si-
tuace a rázem se „nepřekona-
telný“ problém stává banalitou, 
rutinní záležitostí, které není 
třeba se obávat.

S kým spolupracujete, kdo 
vás podporuje?

Naší partnerskou organi-
zací je agentura domácí péče 
ACME, se kterou již od počátku 
plně spolupracujeme a která 
nás podporuje. Díky této spo-
lupráci máme velmi úzkou ná-
vaznost na klienty v terénu, 
a můžeme tak dobře a pružně 
reagovat na aktuální problémy 
a potíže, které klienty i jejich 
rodiny trápí.  pr

U soudu by mohly vyrůst 
obchody, lékárna i park
Střekov – Na volném prostoru 
za Benešovým mostem a budo-
vou soudu opět chce investor 
postavit obchodní řetězec a re-
tailové obchody. Projekt by měl 
ještě zahrnovat parkoviště, park 
a travnatou plochu. Zástupci 
společnosti Saller group, která 
už jednou s projektem neuspě-
la, jej představili městským za-
stupitelům. Tento návrh vznikl 
po vyjednávání firmy s vedením 
střekovské radnice. 

Investorskou firmu oslovi sta-
rosta Střekova Petr Vinš, proto-
že ho zajímalo, co firma na svém 
pozemku plánuje. „Projekt se mi 
nepozdával, takže jsme se do-
mluvili, že ho přepracují. Chtěl 
jsem mít na místě menší parčík 
u obytných domů, aby lidé kou-
kali na zeleň, ne na stěnu ná-
kupního centra. A druhý park 
s venčící loukou pro psy a s od-
počinkovou plochou využitel-
nou pro kulturní akce. Myslím, 
že patnáctitisícový městský ob-
vod projekt tohoto typu potře-
buje. Objekt nákupního centra 
je moderní a prosklený. Mezi 
ním a krámky s drogerií nebo 

lékárnou by měla být pěší zóna,“ 
vysvětluje starosta Vinš. 

Střekovský obvod jako jedi-
ný v Ústí nad Labem nemá větší 
nákupní centrum. Jediný malý 
supermarket je v dolní části ne-
daleko nádraží. „Nejsem archi-
tekt ani stavař, takže vkusnost 
neposoudím. Ale jako Střekovan 
potřebu obchodního centra cí-
tím a všichni, kdo si chceme co-
koli koupit, tak musíme do cent-
ra,“ říká náměstkyně primátora 
Věra Nechybová. 

Podle odpůrců návrhu nejde 
o účel projektu, ale o architekto-
nický vzhled a usazení do okolí. 
„Plánovaný obchodní komplex 
typu standardní jednopodlaž-
ní krabice se do okolní zástavby 
a místa vůbec nehodí. Uděláme 
vše pro to, aby projekt v součas-
né podobě nebyl zrealizován,“ 
uvedla zastupitelka Karolína Žá-
kovská. Se záměrem postavit na 
Střekově obchodní centrum při-
šla už společnost před několika 
lety. V roce 2008 ústečtí radní 
i obvodní radní stavbu zamítli, 
protože podle nich neodpovídala 
územnímu plánu.  gz
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V Doběticích mají jedinečné hřiště

S E V E R N Í  T E R A S A

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

KONTAKTNa rozsvícení vánočního stromu budou i Krampusáci

7

Gratulace  
k 99. narozeninám

Na opravu hriště 
radnice žádá dotaci

l i s t o p a d  2 0 1 9

Přijďte se naladit na tu pra-
vou adventní atmosféru, po-
slechnout si koledy, ochutnat 
horkou medovinu a jiné dob-
roty. Uprostřed Centrálního 
parku se 1. prosince rozzáří 
vánoční strom Severní Terasy. 

Slavnostní událost bude 
provázet od 16 hodin i zajíma-
vý kulturní program. 

Vystoupí například děsi-
ví čerti Krampusáci, zazpí-
vají sourozeneci Slepčíko-
vi a pěvecký sbor Domu dětí 
a mládeže. 

Nebude chybět živý Bet-
lém Adélčin dvoreček a závěr 
slavnosti obstará oslnivý oh-
ňostroj. Srdečně zveme všech-
ny do parku u Laguny.

Vyznavači moderních adre-
nalinových sportů mají v Ústí 
místo, kde se mohou realizo-
vat. Nové parkourové hřiště 
pro sportovní nadšence všech 
věkových kategorií vzniklo 
v Brandtově ulici. Slavnost-
ně jej otevřel starosta Jaroslav 
Šimanovský s místostarostou 
Pavlem Dufkem, náměstkyní 
primátora Věrou Nechybovou 
a obvodními zastupiteli.

Jde o vůbec první moderní 
a certifikované hřiště na par-
kour v Ústí nad Labem. Radnici 
na Severní Terase přišlo na ne-
celý milion korun. „Při výběru 
nového parkourového hřiště 
jsme si jako odborného a tech-
nického poradce přizvali ústec-
ký parkourový oddíl. Přejeme 
všem, ať se tu dobře trýčkuje,“ 
řekl místostarosta Pavel Dufek. 
Hřiště je určeno aktivním par-
kouristům různé dovednostní 

úrovně, ale využívat ho může 
každý, kdo má chuť si parkour 
vyzkoušet. Parkourové hřiště 
má simulovat běžné překážky 
především městského prostředí 
– zábradlí, zdi a zídky – a umož-
nit nácvik jejich překonává-
ní a především pohyb na nich. 

„Máme radost, že nové hřiště 
je každý den hojně využívané. 
Kvůli bezpečnosti a vandalům 
bude hřiště monitorováno ka-
merovým systémem Městské 
policie,“ dodal starosta Jaroslav 
Šimanovský. Jde o již třinácté 
hřiště na Severní Terase.

Lagunu ovládla strašidla

Tradiční Halloween na Laguně byl plný strašidel. Park se hemžil maskami, strašidelné 
hlavy z dýní lidé vyřezávali přímo na místě. „Letos jsme dali k dlabání k dispozici 
kolem devadesáti dýní,“ řekl místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek. “Podvečer byl 
opravdu nabitý. Vybírali jsme nejlepší dýni – výhru si odnesl Adámek s babičkou Olgou 
Bartuškovou, nechyběla minidiskotéka a oblíbená strašidelná stezka odvahy,“ dodává. 
Na té byly čtyři stanoviště, na kterých na děti i jejich doprovod čekala různá strašidla. 
Jako třeba čert, kočičí žena, vodník a spousta bludiček. Na stezce odvahy vyrazil 
i starosta Jaroslav Šimanovský s náměstkem primátora Tomášem Vlachem. Celá akce 
byla ukončena krásným ohňostrojem. Všem děkujeme za velkou účast a za rok se zase 
sejdeme na Halloweena u Laguny.

Dětské hřiště v Poláčkově 
ulici, které si vybudovali sami 
obyvatelé, je ve špatném stavu. 
Dohodli se proto o převzetí hři-
ště radnicí. Podle starosty Ja-
roslava Šimanovského rekon-
strukce hřiště vyjde na zhruba 
210 tisíc korun. Rada města už 
zmocnila starostu k podání žá-
dosti o dotaci ve výši 150 tisíc 
a obvod bude žádat Ústecký 
kraj o podporu na rekonstruk-
ci. Z vlastních prostředků je 
radnice připravena vynaložit 
dalších 60 tisíc korun.

Psal se rok 1920, když se 
28. října narodila paní Julia-
na Volejníková. V domově pro 
seniory V Klidu oslavila dnes 
velice milá a okouzlující babič-
ka, která miluje květiny a po-
hyb v přírodě, své 99. naroze-
niny. S kytičkou a dárkovým 
balíčkem přišel jménem všech 
občanů Severní Terasy pobla-
hopřát také starosta Jaroslav 
Šimanovský, s přáním pevného 
zdraví a spokojenosti. 

Senioři vyrazili 
do Sněmovny

Na návštěvu Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR vyrazili 
klienti domovů pro seniory ze 
Severní Terasy a z asociace dů-
chodců se starostou Jaroslavem 
Šimanovským. Cesta do Prahy 
byla plná optimismu a těšení se 
na sněmovnu. Tou návštěvníky 
ze Severní Terasy provedla ús-
tecká poslankyně Eva Fialová, 
která vedla diskuzi se seniory 
a poté představila krásné pro-
story dolní parlamentní komo-
ry. Bylo velice zajímavé vidět 
místa, kde probíhá schvalování 
zákonů, včetně sálu, kde zase-
dají poslanci a ministři. Senioři 
si vyzkoušeli, jak vypadá jedna-
cí sál z místa poslanců, předse-
dajícího sněmovny nebo od řeč-
nického pultu a podívali se i do 
poslaneckých klubů.

Klepadla a sušáky už mizí
Zchátralé a nepoužívané venkovní 
sušáky na prádlo a klepadla na 
koberce začaly mizet ze Severní 
Terasy. Formulář žádosti o ponechání 
sušáků a klepadel si můžete 
stáhnout z webu obvodní radnice. 
Obvod se rozhodl klepadla a sušáky 
postupně odstranit, protože už 
nejsou využívány a jsou ve špatném 
technickém stavu. Tam, kde lidé 
klepadla a sušáky využívají, nebudou 
odstraněny. 

INFORMACE
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Hana Sršňová: V Ústí jsem měla pocit, že jsem v nebi
Na přelomu devadesátých let hrála Hana 
Sršňová v Činoherním studiu a byla spolu 
s manželem Petrem Poledňákem jedním 
z tahounů sametové revoluce v Ústí nad 
Labem. Nyní je zpátky na ústeckých prknech, 
která znamenají svět. V Severočeském divadle 
zkouší hru Zasněžená romance. 

INZERCE
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Gabriela Zlámalová

Před třiceti lety jste byla 
členkou Činoherního studia, 
které bylo hybatelem „same-
tového“ dění v Ústí. Jak na to 
období vzpomínáte?

Byla to velmi pohnutá doba. 
Plná strachu a obav a přitom 
nadšení a nadějí, že se koneč-
ně může něco změnit, že může 
přijít něco lepšího. Kolem Či-
noherního studia se to hemžilo 
estébáky, báli jsme se chodit 
ven sami. Byli jsme spolu čty-
řiadvacet hodin denně, nejed-
li, nespali, ani na hygienu čas 
nebyl, jen jsme psali, množili, 
roznášeli, informovali. Neuvě-
řitelně nás to všechny semklo. 

Byla jste s manželem na Ná-
rodní třídě 17. listopadu 
1989.

Ano, s manželem Petrem Po-
ledňákem , v té době šéfem Či-
noherního studia, jsme měli to 
štěstí, že jsme se 17. listopa-
du při demonstraci dostali na 
Národní třídě až do pověstné 
„čertovy uličky“, kde nás poli-
cajti brutálně zbili pendreky. 
Měli jsme tedy zážitky z prv-
ní ruky. Hned druhý den jsme 
vyrazili do Ústí nad Labem, 
abychom se podělili o to, co 
se na demonstraci skutečně 
dělo. V té době jsme přestali 
zkoušet a veškerý čas věnovali 

novým událostem. Petr se stal 
lídrem ústecké revoluce.

„Dělat revoluci“ bez mobilů, 
počítačů a internetu si asi 
dnešní generace nedovede 
představit… 

V té době nebyl internet 
ani mobily a pevné linky byly 
často odposlouchávány. Ne-
zbývalo než si veškeré infor-
mace předávat buď osobně, 
nebo v tištěné podobě. V Či-
noheráku se do jedné míst-
nosti nanosily psací stroje ze 
všech kanceláří a z domác-
ností ústeckých kamarádů. 
Za nimi seděli herci, techni-
ka, garderóba, propagace… 
prostě kdo měl ruce, psal přes 
pět kopíráků vše, co bylo tře-
ba předat dál. Další skupiny 
tyto letáky roznášely na ve-
řejnost, rozdávaly, vylepovaly. 
Herci jezdili do škol a fabrik 
a snažili se lidem vyprávět, 
co se v Praze děje a chystá. 
Televize i rozhlas o těchto 
událostech buď mlčely, nebo 
lhaly. Toto byla jedna z mála 
možností, jak se mohly infor-
mace o pražském dění dostat 

na oblast a jak se lidi mohli 
dovědět třeba o chystané ce-
lostátní stávce.

Jak se zpětně na těch třicet 
uplynulých let díváte?

Ač nejsem spokojená s tím, 
co se teď v politice děje, ne-
patřím k těm, co by si stýskali 
po starých předlistopadových 
časech. Ano, za těch 30 let se 
stala spousta chyb a nedob-
rých věcí, ale to nejdůležitěj-
ší nám zatím zůstává. A tím je 
svoboda. 

Na co v ústeckém Činoher-
ním studiu ráda vzpomínáte? 

V roce 1985 jsem hrála 
s českolipským amatérským 
souborem úžasnou komedii 
s názvem: Jak se vám líbí Jak 
se vám líbí, se kterou jsme 
vyhráli, co se dalo. A já ještě 
něco navíc, protože si mě na 
celostátní přehlídce v Hrono-
vě všiml tehdejší šéf Čino-
herního studia Ivan Rajmont, 
a tak jsem se mu líbila, že mi 
okamžitě nabídl angažmá. 
Hned vhozena do vody jsem 
začala záskokem ve slavné 
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se narodila v roce 1965 v České Lípě. Do 
souboru ústeckého Činoherního studia 
ji vybral režisér Ivan Rajmont. Členkou 
divadla zůstala i při jeho přesunu do 
pražského Rokoka, kde ztvárnila řadu 
komických rolí včetně nezapomenutelné 
Julie v muzikálu Rómové a Julie. S man-
želem Petrem Poledňákem žili čtyři roky 
v USA. Po návratu začala spolupracovat 
s Docela velkým divadlem v Litvínově. 
Několik let hostovala v Divadle Radka 
Brzobohatého, hostuje také v Divadle 
Pavla Trávníčka, v ústecké opeře 
a v muzikálech Romeo a Julie a Děti 
ráje. S Nymburským divadlem hraje 
dvě komedie, v Divadle Bez zábradlí 
pohádku. S Petrem Poledňákem má 
syna Václava.

Hana Sršňová 

P R O F I L

Hana Sršňová: V Ústí jsem měla pocit, že jsem v nebi

barva: V oblečení 
třeba černá, ale do 
bytu bych si ji nedala.

jídlo: Cokoliv, co mi 
někdo uvaří.

hudba: Široký rejstřík 
– folk, pop, rock, punk.

číslo: 3

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

l i s t o p a d  2 0 1 9

komedii Jakub fatalista a ocitla 
se na jevišti s Jirkou Barto-
škou, Karlem Heřmánkem, 

Jirkou Schmitzerem, Ondrou 
Vetchým a spoustou dalších 
vynikajících herců. Měla jsem 

pocit, že jsem v nebi a že tam 
jsem patrně nějakým omylem 
a brzo budu muset zpátky na 
zem, protože jsem neměla žád-
né zásluhy, vzdělání, zkušenos-
ti, o nic takového jsem neusi-
lovala a prostě se to najednou 
stalo. Naštěstí žádné procitnu-
tí ze snu se nekonalo a já strá-
vila v Ústí jedno z nejlepších 
období mého života.

Co si vybavíte, když se řek-
ne Ústí?

Kdo nezná Ústí, tak se po-
diví, když okamžitě odpovím: 
příroda. Vystoupíte z vlaku 
a jste v šoku. Před vámi Mari-
ánská skála, za vámi Labe, vý-
hled na České středohoří, Vět-
ruši, hrad Střekov. Krása. 

Sledujete Činoherní studio 
stále?

Sleduji, ale spíš zprostředko-
vaně od ústeckých kamarádů 
a z facebookových stránek.

Máte v Ústí ještě přátele?
No jeje! Opravdové přátel-

ství se nevytratí se změnou 
místa bydliště.

Teď zkoušíte ve „velkém“ ús-
teckém divadle. Jste ráda 
zpátky v Ústí?

Mám velkou radost, že se do 
Ústí mohu zase vrátit. V Se-
veročeském divadle už jsem si 
zahrála hlavní roli Eulálie Ču-
bíkové ve Zvonokosech a teď 
zkouším swingový muzikál Za-
sněžená romance v režii Pavla 
Trávníčka. Bude to úplně jiný 
hudební počin, než jsme zvyk-
lí. Swingová kapela přímo na 
jevišti s nestárnoucími hity 
Glenna Millera.

Co vás v nejbližší době čeká?
Hlavně premiéra Zasněžené 

romance, která se bude hrát 
nejen v ústecké opeře, ale od 
ledna i v pražském divadle 
Broadway. A muzikál Děti ráje, 
ve kterém hraji, se vrací z Brna 
do Prahy, takže nás mohou di-
váci vidět od dubna v Kongre-
sovém centru.

Jaká muzikálová role je vám 
nejbližší?

Zpívala jsem třeba v Romeo-
vi a Julii v Hybernii, ale to byla 
spíš výjimka, nejsem zpěvač-
ka. I v muzikálech hraji větši-
nou činoherní role. A nejbližší 
jsou samozřejmě ty komické. 
Miluju rozesmívat lidi. 

A máte nějakou vysněnou 
roli?

Nemám žádnou vysněnou. 
Vše dělám ráda. Jak je potře-
ba nějaká mrcha, prostořeká 
osoba, prostitutka, nymfoman-
ka nebo alkoholička – tak jsem 
povolána (smích). Vždy se jich 
chopím s velkou chutí a vdě-
kem. Ale jsou v mém reperto-
áru i výjimky. Teď jsem měla 
premiéru pohádky Princové 
jsou na draka, kterou hraje-
me v Divadle Bez zábradlí, kde 
jsem hodná maminka Mařen-
ka Kubíčková.

Herečka Hana Sršňová nemá vysněnou roli. Každou hraje ráda. foto: archiv HS
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Koncert pro Teplice přilákal k Zahradnímu domu davy
Jedinečný koncert přilákal 

k Zahradnímu domu davy Tep-
ličanů. Skvělý rockový koncert 
pro všechny připravila společ-
nost AGC Flat Glass Czech, kte-
rá slaví několik kulatých výročí 
– především 130 let od zahá-
jení výroby skla v Řetenicích 
a 50 let od využití technologie 
plavení skla. „Dnes v našich 
závodech zaměstnáváme více 
než 3 a půl tisíce lidí a pokud 
budete počítat i jejich rodiny, 
tak se bavíme o tom, že 20 pro-
cent lidí tohoto okresu má něco 

společného se sklárnou. To, 
že slavíme 130 let výroby skla 
a 50 let výroby floatů, slaví ne-
jen firma, ale i její zaměstnanci 
a rodiny. Proto jsme se rozhod-
li, že koncert uděláme opravdu 

pro všechny. Uděláme koncert 
Tepličanů pro Teplice,“ řekl Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech. 
Skvěle zahrála teplická kapela 
Blue Rocket, která si jako hosty 
pozvala tři členy skupiny Ka-
bát, Radka „Hurvajse“ Hurčíka, 
Otu Váňu a Tomáše Krulicha. 
Mezi hosty byl také teplický pa-
triot a muzikant Petr Kadlček, 
člen skupiny Doctor Victor Víťa 
„Mádl“ Chocholouš a majitel 
jediných hudebnin v Teplicích 
Jakub Fojtík. 

Skláři z Řetenic slaví 130 i 50 let 
Tavit sklo v pecích se v Ře-

tenicích poprvé začalo před 
130 lety, v továrně tehdejšího 
pokrokového podnikatele Maxe 
Eugena Mühliga. O 70 let poz-
ději se pak ve stejném závodě 
uskutečnila opravdová techno-
logická revoluce. 

Jako první ve střední a vý-
chodní Evropě spustili v řete-
nickém závodě tehdejšího Sklo 
Unionu revoluční technologii 
výroby skla pomocí plavení na 
cínové lázni. Tato technologie 
výroby plochého skla – float 
se v závodě dnešní AGC Flat 
Glass Czech využívá i nyní, kdy 
je firma největším evropským 
výrobcem plochého skla. Tato 
a další kulatá výročí si AGC 
Flat Glass Czech připomněla 
s obchodními partnery, zástup-
ci města a kraje i současnými 
a bývalými zaměstnanci. Nej-
dříve dnem otevřených dveří 
a exkurzí v závodě Processing 
a závodě Řetenice na lince 
R3. Později také koncertem 
AGC pro Teplice u Zahradního 
domu. 

„Výroba skla u nás v Řeteni-
cích má unikátní historii. Max 
Eugen Mühlig a jeho žena za-
čali před 130 lety cestu, kte-
rá má jedinečné parametry. Je 
úžasné, že Mühligovými zapo-
čatá a všemi těmi, kteří prošli 
branami tohoto závodu, násle-
dovaná cesta, je dnes pevnější 

a širší než před 130 lety. Svědčí 
o tom nejen spuštění unikát-
ní technologie plavení skla na 
cínové lázni před 50 lety, nejen 
založení firmy Glavunion a ná-
sledná privatizace před 30 lety, 
nejen miliardová investice do 
špičkové technologie na peci 
R1 před pěti lety, ale i nedáv-
ná investice umožňující nám 
vyrábět mnohem větší formá-
ty v závodě Processing. Toto 
vše, co si dnes připomínáme, je 
důkazem, že cestu započatou 
manžely Mühligovými úspěš-
ně rozvíjíme,“ řekl Zdeněk Fre-
lich, Country manažer společ-
nosti AGC Flat Glass Czech. 

130 let od zahájení  
průmyslové výroby skla 
Sklárna v Řetenicích byla druhou v po-
řadí, kterou podnikatel a technolog Max 
Eugen Mühlig provozoval. Podle do-
stupných zdrojů měla údajně velký vliv 
na to, že se sklárna v Řetenicích posta-
vila, Mühligova žena Marie pocházejí-
cí z velmi bohaté podnikatelské rodiny. 
Ta totiž oplývala obchodním nadáním 
a prosadila stavbu modernější a vět-
ší sklárny v Řetenicích. Max Eugen Müh-
lig, coby technik schopný vyrobit kvalit-
ní a levné sklo, jejích rad vyslyšel. I proto 
zřejmě sklárna nesla jméno Marie. První 
tovární hala měla rozpětí 17 metrů a ta-
vicí pec v ní spustila výrobu v roce 1890. 

50 let od zahájení  
unikátního plavení skla
Před 50 lety se mohla sklárna v Řeteni-
cích podniku Sklo Union pochlubit v teh-
dejší střední a východní Evropě jedineč-
nou technologií výroby skla. Původní 
výroba tažením ještě z dob Maxe Eu-
gena Mühliga byla nahrazena revoluč-
ní technologií výroby plaveného skla na 
cínové lázni, tzv. float. Tu podnik získal 
od britské společnosti Pilkington. Tech-
nicky nesmírně náročná výstavba lin-
ky trvala pouze dva a čtvrt roku. Zku-
šební provoz byl zahájen 22. října 1969 
a 1. ledna 1970 zahájila výrobní linka tr-
valý provoz. 

30 let od založení  
společnosti Glavunion
Před 30 lety se v obchodním rejstříku 
objevilo namísto státní podnik Sklo Uni-
on akciová společnost Glavunion se zá-
vody Řetenice, Chudeřice, Kryry, Du-
chcov, Pozorka, Sokolov, Oloví, Chodov 
a Hranice. Šlo o první krok privatizace 
firmy na cestě směřující k belgické sku-
pině Glaverbel. Právě tato privatizace, 
společně s privatizací automobilky Ško-
da Auto, bývá odborníky považovaná 
za příkladnou cestu přechodu státního 
podniku do soukromých rukou. Dnes je 
firma AGC Flat Glass Czech součástí svě-
tového lídra ve výrobě plochého skla, ja-
ponské skupiny AGC. 

5 let od zahájení provozu 
světové technologie 
Před pěti lety společnost AGC Flat Glass 
Czech ukončila rozsáhlou rekonstruk-
ci linky R1 v Řetenicích. Instalace unikát-
ní technologie na výrobu skel především 
pro automobilový průmysl přišla zhru-
ba na dvě miliardy korun. Šlo o jednu 
z nejvýznamnějších investic skupiny AGC 
v Evropě za posledních několik let. Zre-
konstruovaná linka je jedním z nejmo-
dernějších zařízení svého druhu.
Dokončení modernizace  
závodu Processing
V červenci letošního roku pak AGC Flat 
Glass Czech dokončil v Řetenicích vý-
znamnou investici do závodu Pro-
cessing. Investice zlepší kvalitu a zvý-
ší kapacitu výroby plochých skel, která 
nyní bude moci dodávat také ve větších 
formátech. „Tím se závod více vyprofilo-
val a zaměřil na stavební projekty,“ uve-
dl ředitel závodu Processing Petr Maz-
zolini. Firma investovala téměř 150 
milionů korun především do technologií 
na zpracování velkoformátových skel. 

J A K  Š E L  Č A S

Hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka se sklárnou 
pojí osobní vazby, neboť zde 
strávil část svého profesního 
života. „Vždy mě těší, když vi-
dím, jak se firmám v Ústeckém 
kraji daří. Stotřicetileté výročí 
provozu a neustálé zlepšování 
a modernizace stávající výroby 
svědčí o tom, že v Teplicích to 
se sklem opravdu umí. Zde mě 
to těší o to více, že jsem tu sám 
roky pracoval,“ řekl hejtman. 
Primátor Teplic Hynek Hanza 
zase připomněl, že z AGC má 
jednací stůl i konferenční sto-
lek v zasedací místnosti magis-
trátu, kde přijímá návštěvy.

Na oslavách nechyběl (zleva) teplický primátor Hynek Hanza, hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček i bývalý předseda představenstva AGC Flat Glass Czech Pavel Šedlbauer. foto: zt
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Studijní obory s maturitou 
(čtyřleté):
23-41-M/01  Strojírenství
zaměření:  
Programování CNC strojů 
a počítačová grafika

23-45-M/01  Dopravní prostředky
zaměření:  Silniční vozidla a logistika
26-41-M/01  Elektrotechnika
zaměření (volí se od 3. ročníku):
 Energetika a informatika,
Automatizace a počítačové aplikace

Studijní obory s maturitou 
(čtyřleté):
18-20-M/01  Informační technologie
zaměření:  Počítačové sítě a programování
37-42-M/01  Logistické a finanční služby
zaměření:  Informatika v logistice

Učební obor s maturitou (čtyřletý):
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
zaměření:   Bezpečnostní systémy a datové sítě

Sdělovací a zabezpečovací technika

Střední průmyslová škola
Ústí nad Labem, Resslova 5, p.  o.

Středisko Resslova - Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
sekretariát: 475 240 054, zástupci: 475 240 052, 475 240 070, e-mail: sekretariat@spsul.cz, www.spsul.cz

Středisko Stříbrníky - Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem - Stříbrníky
sekretariát: 478 572 204, zástupci: 478 572 255, 478 572 256 

e-mail: skola@spsul.cz, www.spsul.cz

Uchazečům o studium nabízíme tyto studijní a učební obory:

Učební obory s výučním listem (tříleté):
26-51-H/02  Elektrikář - silnoproud
26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje
37-51-H/01  Manipulant poštovního provozu a přepravy
Dálková forma vzdělávání
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
Učební obor - jednoleté zkrácené studium (pro uchazeče 
s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou)

!  Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou 
již v roce 1910. Je jednou z největších páteřních škol Ústeckého 
kraje a lídrem v přípravě pro moderní technologie a IT obory. 
Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické 
fakulty ČVUT v Praze, Fakulty strojní TU Liberec a Přírodovědecké 
fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je čtyřnásobným vítězem 
a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje 
klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do 
profesního života.
!  Žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti 
studia přestoupit na jiný obor. 
! Absolventi elektro oborů mohou získat kvalifikaci podle § 5 
a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., žáci oboru dopravní prostředky řidičský 
průkaz na nákladní automobil. V oboru strojírenství se učí CAM 
systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové 
grafiky. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program 
s možností získat certifikát CNA 1–4.
!  Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu 
Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů. Jsme 
akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního 
osvědčení ECDL (Mezinárodní standard pro digitální znalosti 
a dovednosti).
! Unikátní je spolupráce se zaměstnavateli, která zvyšuje 
možnost uplatnění absolventů na trhu práce (praxe, brigáda, 
stipendijní programy). S partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality 
přípravy absolventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta 
Hospodářské komory ČR. 
! Bohaté jsou mimoškolní aktivity – exkurze, adaptační 
a sportovní kurzy, zahraniční stáže, soutěže, spolupráce se 
základními školami. 
! Zveme Vás na dny otevřených dveří. Středisko RESSLOVA: 
21. 11. 2019 od 14 hod., poslední prohlídka v 16 hod., 7. 12. 2019 
od 9 hod., poslední prohlídka v 11:30 hod. a 14. 1. 2020 od 14 hod., 
poslední prohlídka v 16 hodin. Středisko STŘÍBRNÍKY: 20. 11. 2019, 
4. 12. 2019, 15. 1. 2020 vždy od 14 hod. do 16 hodin. Soutěž pro 
žáky ZŠ "A JE TO 2019" - 11. 12. 2019, 8–12 hodin.
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Turbulentní rok odstartovala únorová exploze
Ústí nad Labem – Před třiceti lety 
během roku 1989 den po dni 
padal komunistický režim 
a vznikalo Občanské fórum. 
Turbulentní rok v Ústí začal 
už 8. února, kdy nad ránem 
v atriu budovy krajského ná-
rodního výboru došlo k mohut-
né explozi. Exploze způsobi-
la značné hmotné škody, ale 
nikdo nebyl zraněn. Pachatel 
výbuchu nebyl nikdy vypát-
rán. V květnu spalování toxic-
kého odpadu na chabařovické 
skládce vyvolalo aktivizaci ús-
teckých ekologických iniciativ, 
které na 20. května ohlásily 
ekologickou demonstraci na 
Lidickém náměstí. Národní vý-
bor ji ale zakázal. 

17. listopadu 1989 se i mezi 
Ústečany začaly šířit zprávy 
o brutálním zákroku bezpeč-
nosti proti studentské demon-
straci na pražské Národní tří-
dě. O tři dny později studenti 
ústecké pedagogické fakulty 
a zaměstnanci Činoherního 
studia zahájili protestní stáv-
ku. Na ústeckých nárožích 
a výkladech obchodů se objevi-
ly 22. listopadu první vylepené 
letáky s provoláním o ustave-
ní Občanského fóra, výzvou 

kardinála Tomáška a svědec-
tvími účastníků masakru na 
Národní třídě. Na koleji peda-
gogické fakulty na Klíši byl pro 
ústeckou veřejnost promítán 
videozáznam z Národní třídy. 
Na Mírovém náměstí se odpo-
ledne sešlo asi 6 tisíc lidí na 
demonstraci. První ústecká 
demonstrace měla v počátku 
ekologický charakter, později 
zazněly i politické požadavky. 
V Národním domě bylo usta-
veno místní Občanské fórum. 
25. listopadu se v budově KV 
KSČ konalo mimořádné zase-
dání severočeského krajské-
ho výboru KSČ, které vyjádřilo 
podporu nově zvolenému ge-
nerálnímu tajemníku ÚV KSČ 
Karlu Urbánkovi, kritizovalo 
neschopnost starého vedení 
KSČ a odsoudilo připravova-
nou generální stávku. Součas-
ně se na Mírovém náměstí ko-
nala další demonstrace OF. 

Během dvouhodinové gene-
rální stávky přišlo 27. listopa-
du podpořit požadavky OF asi 
40 tisíc demonstrantů. Na de-
monstraci promluvili zástupci 
ústeckých podniků, studenti, 
zástupci ekologických inicia-
tiv, k mikrofonu se dostal Emil 

Zátopek, Jiří Bartoška, Ivana 
Chýlková nebo Michal Tučný. 
Na pozvání primátora Josefa 
Kubice se večer v budově ná-
rodního výboru uskutečnilo 
první vzájemné jednání pra-
covní skupiny OF s představi-
teli Národního výboru. Vedení 
krajského výboru KSČ v čele 
s vedoucím tajemníkem Vác-
lavem Šípkem v den generální 
stávky nechalo povolat jednot-
ku Lidových milic z Palivové-
ho kombinátu v plné zbroji 

a s protichemickými prostřed-
ky k ochraně budovy krajské-
ho výboru KSČ před účastníky 
demonstrace. Jednotka Lido-
vých milicí Šípkův rozkaz neu-
poslechla, a navíc zaslala stíž-
nost na ústřední výbor KSČ. 
Dopis byl večer citován v Te-
levizních novinách a urychlil 
velkou měrou rozpuštění Lido-
vých milic v celém státě i ko-
nec politické kariéry Václava 
Šípka, který 6. prosince 1989 
rezignoval na svou funkci.  zu

Při generální stávce demonstrovalo na Mírovém náměstí 40 tisíc lidí. foto: Petr Berounský



1 2

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zZ Á B A V A

INZERCE

Hledáte nového praktického lékaře?
EUC Klinika Ústí nad Labem  registruje nové pacienty

Výhody
• Další navazující specializace pod jednou střechou

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

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

www.eucklinika.cz

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

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

MC
20
19
11
28

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Johanna Wolfganga von Goetha
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slevy až 

30 %*

Kärcher
a žádný pátek
není černý!

ŽLUTÝ VÍKEND
Pátek 29. 11. a pondělí 2. 12. 2019
*  Platí na vybrané produkty z řady Home and Garden.

Navštivte nás v KÄRCHER STORE Teplice, Srbická 469 nebo na www.karcher.cz/zluty-vikend

Zit Teplice, Zit Usti - KS Teplice - 188x264 mm + spad.indd   1 15.10.2019   13:46:59

l i s t o p a d  2 0 1 9
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AIDA 
Fena, kříženka yorka 
barvy zlaté s černými 
znaky, výška 30 cm, stáří 
2,5 měs. Aida u nás též 
čeká na paničku, až se 

vrátí z nemocnice, a proto je nabízena 
pouze k virtuální adopci.

KOSMONAUT 
Pes, kříženec černý 
s bílými znaky, výška 
45 cm, stáří 8 let. 
Kosmonaut je nabízen 
pouze k virtuální adopci, 

jelikož má majitelku v nemocnici a je 
v centru pouze dočasně.

ANGEL 
Pes, plemeno vlkodav, 
výška 60 cm, stáří 
5 měsíců. Angela stejně 
jako Sophii a Spikeho 

nabízíme pouze k virtuální adopci, jelikož 
se jejich osud řeší v součinnosti s PČR.

SOPHIE 
Fenka, kříženka čivavy, 
rezavá, výška 30 cm, stáří 
1 rok. Sophii nabízíme 
pouze k virtuální adopci, 
její osud se teprve řeší 

v součinnosti PČR.

MÁJA 
Fena, plemeno německý 
ovčák, barva černá se znaky, 
bílá špička ocasu. Mája je 
8 let stará, výška 53 cm. Je 
to nekonfliktní a vyrovnaná 

fena. Hodí se k domku se zahrádkou, který 
spolehllivě ohlídá.

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 .

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

Vaky pro svoz se budou vydávat od 14. do 18. října od 8:00 do 17:30, ve sběrném dvoře 
v Krásném Březně. 
Svoz: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice – v týdnu od 
25. 11. ◾ Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov – od 2. 12. ◾ Střekov, 
Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice – od 11. 11. ◾ Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky – od 18. 11.

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
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DOMÁCÍ UTKÁNÍ
CHANCE LIGY

SO 16. 11. 2019 OD 16 HODIN 

VSETÍN

ST 27. 11. 2019 OD 18 HODIN 

PROSTĚJOV

PO 2. 12. 2019 OD 18 HODIN 

KADAŇ

ST 4. 12. 2019 OD 18 HODIN 

LITOMĚŘICE
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12. 11. | Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00; Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti  
17:10–17:30; Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15:00–15:20; Neštěmice: Opletalova, 
u parkoviště 15:30–15:50; Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16:00–16:20

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

BLAHOPŘÁNÍ
Pětašedesát let uplynulo 2.října od doby, kdy si 
Marta a Oldřich Richterovi řekli své „ano“. 
Láska, jakou máte, je víc než vzácná, tak ať si 
uděláte i další léta krásná.
Srdečně vám gratulujeme k výročí
dcery Marta a Vlasta s rodinami a ostatní příbuzní
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Svatomartinská 12° 
doplní husí menu

S čelovkou se poběží pro Madlenku

Pivo vídeňského typu je 
spodně kvašený nefiltrovaný 
ležák, který pohladí chuťo-
vé pohárky jemně nahořklou 
a lehce karamelovou chutí. Je 
uvařen z vybraných sladů – 
českého, bavorského a kara-
melového a společně, spolu se 
žateckými chmely Sládek a po-
loraný žatecký Červeňák, vám 
připraví nezapomenutelný gur-
mánský zážitek. 

Husí menu se bude Na Ry-
chtě podávat od 8. do 17. listo-
padu tradičně o víkendech po 
celý den a během pracovních 

Letošní jubilejní noční běh 
v době adventu se uskuteční 
v neděli 1. prosince. Světelný 
had rozběhne již popáté Lab-
skou stezku od Mariánské-
ho mostu ke zdymadlu. Běžci, 
sportovci a všichni ti, kteří si 
chtějí protáhnout tělo, potkat 
se s přáteli a také trochu po-
moci, si rozsvítí čelovky přes-
ně v 17:00. Trasa dlouhá 5 km 
je určena pro všechny věkové 
kategorie, pro každého, kdo si 
rád zasportuje a v předvánoč-
ní době udělá i radost někomu 
dalšímu. Na každého účastníka 
v cíli bude čekat teplý čaj, sva-
řené víno a vánočka. První tři 
muži a ženy získají i drobnou 

odměnu a pár cen počká na 
ostatní v tombole. Startovné je 
dobrovolné a celý výtěžek pů-
jde na charitativní účely. Ten-
tokrát pro Madlenku a její po-
třebný rehabilitační pobyt na 
klinice Armandi. Pivovar Hotel 
Na Rychtě pořádá závod spolu 
s dalšími partnery.

250 piv pro vítěze soutěží  
S Mazlem na cestách a houbách

Vítěznou fotografií se letos 
stal snímek s názvem: Kdo si 
dá (m)loka?, kterou zaslal pan 
Palaščák ze Štěchovic (312 hla-
sů). O pár hlasů méně a 75 piv 
si odnesl snímek z Gibralta-
ru: Mazel s opicí po opici (291 
hlasů). Třetí se umístila fotka 
z Kuby, z Varadera: Potkali se 

na pláži (97 hlasů) a brambo-
rové místo patří snímku: Ma-
zel s pilotkou Mary Ellioso-
vou (90 hlasů). Absolutním 
vítězem soutěže „S Mazlem 
na houbách“ se stal pan Hůla 
z Křivoklátska a snímkem: Ma-
zel u Praváků, houbař dostal 
voucher na 1 500 korun.  pr

dnů vždy od 13:30. Nenech-
te si ujít čtvrtku husy s červe-
ným a bílým zelím a domácím 
karlovarským knedlíkem a pro 
Svatomartinské menu si udě-
lejte v kalendáři místo.

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

podzimní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

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

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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v naší péči  /  euc.cz

Objednejte se
k lékaři na čas

a nečekejte

EUC_Inzerce 216x303 Spachtle_ZitUsti.indd   1 23/10/2019   13:43
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