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Cena vody překročí magickou 
hranici sto korun za kubík 
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Volný čas
Koncert ústeckých Beatles 
pomůže onkologickému centru
STRANA 11
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LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
do 23. 12.  Ústecké Vánoce 
9. 12.   Dny pro školy 
 1600 MŠ Internátní – pásmo vánočních písní  
 a koled
 1630 ZŠ a MŠ SNP – vánoční koledy, recitace  
 a taneček
 1700 DD Severní terasa – pěvecký sbor  
 Terasáček
 1800 ZUŠ Evy Randové
 1900 Musical school při DDM Ústí n. L. –  
 pásmo vánočních písní a koled
10. 12.   Nezbedné Vánoce 
 1400 Vánoce jsou zase tady – hudební show  
 s Jirkou, Martinem a Lůcou
 1600 Vánoční hrátky s Inkou Rybářovou  
 a Klaunem Rybičkou
11. 12.   Hvězda přání 
 1700 Vánoční radovánky s Pepou Melenem
12. 12.   Country Vánoce 
 1400 Loutkové divadlo Na Nitích rodiny  
 Kopeckých – Zakletá princezna
 1500 MŠ Pomněnka – vánoční zpívání
 1600 B. B. Flink
 1700 Desperadi – country bluegrass music  
 band
 1800 Karavana – lovosická country kapela
 1900 Kliďánko – ústecká country kapela
13. 12.   Středověké Vánoce 
 1400 Dobová řemesla, středověká hudba,  
 rytířské souboje, zázemí rytířů, ukázka zbraní.  
 Flašinetář, harmonikář, kejklíři
14. 12.   Rockové Vánoce 
 1400 Labe
 1500 Tarantule
 1600 Cumbal
 1700 Sklap
 1800 Black Sabáka
  1900 The Rumble of Skulls
15. 12.   III. adventní neděle 
 1400 Musical school při DDM Ústí n. L.
 1500 Radka Sehnoutková – sopranistka,  
 sólistka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni
 1600 Mladá scéna – Kocour Modroočko
 1700 Ústečtí trubači
 1800 Milan Peroutka a Perutě
 1900 Zapálení svíčky na adventním věnci
16. 12.   Dny pro školy 
 1600 MŠ Motýlek – vánoční koledy
 1630 ZŠ Neštěmická – vánoční zpívání
 1700 MŠ Stříbrníky – pěvecké vystoupení
 1800 ZŠ Mírová
 1900 ZUŠ Evy Randové
17. 12.   Sportovní odpoledne 
 1400 Prezentace ústeckých sportů – fotbal,  
 hokej, basketbal, volejbal, florbal
18. 12.   Vánoční revival 
 1530 Vánoční myslivecké troubení
 1700 Wanastovi Vjeci revival
 1800 Michal David revival
 1900 KABÁT band
19. 12.   Rozsviťme Ústí 
 1700 11. ročník charitativní akce nadačního  
 fondu Upřímné srdce, pořádané na podporu  
 hendikepovaných dětí. Akce je spojena  
 s tradičním vypouštěním lampiónů.
20. 12.   Den pro zdravotně postižené 
 1700 Hudební skupina A je to!
 1800 Ústečtí trubači
 1900 Hudební skupina Terezky z Terezína hraje 
 k tanci a poslechu
21. 12.   Den plný muzikálu 
 1400 Křížem krážem muzikálem
 1600 Musical school při DDM Ústí n. L.  
 – Dracula
 1700 Michael Hejč – houslista
 1800 Pavel Vítek
 1900 Bohuš Matuš
22. 12.   IV. adventní neděle Moderátor  
  – Josef Šutara – Ústecká klasika 
 1400 Kozí bobky a J. A. Náhlovský
 1500 Radegast
 1600 Total

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

 1700 Bonifanti 
 1800 Depeche Mode revival
 1950 Zapálení svíčky na adventním věnci
23. 12.   Slavnostní zakončení 
 1200 Primátorská rybí polévka Ústeckých  
 Vánoc 
 1400 Michal Volf – vánoční písně a koledy
 1500 Radka Sehnoutková – sopranistka,  
 sólistka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni
 1600 Eliška Lüftnerová
 1700 Kapela Brass Bombers
 1800 Leona Machálková
 1900 Lenka Graf, Ústečtí trubači a zapálení  
 svíčky na adventním věnci

CHRÁM APOŠTOLA PAVLA 
18. 12., 1900  Missa Brevis – mše pro orchestr, sbor,  
  sóla a zvony; autor: Jiří Pavlica

APOLLO MUSIC CLUB
21. 12.   Retrodiskotéka
31. 12.   Retrodisko Silvestr

DOMA – MUSIC PUB 
20. 12., 1930  Krucipüsk
21. 12., 2200  Lunetic

DŮM KULTURY 
9. 12., 1900  Vojtěch Dyk a B-Side Band
11. 12., 1600  Čerti z Rakouska
12. 12., 1900  Příště ho zabiju já sám – divadelní  
  komedie
14. 12., 1930  Vánoční koncert The Boom 
16. 12., 2000  Partička
17. 12., 1930  Vánoční salon Fešáků
19. 12., 1930  Vánoční koncert Spirituál kvintetu
21. 1., 1800  Duo Jamaha 

NÁRODNÍ DŮM 
9. 12., 2000  Libor Šmoldas Trio
14. 12., 2000  Stoletá diskotéka 
17. 12., 2000  Karel Plíhal – Recitál

ZOO 
24. 12.   Štědrý den v zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
10. 12., 1900  Mládež bez boha
11. 12., 1900  Stepní vlk
17. 12., 1000  Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
19. 12.  Pan Kolpert
23. 12., 1400  Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
23. 12., 1700  Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
27. 12., 1500  Vánoční hra aneb O tom slavném  
  narození
28. 12., 1900  Mládež bez boha

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
9. 12., 1900  Nabucco
10. 12., 1900  Louskáček 
13. 12., 1000  Louskáček 
13. 12., 1900  Fantastická žena 
14. 12., 1700  Vánoční koncert ústeckého dětského  
  sboru 
15. 12., 1500  Louskáček
16. 12., 1700  Vánoční koncert ZUŠ Evy Randové 
17. 12., 1900  Veselá vdova 
18. 12., 900 Vánoční čas – představení pro děti 
18. 12., 1030 Vánoční čas – představení pro děti 
18. 12., 1900  Zkrocení zlé ženy 
19. 12., 1900  Zasněžená romance 
20. 12., 1900  J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
21. 12., 1500  Louskáček 
22. 12., 1700  J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
26. 12., 1800  Vánoční koncert Bendova komorního  
  orchestru a jeho hostů 
29. 12., 1500  Sněhová královna 

31. 12., 1500  Zasněžená romance 

MUZEUM 
Akce 
10. 12., 1700 Schichtova epopej – názorný průvodce 
českou historií X. – uherská královská koruna pro 
českého prince. Přednáška nás zavede do doby 
posledních Přemyslovců na českém trůně. Její 
téma vychází z námětu obrazu Schichtovy epopeje. 
Přednáší: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav 
českých dějin FF UK Praha). Vstupné 20 Kč
11. 12., 1600  Muzeum čte dětem – čtení pro 
děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma
12. 12., 1700  Neuvěřitelný svět prvních zemědělců 
s Eliškou Wiesnerovou – interaktivní výstavou 
představující život našich předků před 7000 lety 
vás provede její kurátorka Mgr. Eliška Wiesnerová. 
Vstupné 50/30 Kč
12. 12., 1800  Ikonografie Kristova narození 
a dětství – přednáška bude pojednávat 
o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné 
a o kultu Jezulátka. Přednášející: prof. PhDr. et Ing. 
Jan Royt, Ph.D., DSc. Vstupné 20 Kč
17. 12., 1700 Rudolf Jenatschke – Kněz posedlý 
fotografií – křest knihy Vladimíra Kaisera, Petra 
Karlíčka a Jiřího Preclíka, po kterém bude následovat 
krátká přednáška autorů se „světelnými obrázky“, 
a kniha bude k zakoupení v pokladně muzea. Vstup 
volný
18. 12., 1700  Vánoční myslivecké troubení 
– mladí myslivečtí trubači z Ústí nad Labem, 
Jirkova a Šluknova pod vedením svých učitelek 
přednesou lovecké znělky i skladby vánoční. Pořádá 
Českomoravská myslivecká jednota. Předprodej na 
OMS ČMMJ a v pokladně muzea. Vstupné 150 Kč
19. 12., 1900 Adventní koncert – tradiční setkání 
s operní zpěvačkou Innou Davidenko a klavíristou 
a baletním mistrem Vladimírem Gončarovem. Hosté 
večera děti z baletního studia Severočeského divadla. 
Vstupné 150/100 Kč
Výstavy
do 31. 12.  Klaus Horstmann-Czech – Dialog 
s časem – mramorové plastiky významného 
evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause 
Horstmanna-Czecha
do 12. 1.  700x Hrad Střekov – nejromantičtější 
zřícenina v obrazech – ruina Střekova se pro svou 
„pohádkovou“ polohou vysoko nad řekou řadí 
k předním evropským ikonám romantismu. Výstava 
k letošnímu jubileu 700 let od první zmínky o hradě 
ukáže symbol Ústecka v klasických i nečekaných 
podobách.
do 31. 12.  Cesta města 770 let – výročí první 
písemné zmínky o Ústí připomíná série výstav ve 
veřejném prostoru.
do 31. 12.  Neuvěřitelný svět prvních 
zemědělců – jak žili naši předci před 7000 lety, 
co jedli, jaké používali nástroje? Nejen na tyto 
otázky odpoví putovní interaktivní výstava. Kromě 
unikátních exponátů, zapůjčených z několika muzeí, 
budou k vidění trojrozměrné modely a repliky 
nástrojů. 
do 26. 1.  Děti nepřítele? – výstava představuje 
nelehké osudy dětí narozených z česko-německých 
vztahů, ale i jiných podobných okrajových skupin 
obyvatel poválečného Československa. Výstava 
Filozofické fakulty UJEP ve spolupráci s Universität 
Augsburg a Pamětí národa.
do 29. 12.  Zdeněk Kůs – Obrazy – po loňské 
výstavě obrazů Jitky Kůsové-Lewerentz představuje 
Muzeum města Ústí nad Labem díla dalšího tvůrce 
z této známé rodiny severočeských výtvarníků.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
10. 12., 1700  Jordánsko – cestovatelská beseda  
  (W. Churchilla 3)
11. 12., 1600  Vánoční výtvarná dílna pro děti  
  (W. Churchilla 3)
11. 12., 1400  Senioři v kyberprostoru – pobočka 
Stříbrníky, Stříbrnická 3030/2, vstup zdarma 
Přednáška v rámci projektu „Myslíme na Vás“, ve 
které se senioři dozvědí od preventistů Městské 
policie Ústí nad Labem, co je kyberprostor a jak se 
v něm bezpečně pohybovat.
12. 12.,1700  Autismus a Chardonnay  
  (W. Churchilla 3)
16. 12., 1800  Francouzské vánoční pohlazení  
  (W. Churchilla 3)
17. 12., 1700  Předvánoční toulky Krušnými horami  
  (W. Churchilla 3)
18. 12., 1800  Život s Popelkou (W. Churchilla 3)
19. 12., 1700 Divadlo Buchty a loutky: Vánoční  
  raketa (W. Churchilla 3)

Výstavy 
do 31. 12.  100 let prvního zákona o veřejných 
knihovnách – v ýstava 100 let prvního zákona 
o veřejných knihovnách připomíná důležitý milník 
moderního československého knihovnictví. Tím 
je přijetí prvního knihovního zákona – Zákona 
o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. ze 
dne 22. července 1919. Výstava představuje i několik 
významných osobností, které přispěly k přípravě 
a vypracování. (Velká Hradební 49)

HRANIČÁŘ
10. 12., 1000  Ermitáž – Síla umění – oscarový herec 
Toni Servillo (Velká nádhera) provází velkolepým 
dokumentárním filmem a vypráví tak velký příběh, 
který se postupně za 250 let odehrál na chodbách 
tohoto slavného muzea i v ulicích magického 
Petrohradu. Itálie, režie Michele Mally, 2019, 90 min
10. 12., 1700  Ermitáž – Síla umění 
10. 12., 1800  Ústečtí filozofové – jaký je rozdíl 
mezi odvoláváním se na lid (populismus) a národ 
(nacionalismus) a být lidem, národem, občanskou 
republikou? Je naše demokratická republika v krizi 
a má nějakou budoucnost?
10. 12., 1930  Boží láska – Brazílie, rok 2027. Bůh 
se neuctívá na mších, ale na tanečních party a pro 
rozhřešení si můžete dojet do drive-thru zpovědnice. 
Futuristické drama nabité elektrizující vášní s živelným 
vizuálním stylem v bizarních kulisách dystopického 
světa. BR / UY / DK / N / RCH, režie Gabriel Mascaro, 
2019, 101 min
11. 12., 1600  Galerie Hraničář – Nejste na to sami 
– sdílení zkušeností a informace o službách, které 
pomáhají nemocným a pečujícím v jejich setrvání 
doma a ulehčení s problémy, které nevyléčitelné či 
dlouhodobé onemocnění přináší jak pacientům, tak 
těm, kteří o ně doma pečují.
11. 12., 1930  Ishorts: Konec se blíží – Vánoce 
a konec roku umí být náročným obdobím. Proč tedy 
nezakončit rok 2019 jednou velkou apokalypsou. 
Pásmem filmů o světech budoucnosti, dnech, kdy se 
zatmí slunce, nebo malých osobních koncích, kterých 
si všimneme jen my sami.
12. 12., 2000  Jam Session 5 – další z hudebních 
večerů v baru Hraničáře. Pokaždé čekejte jiný výběr 
muzikantů, kteří si v improvizaci rozumí.
15. 12., 1300  Galerie Hraničář – Hraničářská 
vánoční koleda – vánoční komponované odpoledne 
inspirované povídkou Vánoční koleda od Charlese 
Dickense. Připravujeme promítání, kreativní 
i kulinářské dílny a večerní představení, vycházející 
právě z textu Dickensovy povídky. Program je vhodný 
pro děti i dospělé.
16. 12., 1800  Petr Ludwig – Konec prokrastinace 
– přednáška shrnuje důvody vzniku prokrastinace 
(chorobného odkládání úkolů a povinností) a zároveň 
předává praktické nástroje, jak nad prokrastinací 
vítězit každý den. Smyslem je pomoci účastníkům 
zlepšit svoji motivaci, organizaci času a zvýšit 
efektivitu v osobním a pracovním životě.
17. 12., 1930  YAO – třináctiletý Yao žije ve vesnici na 
severu Senegalu a je ochotný udělat vše pro to, aby 
se mohl setkat se svým hrdinou, kterým je Seydou 
Tall, slavný francouzský herec. Aby si svůj sen splnil, 
naplánuje útěk a sám překoná 387 kilometrů, které 
ho dělí od hlavního města. F / SN, Philippe Godeau, 
2018, 104 min
19. 12., 2100  Post – Hudba – elektropopové duo 
Tomáše Havlena a Dominika Zezuly vydává nové 
album Není na co se těšit, a tak se na ně můžete těšit 
i v Ústí.
20. 12., 2000  OTK, Safenat Paneatch a La Banda 
De Contenedor – po delší době se do Ústí vrací 
cenami ověnčení pražští OTK, které zde svou 
koncertní premiérou doplní plzeňští alternativní 
Safenat Paneach se svými repetitivními rockovými 
riffy. 
26. 12., 1930  Mrtví neumírají – zombie apokalypsa 
dostává v režii Jima Jarmusche ústřední píseň. 
Velkými hereckými jmény nabitá novinka nabízí 
delikátně pomalou bizarní komedii plnou obživlých 
mrtvol. Především se ale ptá, jaký druh zombie jste 
vy. USA / SWE, režie Jim Jarmusch, 2019, 105 min

RESTAURACE U KAPLIČKY 
14. 12., 1630  Advent se svařákem v Brné

U KAPLIČKY SV. ANNY 
24. 12., 1600 Štědrovečerní zpívání v Brné  
  s ústeckými trubači 

KOSTEL CÍRKVICE
24. 12., 1400  Odpolední zpívání koled 
26. 12., 1615  Vánoční koncert Jiřího Knotteho  
  a jeho hosta
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V Ústí budou první parciální 
trolejbusy jezdit příští rok

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 !!

Ústí nad Labem – Flotila 
devíti nových parciál-
ních trolejbusů obohatí 
v novém roce ústeckou 
hromadnou dopravu. 
Trolejbusy s alternativ-
ním bateriovým poho-
nem dokáží opakovaně 
vyjíždět do úseků bez 
trolejového vedení až 
do vzdálenosti 10 kilo-
metrů. Jeden vyšel na bezmála 17 milionů korun bez daně.

„Parciální trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem byly 
primárně pořízeny pro zajištění dopravní obslužnosti městské-
ho obvodu Střekov při plánované celkové rekonstrukci mostu 
Dr. E. Beneše,“ uvedl Roman Pospíšil, náměstek ředitele pro do-
pravu dopravního podniku. Trolejbusy byly zakoupeny v rámci 
projektu IROP. „Cena jednoho dodaného trolejbusu je 16,93 mi-
lionu korun bez DPH,“ uvedl Petr Dolejš, vedoucí střediska údrž-
by trolejbusů.

Před uvedením do provozu budou trolejbusy dovybaveny po-
vinným označením, doplněny palubními počítači a novým odba-
vovacím systémem. „Plánujeme i slavnostní představení nových 
parciálních trolejbusů pro občany města, a to začátkem roku 
2020,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.  gz

p r o s i n e c  2 0 1 9

Co byste si přáli k Vánocům 
a do nového roku?

Kateřina Wojtalik, 
41 let, obchodnice 
Pod stromeček bych si 
moc přála novou páteř 
bez artritidy. Pokud se na 

mě Ježíšek zase vykašle, stejně jako loni, 
tak bych chtěla alespoň nové tetování. 
A do nového roku jen to, ať je stejně 
super, jako ten letošní.

Lukáš Vlček,  
27 let, vedoucí 
Poslední dobou se stále 
častěji řeší let do Vesmí-
ru. Rád bych k Vánocům 

dostal jednu z letenek. Miluji Vesmír. Je 
tak záhadný. Zůstanu však při zemi. Nej-
důležitější je, abych byl s rodinou. V roce 
2020 chci rozjet obchod s nemovitostmi. 
Líbí se mi je rekonstruovat a následně 
prodat. Člověk vidí tu změnu designu 
a cítí za sebou kus dobré práce. 

Vladimír Cettl,  
46 let, fotograf 
Když pominu ta skromná 
vánoční přání, jako mír 
na Blízkém východě a lék 

proti skleróze, tak sobecky bych si přál 
jablko jazyků, po jehož zakousnutí bych 
se zbavil závislosti na online jazykovém 
překladači.

Veronika Kuchynková, 
24 let, studentka 
Přeji si, aby byli všichni 
zdraví, šťastní, milovaní. 
A také aby někteří lidé 

dostali konečně rozum. 

A N K E T A

Adventní   
čas plný 
pohody, 
Vánoce 

štědré na 
přátelství      

a lásku         
a jen     

dobré  
zprávy         
v roce    
2020     
přeje      
všem 

čtenářům      
a obchodním 

partnerům 
redakce
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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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U nemocnice jen jedním pruhem
Ústí nad Labem – Více bezpečí pro 
chodce na čtyřproudé silnici 
u ústecké nemocnice. Krajský 
úřad v těchto dnech zveřejnil 
návrh opatření, který počítá 
s novým značením, ale bez dal-
ších větších úprav, jako je in-
stalování semaforů u přechodů 
nebo přesouvání zastávky MHD.

Změna se dotkne úseku mezi 
křižovatkou s Krušnohorskou 
ulicí a křižovatkou u čerpací 
stanice ONO, kde se odboču-
je směrem do Božtěšic. V obou 
směrech bude pravý pruh vy-
hrazený pro jednotky integro-
vaného záchranného systé-
mu, městskou dopravu a pro 

cyklisty. Řidičů se to dotkne tak, 
že pojedou převážně jedním 
pruhem místo jízdy dvěma pru-
hy. Na stole byly dvě varianty 
úprav, které počítaly s novým 
značením. Ta dražší počítala 
se semaforem u přechodu. Pro 
jednodušší a levnější variantu, 
která by měla dopravu zpomalit 
a zpřehlednit, se vyslovilo i ve-
dení ústecké dopravní policie. 
Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla 
tuto variantu není potřeba spo-
lufinancovat ze strany města. 
Nové vodorovné i svislé znače-
ní včetně zřízení vyhrazených 
pruhů plánují silničáři udělat na 
jaře.  gz

Rozpočet 2020: Na investice jde 344 milionů
Ústí nad Labem – Nový varovný 
systém, který bude informo-
vat obyvatele města především 
v krizových a mimořádných 
situacích, jako je požár, povo-
deň nebo třeba unikající che-
mikálie, chce pořídit magist-
rát. Vyjde na 33 milionů korun. 
„Současný varovný systém je 
zastaralý. Nový systém bude 
plně digitální,“ řekla mluvčí 
magistrátu Romana Macová  gz

Charitativní dražba 
dresů vrcholí 
Ústí nad Labem – Speciální vánoč-
ní dresy, v nichž hokejisté ústec-
kého Slovanu nastoupili proti 
Litoměřicím, můžete vydražit. 
Získané peníze pomohou Cent-
ru specializované hematoonko-
logické péče pro děti a dorost. 
Dražba dresů trvá do poledne 
14. prosince. Pak budou peníze 
předány onkocentru pod stro-
meček. Plyšáky z plyšákomá-
nie, při které fanoušci naházeli 
plyšáky na ledovou plochu po 
vstřelené brance domácího cel-
ku, klub věnuje Oblastní chari-
tě, Speciální ZŠ v Ústí a ZŠ/MŠ 
v Libouchci.  gz

Využití vodíku v kraji 
stvrdilo memorandum
Ústí nad Labem – Vedení Ústecké-
ho kraje a dalších 17 institucí, 
mezi nimiž byla města Ústí nad 
Labem, Most nebo Děčín, po-
depsalo memorandum o part-
nerství a spolupráci při rozvoji 
využití vodíku jako zdroje čisté 
energie v kraji.

První uplatnění bude mít vo-
dík v dopravě, a to přímo v kraj-
ském městě. Ústecký magistrát 
plánuje vybudování plnicí sta-
nice za 80 miliónů korun a přes 
dotační program požádal také 
o 5 vodíkových autobusů. „Po-
kud dobře dopadne dotační ti-
tul, letos vyhlašovaný na čerpací 
stanici, pak by měla být vybudo-
vána koncem roku 2020 a prv-
ní autobusy s ITI by měly přijít 
v roce 2021,“ upřesnil ústecký 
primátor Petr Nedvědický. Auto-
busy na vodíkový pohon by do 
budoucna mohla začít využívat 
i Doprava Ústeckého kraje.

Cílem spolupráce je příprava 
a realizace aktivit podporujících 
komplexní využití vodíku, zejmé-
na pak toho vznikajícího v tech-
nologickém procesu firem v Ús-
teckém kraji. V kraji se vodík 
vyrábí v litvínovském Unipetro-
lu a v ústecké Spolchemii. První 
vodíková stanice má vzniknout 
na čerpací stanici v Litvínově.  gz

INZERCE

Nový varovný systém 
vyjde na 33 milionů

Ústí nad Labem – Radní schváli-
li návrh rozpočtu pro příští rok. 
Ten počítá se schodkem, proto-
že výdaje jsou ve výši 2,1 miliar-
dy a příjmy 1,93 miliardy korun. 
O rozpočtu budou jednat zastu-
pitelé 16. prosince. Největší část 
rozpočtu tvoří provozní výdaje 
na chod města, jeho příspěvko-
vých organizací a státní správu. 
„Na neinvestiční část výdajového 
rozpočtu je určeno 1,76 miliardy 

korun, dotace pro městské obvo-
dy je navržena ve výši 137,4 mi-
lionu korun. V investiční části 
návrh počítá s 344,4 miliony ko-
run. Splátky úvěrů budou činit 
102 milionů korun, rozdíl mezi 
příjmy a výdaji bude pokryt ze 
zdrojů vytvořených v minulých 
letech,“ řekla mluvčí města Ro-
mana Macová. Podle náměst-
kyně primátora Věry Nechy-
bové provozní náklady stouply 

především kvůli platům navýše-
ným z nařízení vlády. Platy do-
sahují zhruba 110 milionů. Mezi 
investiční akce patří například 
úprava nádvoří před Starým kre-
matoriem za zhruba čtyři milio-
ny korun, rekonstrukce bazénu 
v jeslích a rekonstrukce školky 
u Plavecké haly, každá za 20 mi-
lionů, či úpravy objektu pro pe-
čovatelskou službu za 18 milio-
nů.   gz
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Na předlický kruhák
už můžou automobily

p r o s i n e c  2 0 1 9

Předlice – Už od začátku prosin-
ce je otevřená nově vybudo-
vaná okružní křižovatka ulic 
Tovární, Hrbovická a Majakov-
ského. Nahradí původní rizi-
kovou křižovatku a zjednoduší 
dopravu v Předlicích směrem 
k hypermarketu Globus.

„Stavbu v průběhu realizace 
provázely neočekávané situa-
ce, například nalezení histo-
rických tramvajových kolejnic 
a pražců nebo odhalení sklep-
ních prostor historických ob-
jektů,“ říká mluvčí ústeckého 
magistrátu Romana Macová. 
Do poloviny prosince budou 
za plného provozu dokončová-
ny drobné stavební práce na 
přilehlých chodnících. V příš-
tím roce se dokončí zbývající 
úsek ulice Majakovského, od 

křižovatky s ulicí Prostřední 
po křižovatku s ulicí Marxova. 
Úplně hotovo by mělo být do 
června.

Náklady na vybudování kři-
žovatky mají být přibližně 
38,5 milionu korun a kromě 
samotného kruháku stavba 
zahrnuje i rekonstrukci sil-
nic, chodníků, přechodů pro 
chodce, parkovacích stání 
a čtyři bezbariérové zastávky 
MHD.  gz

Krematorium město 
nemůže provozovat
Střekov – Až napotřetí se zá-
stupcům ústeckého magistrá-
tu a Městských služeb podařilo 
přebrat krematorium od dosa-
vadního provozovatele Jiřího 
Šauera. Ten k předchozím poku-
sům o převzetí vůbec nedorazil.

Pod Městskými službami bude 
zatím fungovat obřadní síň. 
Město ani Městské služby mo-
mentálně nemají oprávněnou 
osobu k provozu 
krematoria, jak 
ukládá živnos-
tenský zákon. 
Tu by měly mít 
v dubnu. Provoz 
krematoria by 
ale ohrožen být 
neměl, podle ředitele Městských 
služeb Martina Maty budou ne-
božtíci prozatím odváženi do 
různých partnerských kremato-
rií a občané by změnu provozo-
vatele neměli pocítit. 

Město odstoupilo od smlouvy, 
protože majitel firmy Kremato-
rium Ústí nad Labem nesplnil 
podmínky a nepořídil v daném 
termínu novou kremační lin-
ku. Podle Jiří Šauera mu k tomu 
město neposkytlo vhodné pod-
mínky. Na kontrolu do kremato-
ria přišli před časem i úředníci 
z ministerstva a objevili závažné 
nedostatky. Případ řeší i poli-
cie.  gz

Koloběžkář jel na Nový Zéland, 
aby pomohl malému Adámkovi
Ústecko – Mladý sportovec Miro-
slav Machota z Tisé se rozhodl 
ujet 1 500 kilometrů v pěti týd-
nech na Novém Zélandu. A to 
proto, aby pomohl malému 
Adámkovi z Tisé. 

Osmiletému chlapci se střed-
ní mentální retardací. Peníze, 
které se během novozélandské 
výzvy vyberou, budou použi-
ty na dlouhodobou dopravu do 
školy. 

„Mě si vybral osmiletý Adá-
mek, který má střední men-
tální retardaci a žije jen 

s maminkou, samoživitelkou. 
Doprava do speciální školy za-
těžuje jejich skromný měsíč-
ní rozpočet částkou tří tisíc 
korun. Cílem mého snažení 
je pro Adámka získat finanč-
ní prostředky na dlouhodo-
bou dopravu do školy,“ řekl 
Miroslav. 

Už loni si dal Míra podobnou 
výzvu, kterou spojil s dobrým 
skutkem. Pomoci může ale ka-
ždý. Jděte na www.darujme.cz/
projekt/1202140 a klikněte na 
ikonu „Darovat“.  gz

Klokánek dostal  
nový automobil
Ústí nad Labem – Ústecký Kloká-
nek dostal nový vůz. Na finan-
cování nové Dacie Dokker se 
podílelo zhruba 39 firem, ale 
i jednotlivců z regionu. „Roz-
hodli jsme se pomoci těm, kteří 
to skutečně potřebují a neměli 
v životě stejnou startovní čáru 
jako my,“ řekl Miroslav Kánin-
ský ze společnosti Kompakt, 
která projekt pomoci zajistila. 
Ústecký Klokánek pomáhá tý-
raným, zneužívaným, opuště-
ným či jinak sociálně ohrože-
ným dětem. Jeho zřizovatelem 
je Fond ohrožených dětí.  gz

Ústí chce více peněz za 
pobytové poplatky
Ústí nad Labem – Od příštího 
roku chce město vybírat nej-
vyšší možnou sazbu poplatku 
za pobyt. Umožňuje mu to no-
vela zákona o poplatcích, kte-
rá stanovila sazby za pobyt do 
60 dnů. 

Podle primátora Petra Nedvě-
dického se s výší poplatku více 
než 12 let nehýbalo. Tak chce 
město pro rok 2020 vybírat 21 
korun, ale pro roky následují-
cí pouze zvýhodněný poplatek 
30 korun za každý den pobytu. 
Dosud lidi platili za každý den 
6 korun.

Nový poplatek z pobytu může 
vybírat jakákoliv obec, tedy 
už ne jen lázeňské místo nebo 
místo s atraktivním turistickým 
cílem. Poplatek platí návštěv-
níci, kteří přijeli do města za 
rekreací nebo třeba lázeňským 
pobytem. Novelou vyhlášky se 
budou zabývat na svém jednání 
16. prosince zastupitelé.  gz

Zachráněným kočkám 
se v útulku daří lépe
Ústí nad Labem – Dvaadvaceti tý-
raných koček, které našli veteri-
náři a policie v bytě v Krásném 
Březně, se ujal ústecký útulek. 
„Zachráněné kočky byly při při-
jetí hodné vyhublé, nemocné, 
zablešené a se svrabem,“ říká 
vedoucí útulku Jaroslava Ježko-
vá a dodává, že v současné době 
už jsou na tom mnohem lépe. 
Útulek však praská ve švech. Do 
skončení vyšetřování a rozhod-
nutí soudu je nemůže útulek 
nabízet k adopci. „Kočky ještě 
potřebují hodně péče. A my po-
třebujeme pomoc. Hlavně by-
chom uvítali stelivo pro kočky, 
protože je jich opravdu hodně 
a abychom je udrželi v čistotě, 
tak je momentálně pro nás ste-
livo největší zátěž,“ dodává ve-
doucí útulku. Policie a veterináři 
našli v bytě v Krásném Březně 
vyjma 22 zubožených i 16 mrt-
vých koček. Zvířata u ženy, která 
provozovala dočasnou péči pro 
spolek Felisicat, žila a umírala 
v nepořádku a uprostřed vlast-
ních výkalů. Případ vyšetřuje 
kriminální policie jako týrání 
zvířat. Událostí se taká zabývá 
veterinární správa.  gz

Vánoční stromy už svítí ve všech částech města

Až do Štědrého dne se konají na Lidickém i Kostelním náměstí předvánoční akce. Na každý den je připraven program, například dny pro školy 
nebo seniory či Mikulášská nadílka. Nechybí tradiční vánoční trhy na Lidickém náměstí. Program Ústeckých Vánoc přijde městskou kasu na 
bezmála 1,5 milionu. Podle mluvčí magistrátu Romany Macové je smlouva na organizování vánočního programu podepsána na období do 
roku 2022 s Jaroslavem Pémem, který nabídl cenu 5,97 milionu korun. Na Nový rok je naplánovaný ohňostroj. Vše odstartovalo první advent-
ní víkend, kdy se slavnostně rozsvítily vánoční stromy po celém městě. Na Lidickém a Mírovém náměstí, v Neštěmicích v parku před radnicí, na 
Střekově v parku Kramoly a v parku u Laguny na Severní Terase (fota zleva). foto: zu
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Zájem zaměstnavatelů o absolventy technických oborů roste
INZERCE
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Zájem studentů o technic-
ké obory stoupá. Zároveň podle 
ředitele ústecké Střední prů-
myslové školy strojní Resslova 
Jaroslava Mareše roste i zájem 
zaměstnavatelů o absolventy 
technických škol. Ústecká prů-
myslovka se pyšní tím, že už po-
páté dostala ocenění Doporuče-
no zaměstnavateli.

Řekl byste, že se studenti bě-
hem let mění? 

Ve školství jsem třicet pět let 
a řekl bych, že v podstatě se nic 
nezměnilo. Nezměnily se pro-
blémy a ani přístup studentů. 
Změnily se formy a technologie 
komunikace. V dnešní době stu-
denti komunikují více přes mo-
bilní telefony a různé aplikace 
než osobně.

Stoupají nároky na učitele?
Určitě, mění se normy, je po-

krok v technologiích. Snažíme se 
učitele dovzdělávat. Jedna z akti-
vit jsou školení a semináře, kdy 
firmy zvou naše vyučující k nim, 
aby si vyzkoušeli moderní tech-
nologie přímo v provozu. Zveme 
odborníky z praxe do školy.

Kolik máte studentů a jaké 
obory nabízíte?

V současné době máme více 
než tisíc studentů. Nabízíme 
obory elektrotechnické, strojí-
renské, logistické, dopravní a in-
formačních technologií. Máme 
studijní obory s maturitou, učeb-
ní obory s výučním listem a nabí-
zíme i dálkové studium učební-
ho oboru. Mezi řadou oborů je 
vzájemná vertikální a horizon-
tální prostupnost. Díky tomu mo-
hou žáci v případě nevhodné vol-
by oboru nebo náročnosti studia 
přestoupit jinam.

Mají studenti víc zájem o učeb-
ní obory nebo o ty maturitní?

Roste zájem o učební obo-
ry v oblasti elektro. Vrací se to 
známé „řemeslo má zlaté dno“. 
Zaměstnavatelé na nás útočí ze 
všech stran, protože absolventy 
potřebují. Studentům nabízí pra-
xi nebo stipendijní programy.

Co konkrétně by tedy vaši ab-
solventi měli umět?

Kromě znalostí, které se liší 
obor od oboru, nám jde i o to, na-
učit studenty pracovním návy-
kům pro uplatnění v praxi. Aby 
naši absolventi byli schopni cho-
dit do práce včas a pravidelně. 
To je velký problém u mladých 
v dnešní době. 

A co jazykové dovednosti. Jsou 
vaši studenti připraveni?

Skupiny našich žáků vyjíždí 
v rámci projektu Erasmus. Stu-
denti byli už v Německu, Finsku, 
Lotyšsku. V tomto školním roce 
máme několik výjezdů na Slo-
vensko a do Portugalska. 

Jak probíhá spolupráce školy 
s potencionálními zaměstnava-
teli, firmami?

Naše škola má přes padesát 
hlavních partnerů, se který-
mi pravidelně komunikujeme 
a máme s nimi perfektní smluv-
ní vztahy, k nim i naši absolven-
ti odcházejí. Celkově z hledis-
ka praxí máme více než dvě 
stě partnerů. Jsme pětinásob-
ným vítězem a držitelem titulu 

„Doporučeno zaměstnavateli“, 
který uděluje klub zaměstnava-
telů škole, která nejlépe v kraji 
připravuje žáky do profesního ži-
vota. Udržujeme úzkou spoluprá-
ci s okresní i krajskou hospodář-
skou komorou.

Myslíte, že je spolupráce mezi 
středními školami a vysokými 
školami dobrá?

Máme čest být fakultní školou 
ústeckého UJEPU, pražské ČVUT 
a Liberecké univerzity. Díky 
tomu je navázána úzká spolu-
práce, především co se týče výu-
ky, kdy k nám dochází přednášet 
vyučující z univerzit nebo mají 
naši studenti možnost vyzkoušet 
si den vysokoškoláka.

Určitě pořádáte různé akce. 
Přiblížil byste nám nějakou?

Pořádáme dny otevřených 
dveří na našich obou střediscích 
nebo ukázkové dny, kdy zájem-
ci o studium stráví den u nás 
a zjistí o čem studium je. Příš-
tí rok budeme slavit výročí 110 
let školy, to chystáme větší akci. 
Budeme pořádat i dvě celostát-
ní soutěže, kterých se zúčastní 
více než třicet škol z ČR, jednu 
v oboru logistiky a jednu v oboru 
strojírenství. 

Zimní běh na Miladě 
nabízí novinky
Chabařovice – Třetí ročník spor-
tovního seriálu Milada Tour, je-
hož součástí je 
také zimní běh 
Milada Winter 
Run, startuje 
v únoru. Běžci 
se mohou těšit 
na větší kom-
fort. „Máme nové vyhřívané 
zázemí s šatnami, úschovnami 
i sprchami,“ řekl za organizáto-
ry Michal Neustupa. Novinkami 
jsou i funkční trička, populární 
zimní kulichy, ručně tvarované 
trofeje nebo originální medaile. 
„ Atraktivitu jistě zvedne i skvě-
lá dvojice moderátorů ve slože-
ní Marek Vobr a David Cihlář,“ 
dodal. 

Změn doznají i hlavní tra-
sy, které se ze současných 
5 a 10 km mírně prodlouží. Po-
hodová trasa nabízí nejen výhle-
dy na zasněžené kopce České-
ho středohoří, ale při probíhání 
vyvýšeninou s příznačným ná-
zvem Na Běhání si závodníci 
uvědomí opravdovou majestát-
nost jezera Milada. Další in-
formace a registrace na závod 
najdete na www.miladatour.
cz nebo na facebooku Milada 
Tour.  gz

Inovační firma vyrábí chyty v Tisé
Ústecký kraj – Výsledky soutěže 
o nejinovativnější firmy regio-
nu za rok 2019 vyhlásili Ústecký 
kraj spolu s Inovačním centrem 
Ústeckého kraje (ICUK). Hodno-
tili se nejlepší inovace výrobků, 
služeb, technologií či proce-
sů v kategoriích malé a střední 
podniky a začínající firmy do tří 
let od vzniku. V anketě se dařilo 
i ústeckých kandidátům.

Nejvyšší ocenění v kategorii 
zavedených malých a středních 
podniků získal na slavnostním 
vyhlášení výrobce elektrovo-
zidel a plošin pro průmyslové 
provozy TPC Industry Czech Re-
public z Vrbičan u Litoměřic za 
kompletní vývoj a výrobu ko-
munálního elektrického vozidla 
City 2. „Ocenili jsme zejména 
nesnadný dvouletý proces vývo-
je a výroby elektrického vozidla 
pro komunální služby, který byl 
korunován získáním oprávně-
ní pro provoz v centrech měst 
a pěších zónách. TPC Industry 
se stalo jedním ze tří výrobců 
v celé Evropě a excelentním zá-
stupcem elektromobility v na-
šem kraji,“ řekl ředitel ICUK 
Martin Mata. Druhé místo pře-
vzal teplický výrobce kancelář-
ských a papírových produktů 

Hit Office za vývoj biologicky 
odbouratelných kelímků, tácků, 
misek a talířů z celulózových 
materiálů. Třetí místo si odnesla 
ústecká firma Infinity Energy za 
její klientskou aplikaci pro sto-
matology iKlient. 

Mezi začínajícími firmami do 
tří let od vzniku si hlavní cenu 
odnesl tiský výrobce lezeckých 
chytů VirginGrip. Porota firmu 
ohodnotila za užití ekologicky 
šetrného polyuretanu s mimo-
řádnými kvalitativními vlast-
nostmi pro lezecké chyty, který 
si firma ve spolupráci s němec-
kým partnerem sama vyvinula. 
Druhé místo převzal gymnaziál-
ní student z Krupky Michal Dou-
bek a jeho aplikace pro fotogra-
fy Contributr.io, která s pomocí 
umělé inteligence dokáže popi-
sovat a kategorizovat fotografie 
a sama je odesílat do vybraných 
fotobank. Na třetím místě se 
skončila firma Mamavis Health 
Care za kontinuální vývoj zá-
balového pásu a jeho rozšíření 
ve víceúčelový krycí prostředek 
s dalšími možnostmi léčebného 
uplatnění, na který firma získala 
evropský užitný vzor.

Zvláštní ocenění získala ús-
tecká firma Vím o všem, která 

letos absolvovala podnikatelský 
inkubátor ICUK a vyvinula vlast-
ní aplikaci pro správu a řízení 
staveb a stavebních firem.

„Vyhlášení soutěže Inovační 
firma Ústeckého kraje vnímáme 
jako příležitost ukázat ty nejza-
jímavější firmy a inovace v regi-
onu. Chceme je podpořit v jejich 
úsilí a motivovat k inovacím 
i ostatní,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje Mar-
tin Klika. Firmy v obou kategori-
ích si odnesly za první místo 50, 
za druhé 30 a za třetí 20 tisíc ko-
run, skleněné pamětní plakety 
a možnost užívat značku Inovač-
ní firma Ústeckého kraje pro rok 
2019.  gz

Cenu za první místo převzal Tomáš Riese 
z VirginGrip od ředitele ICUK Martina 
Maty a náměstka hejtmana Martina Kliky 
(vlevo). foto: zt
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Boxerka: Z fleku bych  
si to zopakovala
Ústí nad Labem – Fabiána Bytyqi 
uhájila titul mistryně světa. Díky 
výhře 3:0 na body nad Anou 
Arrazolaovou 
z Mexika je ústec-
ká boxerka i na-
dále držitelkou 
pásu mistryně 
světa v boxu or-
ganizace WBC v lehké minimuší 
váhové kategorii. 

Jak jste se po zápase cítila?
Skvěle, už bezprostředně po 

zápase mi bylo fajn, dokonce tak 
fajn, že bych si ho z fleku zopa-
kovala. Samozřejmě jsem cítila 
potlučené tělo, ale ten skvělý po-
cit z výhry ho absolutně převýší!

Bylo to jiné než na jaře? Jaká 
byla soupeřka?

Byl to úplně jiný typ než Mexi-
čanka na jaře. Nejsložitější pro 
mě bylo, že boxovala v opačném 
postoji, což já úplně v lásce ne-
mám. A bylo tam hodně věcí, 
nad kterými jsem se musela 
v ringu zamýšlet. Ale na druhou 
stranu to bylo fajn, že mě to pře-
mýšlet nutilo. Boxovalo se mi 
mnohem lépe, věděla jsem, kdy 
co přesně udělám a konečně 
jsem někoho deset kol jen nena-
háněla. Byla i silově tvrdší než 
soupeřka na jaře, takže pro mě 
další challenge splněna.

Zápasila jste v Kladně, nechy-
běli vám ústečtí fanoušci?

Měla jsem v Kladně i svou fa-
nouškovskou základnu v podo-
bě rodiny a blízkých přátel, ale 
jinak bylo kladenské publikum 
naprosto úžasné. Vytvořili skvě-
lou atmosféru a hnali mě vpřed 
a to miluje snad každý boxer.  gz

Ústí nad Labem – Magickou hrani-
ci sto korun za kubík překročí 
v příštím roce cena vody v Ústí 
nad Labem. Cena vodného 
a stočného se během roku ale 
změní, protože v květnu klesne 
sazba DPH z 15 na 10 procent. 
„Koncový zákazník by měl pocí-
tit, že voda bude o pět procent 
levnější. Proto jsme DPH snižo-
vali. Ne aby skončilo v kapsách 
provozovatelů, ale aby skončilo 
v kapsách konečných uživatelů 
– našich občanů,“ uvedla minist-
ryně financí Alena Schillerová.

Lidé v Ústí od ledna zaplatí za 
kubík vody 103,39 korun, včet-
ně DPH. Od 1. května 2020 kles-
ne DPH na 10 procent, a proto 
vodaři vodné a stočné sníží na 
98,91 Kč za jeden metr krych-
lový vody, tedy tisíc litrů. „Tato 
částka se často redukuje na 

Cena vody poprvé překonává 
hranici sto korun za kubík

Vývoj ceny vody na severu Čech

Rok vodné a stočné
2020 103,39 Kč
2019 99,55 Kč
2018 98,67 Kč
2017 98,30 Kč
2016 98 Kč
2015 96,03 Kč
2014 92,46 Kč
2013 88,98 Kč
2012 83,30 Kč
2011 75,19 Kč
2010 70,01 Kč

Zdroj: SVS/SčVaK

Města Vodné a stočné 2019

Praha 89,65 Kč
Pardubice 93,50 Kč
Ostrava 80,71 Kč
Ústí nad Labem 99,56 Kč
Brno 79,53 Kč
Kladno 92,92 Kč
Příbram 75,37 Kč
Kolín 79,96 Kč
Mělník 92,92 Kč
Teplice 99,56 Kč
Zlín 87,69 Kč
Plzeň 88,38 Kč
Klatovy 65,90 Kč
Semily 108,80 Kč
Zdroj: skrblik.cz

jediné číslo pod pojmem cena 
vody, ale je důležité si uvědomit, 
že se jedná vlastně o platbu za 
dvě služby. Přivést vodu z nádrže 
nebo vrtu do úpravny, pak z ní 
vyrobit vodu pitnou, tu rozvést 
do statisíců objektů, z nich pak 
odvést odpadní vodu, vyčistit 
ji a vypustit zpět do přírodního 
koloběhu je náročný a náklad-
ný proces,“ vysvětluje generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti Bronislav Špičák.

Severočeská vodárenská spo-
lečnost (SVS) je největší vodá-
renskou společností v České 
republice a zajišťuje zásobování 
pitnou vodou pro většinu oby-
vatel Ústeckého a Libereckého 
kraje. Akcionáři SVS je 458 měst 
a obcí. 

„V našem regionu, kde žije 
spousta lidí s nízkými příjmy, 
je to příliš vysoká cena, kterou 
platíme za vodu. Severní Čechy 

nikdy netrpěly nedostatkem zá-
sobáren vody, a proto té ceně 
nerozumím. Argument, že se 
ve zdražení promítají zejména 
investice do vodárenské sou-
stavy, chápu, ale ty se plánu-
jí každý rok a přepokládám, že 
i v jiných regionech, kde lidé 
tolik za vodu neplatí. Doufám as-
poň, že i město Ústí nad Labem 
bude zařazeno do plánu investic 
a oprav SVS a dočká se plného 
odkanalizování,“ řekla náměst-
kyně ústeckého primátora Věra 
Nechybová.

Cena vody v regionu patří 
dlouhodobě mezi nejvyšší v celé 
republice. Hlavním důvodem 
jsou podle SVS masivní inves-
tice do modernizace a rozvoje 
infrastruktury. V letošním roce 
měla firma v plánu investice 
za 1,33 miliardy korun, dalších 
338 milionů korun šlo do  
oprav.  gz
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Marek Lambora: O Vánocích vst ávám brzy, abych stihl pohádky
Vítěz televizní show Tvoje tvář má známý 
hlas Marek Lambora je ústeckým rodákem. 
Možná, že jste o čtyřiadvacetiletém herci 
doteď moc neslyšeli, přitom jde z role do 
role. Jeho domovskou scénou je Divadlo na 
Vinohradech, ale stál už i na prknech jeviště 
prestižního Národního divadla. 
Gabriela Zlámalová

Je show Tvoje tvář má známý 
hlas výzva? Váhal jste, zda 
do toho jít?

Je to obrovská výzva! Nikdy 
mě nenapadlo, že budu mít 
možnost zažít něco tak nároč-
ného. Když jsem dostal nabíd-
ku do této show, váhal jsem. 
Nejsem zpěvák, vždy říkám, že 
jsem zpívající herec, a tady se 
zpívá opravdu hodně (smích). 

Takže takový typ pořadu je 
hodně náročný?

To tedy jo, naučit se za jedi-
ný týden všechno, co interpreta 
charakterizuje a co v klipu či na 
koncertě předvádí – zpěv, tanec, 
specifická gesta a vyrazit s tím 
sebevědomě na stage, není nic 
jednoduchého. Jsem ale rád, že 
jsem nabídku přijal, neskutečně 
mě to školilo a cepovalo.

Který interpret, kterého jste 
napodoboval, byl nejtěžší? 

Rozhodně Freddie Mer-
cury, každý ho moc dobře 
zná a žádná z jeho písniček 
není jednoduchá. Byl to fe-
nomenální zpěvák a jeho 
pohyby jsou také tak trochu 
nenapodobitelné. Freddie-
ho jako interpeta jsem se 
bál nejvíce. Naštěstí se na 
stage sešlo více věcí do-
hromady a nějak mi vy-
stoupení vyšlo. Myslím, že 
podruhé už bych to takhle 
nezazpíval.

Kdo vám nejvíce pomo-
hl, aby postava, kterou 
jste představoval, byla co 
nejvěrnější? 

Nejvíc asi YouTube (smích). 
Během každého týdne si pře-
hráváte klip nebo záznam inter-
preta nesčetněkrát. Musíte ho 
zkrátka nakoukat. Ale je prav-
dou, že bez pěveckého a po-
hybového dozoru by to také 
nešlo. S pohyby a gesty po-
máhá choreograf a společně 
s choreografií dotváříme na 
sále interpreta. A co se barvy 
a uchopení hlasu týká, pomáhá 
pěvecký kouč.

Stalo se vám, že jste si třeba 
coby Naďa Urbánková řekl, 
ale já bych byl hezká 
holka? 

To nikdy. 
Vždycky jsem si 
připadal divně. 
Musím říct, 
že Naďa Ur-
bánková mě 
ze všech mých 
dámských in-
terpretů bavila 
nejvíce, ale po-
řád si nemyslím, 
že by mi to nějak 
jako ženě slušelo 
(smích).

Musel jste chodit na pod-
patcích. Dělaly vám lodičky 
problémy? 

Ze začátku ano, než si zvyk-
nete. Spíše mě ale nohy bolely, 
než že bych ztrácel rovnová-
hu, neměl jsem naštěstí nikdy 
tak velký podpatek. Ale mozoly 
a zkřivené palce byly v týdnu, 
kdy jsem dělal ženu, na denním 
pořádku.

S kým jste se nejvíc kama-
rádil v té partě soutěžících? 
Fandili jste si? 

Absolutně s každým. Měl 
jsem velkou radost, když 

se podařilo producen-
tům dát zrovna nás 

osm dohromady. 
Myslím, že se ná-
hodou povedlo 
dát k sobě lidi, 
kteří mají stej-
nou krevní sku-

pinu. A mám za 
to, že to bylo vidět. 

Fandili jsme si moc. 
Když měl někdo něco 

opravdu těžkého a ne-
byl si jistý, jestli vystou-

pení zvládne, 

vždy se ho celá parta snažila 
podpořit. A v zákulisí a v šatně 
panovala dobrá nálada. To nám 
to celé hodně ulehčovalo.

Vy jste vyhrál. Čekal jste to 
v průběhu soutěže? Co se vám 
honilo hlavou?

V žádném případě jsem to 
nečekal. Hlavou se mi toho 
ve finálovém večeru honilo 
opravdu hodně, ani všechny 
ty pocity nedovedu pojmeno-
vat. Takhle… když jsem vy-
hrál s Freddiem potřetí, ně-
jak mi začalo docházet, že 
se nejspíš do finále dostanu, 
ale pořád mě ani nenapad-
lo, že bych měl na to vyhrát. 
Než jsem do soutěže nastou-
pil, měl jsem jediný cíl, vyhrát 
aspoň jednou, abych spolek 
Ichtyóza, který jsem si vybral, 
podpořil. To, že jsem vyhrál 
celou soutěž, je pro mě doteď 
neuvěřitelné.

Rodné Ústí vám drželo palce. 
Jaké vlastně máte vzpomínky 
na dětství v Ústí?

Vzpomínky na dětství mám 
krásné, nejvíce asi ty, jak jsme 
dováděli cestou na Erbenovu 
vyhlídku a v lese pod ní – cho-
dili jsme tam poměrně často, 
ať už bylo léto nebo zima, kdy 
jsme bobovali z toho krpálu 
dolů (smích). 

Vracíte se do Ústí? 
Ano, do Ústí jezdím převážně 

za rodinou a přáteli. Tedy as-
poň se snažím, samozřejmě to 
teď v poslední době není moc 
časté, protože mám poměrně 
dost práce. Myslím, že minimál-
ně jednou za měsíc se tu ale ob-
jevím. Když už v Ústí jsem, tak 
mám program dost nabitý. Chci 
se vidět s co nejvíce lidmi, se 
kterými se nevídáme v Praze, 
a to se vám víkendový program 
naplní, ani nevíte jak.

Dovedete si představit, že 
byste se do rodného města 
vrátil natrvalo?

To nejspíš ne. Práci mám pře-
vážně v Praze, a protože jsem 
poměrně líný, neumím si před-
stavit, že bych každý den do-
jížděl. (smích) Ačkoli se mi líbí 
příroda, kterou Ústecký kraj 
nabízí, tak to spíš vidím na vý-
lety než na stěhování zpátky.

A jak se kluk z Ústí dostane 
v tak mladém věku do Diva-
dla na Vinohradech?

To byla velká dávka štěs-
tí a asi i jak se říká – “být ve 
správný čas na správném 
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se narodil 23. května 1995 v Ústí 
nad Labem. Vystudoval Pražskou 
konzervatoř. Jeho domovskou divadelní 
scénou je Divadlo na Vinohradech, kde je 
v angažmá od roku 2015. Hostoval ale 
například i v Národním divadle, Divadle 
Minaret nebo Divadle Na Fidlovačce. 
Letos účinkoval v další sérii televizního 
pořadu „Tvoje tvář má známý hlas“, kte-
rou i vyhrál. Je známý ze seriálů Přístav, 
Ohnivý kuře nebo Černé vdovy. V příštím 
roce se objeví ve dvou pohádkách. 
V Zakletém pírku režiséra Zdeňka Trošky 
a v pohádce Princezna zakletá v čase.

Marek Lambora 

P R O F I L

Marek Lambora: O Vánocích vst ávám brzy, abych stihl pohádky

barva: zelená

jídlo: bramborák

hudba: nemám 
vyhraněný styl

číslo: 7

politik: nemám
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místě”. Před maturitou na kon-
zervatoři mě oslovil umělecký 
šéf Divadla na Vinohradech – 
Juraj Deák, že o mně něco sly-
šel a chtěl by mě vidět. Asi tý-
den jsem docházel do divadla 
a na staré zkušebně, kterou di-
vadlo má, mě zkoušel z různých 
monologů. Asi jsem uspěl, pro-
tože mi na základě toho nabídl 
roli Romea v následující sezóně 
a krátce na to i angažmá.

Co na vaše herecké úspěchy 
říkají kamarádi ze střední 
a ze základky?

Kamarádi z gymnázia mě 
podporují, a když se vidíme, tak 
se ptají, jak nové projekty pro-
bíhají a jak dopadly. Samozřej-
mě je zajímá pohled do téhle 
profese, přeci jen není úplně 
běžná a já jim vše s chutí vy-
právím (smích).

Jak jste se vlastně dostal 
k herectví? 

Oblibu k herectví nebo spíš 
k předvádění se, jsem získal 
už na gymnáziu, kde se kaž-
doročně pořádaly vánoční be-
sídky. Ve třídě jsme v tomto 
směru byli docela akční, vždy 
jsme nazkoušeli nějaké malé 
„představení”. Začalo to Čer-
venou Karkulkou – přes Kvas-
ku – až k Pomádě. Tam jsem si 
uvědomil, že mě to baví. Takže 
jsem pár měsíců před talento-
vými zkouškami na Pražskou 
konzervatoř začal docházet 
do dramatického kroužku do 
Základní umělecké školy Evy 
Randové. 

A co vám to dalo?
Tam právě vznikl nápad, 

přihlásit mě na konzervatoř. 
Okamžitě jsem se toho chytil 
a musím říct, že to bylo to nej-
lepší rozhodnutí, které jsem 

v životě udělal. Nedovedu si 
představit, že bych dělal něco 
jiného. Neskutečně mě to baví 
a naplňuje.

Vedli vás k tomu i rodiče, měl 
jste v rodině třeba nějaké 
umělce?

Naopak, moje maminka mi 
nechtěla dovolit na konzerva-
toř jít. Měl jsem si dodělat gym-
názium a potom jít na DAMU. 
Já si ale prosadil svou. Profesi-
onální umělce v rodině nemá-
me, ale jeden z mých dědů byl 
hercem v amatérském spolku 
a druhého bavili loutky. Praba-
bička zase měla stoprocentní 
sluch a prý výborně hrála na 
klavír. Možná něco málo z ka-
ždého se ve mně sešlo, ale to 
opravdu nevím (smích).

Co je vám bližší, stát před ka-
merou nebo na jevišti?

Oboje mi je blízké. Někomu 
kamera vadí, druhý by zase ne-
mohl hrát na živo před diváky. 
Já mám rád oboje. Jsou to dvě 
různé disciplíny a na každou je 
potřeba používat jiné herecké 
prostředky a právě to je možná 
to, co mě na tom baví. 

Máte nějakou vysněnou di-
vadelní roli, která vás zatím 
míjí?

Jedna vysněná role mě již 
potkala, byla to role Franziho 
v Langrově Periferii. Tuhle roli 
jsem si zamiloval už ve škole 
a měl jsem neskutečné štěstí, 
že ke mně přišla po dvou le-
tech v angažmá v Divadle na 
Vinohradech. Teď si trochu 
myslím na Racka od Antona 
Pavloviče Čechova, konkrétně 
na roli Trepleva. Ale uvidíme, 
jestli mě někdy potká, může se 
taky stát, že na ni budu myslet 
až do smrti (smích).

Hrál jste v seriálech Přístav, 
Ohnivý kuře nebo Černé vdo-
vy. Jak jste se k nim dostal?

Ke všem věcem, ke všem ro-
lím, co jsem zatím dělal, jsem 
se dostal klasicky přes castin-
gy. Ty v Praze probíhají, když 
se projekty připravují. Jen na 
roli v seriálu Černé vdovy jsem 
byl osloven rovnou a to bylo po-
prvé, co se mi něco takového 
přihodilo. 

Uvidíme vás brzy v nějakém 
novém filmu?

Do kin půjdou na přelomu 
roku dvě pohádky, které jsem 
o prázdninách natočil – Zakle-
té pírko a Princezna zakletá 
v čase. Moje babička si vždyc-
ky přála, abych hrál v pohádce. 
Já jsem jí marně vysvětloval, že 
to není jednoduché, že to chce 
čas. Přála si to opravdu moc, 
že to nakonec dopadlo tak, že 
jsem natočil dvě pohádky najed-
nou (smích). Také se v současné 
době roztáčí nový seriál, který 
má pracovní název Slunečná 
a poběží v televizi na začát-
ku roku. Tak jsem zvědavý, jak 
všechny tři projekty dopadnou, 
až je uvidím ve finálním střihu.

A co chystáte v divadle?
Určitě bych všechny čtená-

ře pozval do Divadla na Vino-
hradech a také do Divadla Na 
Fidlovačce, kde jsem nazkou-
šel muzikál Šakalí léta. V nej-
bližší době mě čeká zkoušení 
na mé domovské scéně s reži-
sérem Martinem Čičvákem – 
Zmoudření Dona Quijota. Už 
jsme spolu pracovali a musím 
přiznat, že se na to moc těším. 

Jaké máte koníčky nebo jak 
rád trávíte volný čas?

Upřímně, teď trávím veškerý 
svůj volny čas, když už nějaký 
je, na gauči (smích). Ale za nor-
málních okolností rád vyrážím 
do přírody. Také se chci začít 
více věnovat tanci. 

Blíží se Vánoce…
Vánoce mám rád moc. Máme 

s rodinou různé rituály a tradi-
ce, které každoročně děláváme, 
a tento rok tomu nebude jinak. 
Nejvíce si ale užívám těch pár 
dní, kdy má člověk klid, nic ne-
musí a užívá si volné chvíle se 
svými blízkými.

Jaké tradice dodržujete?
Takové ty klasické tradi-

ce, jako je například lití olova, 
nedodržujeme. Ale každý rok 
koukáme skoro na všechny po-
hádky a vstáváme kvůli tomu Markova Cher v show Tvoje tvář má známý hlas.  foto: archiv TV NOVA

opravdu brzy, abychom je stih-
li. Každý rok se snažíme nejíst, 
abychom viděli zlaté prasát-
ko, ale bohužel nám to vždycky 
překazí bramborový salát, kte-
rý každý z nás miluje.

Budete o Vánocích v Ústí 
u rodičů? 

Ano, Vánoce trávím vždy s ro-
dinou. Myslím, že to tak bude 
do té doby, než budu mít vlastní 
rodinu.

Co byste popřál čtenářům Žít 
Ústí do roku 2020?

Ať se čtenářům daří v novém 
roce dosáhnout všeho, co si 
přejí! Taky štěstí, spokojenost 
a trochu klidu do naší jinak 
uspěchané doby.
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Kouření je původcem více než 50 % všech 
případů rakoviny močového měchýře

S čím vším se mohu jako pa-
cient na urologa obrátit?

Asi s tím nejdůležitějším, 
a to je preventivní vyšetře-
ní. U muže by to mělo být od 
40. roku života, v mladším 
věku podle zvážení a rodinné 
zátěže. Běžně jsou to jakéko-
liv potíže s močením, problémy 
s udržením moči, pomočování 
se, nejasnosti kolem sexuální-
ho života, nejasné pobolívání 
v zádech, v podbřišku, zvlášt-
ní velikost varlat, nebo jejich 
bolest. U dětí – chlapců, je to 
například obtížné přetahování 
předkožky.

Jaká tedy existuje prevence 
v urologii?

Prevence je to nejdůležitěj-
ší, co každý pro sebe může-
me udělat. Zákeřnost každé-
ho závažného onemocnění je 
v tom, že na sobě nic necítí-
me, ale uvnitř probíhají změny. 
Tyto změny mohou končit až 
smrtí, pokud nejsou odhale-
ny ještě v zárodku. Samotné 
odhalení se skládá z mnoha 
nelehkých kroků, které jsou 
jakýmsi vodítkem k naleze-
ní správné cesty. Co ale pro 
sebe můžeme udělat sami, bez 

lékaře – urologa, přestat kou-
řit. Je totiž jednoznačná příči-
na mezi kouřením a zvýšeným 
výskytem rakoviny močové-
ho měchýře. Hlavní příčinou 
rozvoje tohoto onemocnění je 
kouření, a to nejen aktivní, ale 
i pasivní.

Rakovina močového měchý-
ře má jen minimální souvis-
lost s dědičností, naopak kou-
ření je původcem více než 50 
% všech případů tohoto one-
mocnění. Rakovina močové-
ho měchýře je tak po rakovině 
plic druhou rakovinou nejvíce 
související s kouřením. Dále 
pak u mužů, zejména mezi 
19. a 35. rokem života, je to 
samovyšetření varlat. Jakáko-
liv nejasnost (výskyt bulky) by 
měla muže přivést do ordina-
ce urologa k vyloučení nádoru 
varlat – onemocnění, které je 
dnes velmi úspěšně léčitelné.

Blíží se chladné a sychravé 
období. S čím se na vás paci-
enti obrací v zimních měsí-
cích nejčastěji?

V tomto období jsou to nej-
častěji mezi muži potíže s ob-
tížnějším močením. V tom-
to období se často demaskují 

příznaky zvětšené prosta-
ty. Neléčení těchto příznaků 
může vést až k selhání ledvin. 
U žen to pak bývá onemocně-
ní močového měchýře, které se 
projevuje pálením, řezáním při 
močení. Kde již samoléčba ne-
pomáhá, pak je na čase navští-
vit urologa.

Jsou vašimi pacienty více 
ženy či muži? Proč to tak  
je?

Je to přibližně půl na půl, ač 
to vypadá, že by měli převládat 
muži, hovoříme-li nejčastěji 

o spojení urologa a onemocně-
ní prostaty. Pravdou je, že ženy 
trpí jinými poruchami mik-
ce, ale ve stejném počtu jako 
muži s onemocněním prosta-
ty. U žen je to pak na základě 
příčin, jakými jsou hyperaktiv-
ní měchýř nebo záněty močo-
vých cest. Vzhledem k tomu, 
že urolog má možnost odhalit 
rakovinové onemocnění led-
vin, močového měchýře, tak 
zde preventivní vyšetření je 
jedinou možností, jak tato one-
mocnění odhalit včas. Zastou-
pení nových záchytů rakovi-
nového onemocnění neustále 
roste, a to jak u žen, tak mužů.

Proč jste si vybral urologii 
jako svoji specializaci?

Během předposledního roč-
níku studia jsem stážoval na 
chirurgické klinice ve FN Pl-
zeň a měl jsem za to, že budu 
pracovat po ukončení studia 
právě v tomto oboru. Tehdy 
jsem měl i možnost asistovat 
na urologickém oddělení FN 
Plzeň. Velmi rychle se rozví-
jející obor urologie mě zcela 
pohltil. Zejména kombinace 
moderních vyšetřovacích me-
tod, které sám urolog provádí, 
a jednak možnost takto vyšet-
řeného pacienta i odoperovat. 
Péče o pacienta je tímto způso-
bem unikátní a velmi osobní. 
Tuto unikátnost jsem mnoho-
krát ocenil během své praxe 
jak v nemocnici, tak v ambu-
lantní péči zde v EUC Klinice 
v Ústí nad Labem.  pr

P O R A D N A

MUDr. Zdislav Šíp: Krvácení z konečníku nepodceňujte
Termín proktologie v mno-
hých vyvolává obavy a stud. 
Daří se to zlepšovat?

Myslím, že to je stále stej-
né, ale obavy opravdu nejsou 
na místě, vyšetření je nepří-
jemné ale nebolestivé. Je dob-
ré varovné příznaky, zejména 
krvácení z konečníku, nepod-
ceňovat, protože včasné vy-
šetření může zachránit život.

Jaké konkrétní zákroky či 
ošetření mě jako pacienta 
čekají v oblasti proktologie?

Základem je odebrání po-
drobné anamnézy, následuje 
vyšetření per rectum, tj. po-
hmatem prstem v konečníku 

a poté každého pacienta vy-
šetřujeme anoskopem, což je 
plastová trubička o délce asi 
7 cm. Vyšetření samozřejmě 

není příjemné, ale v žádném 
případě v něm nepokračuje-
me, pokud by mělo být bolesti-
vé. Nejčastějším nálezem jsou 
hemoroidy a řitní trhliny, obojí 
lze v počátečních stadiích léčit 
ambulantně. Hemoroidy léčí-
me tzv. gumovou ligaturou, to 
jsou gumové kroužky, které se 
pomocí speciálního aplikátoru 
nasadí na vnitřní hemoroidy, 
a tím dojde k jejich zmenšení. 
Tento zákrok je zcela neboles-
tivý, většinou je nutné jej něko-
likrát zopakovat. 

Oblast chirurgie je velmi ši-
roká. Čím se ve své ordinaci 
ještě zabýváte?

V chirurgických ambulan-
cích na naší ústecké EUC kli-
nice poskytujeme celé spekt-
rum chirurgické ambulantní 
péče. 

Asi nejčastěji léčíme úrazy 
pohybového aparátu určené 
ke konzervativní (neoperač-
ní) léčbě a provádíme drobné 
chirurgické zákroky v míst-
ním umrtvení – odstraňování 
různých kožních znamének 
nebo podkožních útvarů.

Proč jste si vybral chirurgii 
jako svoji specializaci?

Rozhodoval jsem se až při 
studiu medicíny, chirurgie 
pro mě byla nejzajímavější.

MUDr. Zdeněk Pospíšil, urologický specialista 
ústecké EUC kliniky, je přesvědčen, že klíčem 
k úspěšné léčbě nejzávažnějších urologických 
onemocnění je prevence.
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Ústečan zachránil hrotnici, 
kterou nezničil požár Větruše

Po stopách amerického snu

Dětský sbor pokřtí 
svoje dvě nová alba

Ústí nad Labem – Klenot z věže 
výletní restaurace Větruše ne-
zničil požár z roku 2000, jak 
všichni předpokládali. Po de-
vatenácti letech od zkázy ho 
jeho tehdejší zachránce předal 
do ústeckého muzea. Vyhláše-
ný „zámeček“ postavený v roce 
1897 podle návrhu předního 
severočeského stavitele Alwi-
na Köhlera, byl během 90 let 
20. století přiveden na pokraj 
zkázy. Vše vyvrcholilo v roce 
2000. V noci z 12. na 13. čer-
vence uvedeného roku někdo 
rozdělal ve vyhlídkové věži tá-
borák a od něj vzplála jehlan-
cová střecha, která během 
požáru zcela shořela. Naštěs-
tí tlak veřejnosti přiměl teh-
dejší politickou reprezentaci 

města Ústí nad Labem, aby 
v roce 2001 ruinu za 2,5 mili-
onu vykoupila a zachránila. 
V roce 2004 dostala věž no-
vou střechu, která ale nebyla 
zcela věrnou kopií původního 
stavu. Špičku již nezakončova-
la tzv. hrotnice. To je mohut-
ná železná tyč, nesoucí růz-
né kované a tepané ozdoby, 
hlavně korouhev. Původní pět 
metrů vysoká a okolo 200 ki-
logramů těžká hrotnice se při 
požáru zřítila z třicetimetro-
vé výšky na zem. Z hromady 
ohořelých trámů a suti ji před 
zloději kovů zachránil místní 
obyvatel Ladislav Benda. Dal-
ší kousek ústecké historie byl 
tak zachovám pro další gene-
race.  zu

Ústí nad Labem – Užijte si Vánoč-
ní koncert Ústeckého dětské 
sboru a jeho hostů v Severočes-
kém divadle. Koncert se usku-
teční 14. prosince od 17.00. 
Mezi hosty budou patřit sbory 
Cvrček a Včelka. Představí se 
též Vladimír Hron. Akci bude 
moderovat Jan Šťastný. Vánoč-
ní koncert je spojen se křtem 
dvou nových CD Ústeckého 
dětského sboru.  zu 

Stoletá diskotéka 
Haška a Dostála
Ústí nad Labem – Ani v prosinci 
nebude v Národním domě chy-
bět Stoletá diskotéka Haška 
a Dostála. Zajít si na ní můžete 
14. prosince od 20.00. Jedná se 
o jejich poslední diskotéku v le-
tošním roce, tak si jí pořádně 
užijte. Vstupné je 80 korun.  zu 

Zajděte si na Fešáky

Ústí nad Labem – Tradiční Vá-
noční salon Fešáků je připra-
ven na 17. prosince od 19.30 
v Domě kultury. Čeká vás se-
tkání s kapelou, která se vždy 
hrdě hlásila k místu svého 
vzniku. Fešáci si i tentokrát sa-
mozřejmě přivezou hosta.  zu

Do Ústí se chystá 
Spirituál kvintet
Ústí nad La-
bem – Le-
gendární 
Spirituál 
kvintet se 
loučí. Jed-
nu z po-
sledních 
šancí jej 
vidět budete mít 19. prosince od 
19.30 v Domě kultury. Vánoční 
koncerty této kapely mají vždy 
skvělou atmosféru, tak ten ús-
tecký určitě nenechte ujít.  zu

Adventní atmosféra  
na Lidickém náměstí 

Ústí nad Labem – Na Lidickém ná-
městí se konají Ústecké Vánoce, 
během kterých si užijete řadu 
hudebních vystoupení či dět-
ských představení. Nechybí ani 
stánky s občerstvením. V dal-
ších si zase budete moct zakou-
pit originální vánoční dárky. 
Akce se konají každý den až do 
23. prosince.  zu
 Kompletní program najdete za straně 2. 

Ústí nad Labem – Nedávno zre-
staurovaný obraz rodinné to-
várny a vily v Neštěmicích si 
přišli do ústeckého muzea po-
prvé prohlédnout potomci vý-
znamného podnikatele Alfreda 
Spahna. Velkorozměrné plátno 
namalované v roce 1928 malí-
řem místní honorace Josefem 
Reinerem darovali ústeckým 
muzejníkům před dvěma lety 
jako projev vděčnosti za pozor-
nost věnovanou dramatické 
historii jejich rodu. Do Ústí se 
sjeli z celého Německa, bylo jich 
jedenáct. Představovali tři ge-
nerace od vnuků neštěmického 
továrníka, kterým je dnes přes 
sedmdesát, po prapravnuky ve 
věku třicátníků. Cíl výpravy byl 

jednoznačný. Vidět na vlastní 
oči, jak se rukou restaurátora 
proměnil obraz, který s rodinou 
prožíval dobré i zlé časy po de-
vadesát let, což se na jeho stavu 
podepsalo. Posledních čtyřicet 
let leželo plátno s olejomalbou 
vyrámované v ruličce ve skle-
pě. To byla oběť, kterou museli 
majitelé podstoupit, když chtěli 
dílo propašovat při vystěhování 
z východního do západního Ně-
mecka.  zu

Koncert The Boom 
pomůže onkocentru
Ústí nad Labem – Ani letos nebu-
dete ochuzeni o již 29. Vánoční 
koncert The Boom – Beatles Re-
vival Band & Symphonic Orches-
tra. Uskuteční se v domě kultury 
14. prosince od 19.30. Hostem 
akce bude legendární brněnská 
bigbeatová formace Synkopy 61. 
Po jejich vystoupení zahrají The 
Boom tradičně se svým orches-
trem ve více než dvouhodino-
vém programu skladby z pozděj-
šího období tvorby The Beatles. 
V originálních aranžích zazně-
jí známé hity jako Yesterday, 
Strawberry Fields Forever, All 
you need is Love a další. Výtě-
žek koncertu, po odečtení ná-
kladů, bude věnován na konto 

Komplexního onkologického 
centra Krajské zdravotní v Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem. Vstupenky v předpro-
deji stojí 180, na místě 260 ko-
run.  zu 

Zajděte si do divadla 
na Fantastickou ženu

Ústí nad Labem – Užijte si v Se-
veročeském divadle současnou 
komedii Fantastická žena úspěš-
ného kanadského autora, jejíž 
zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ide-
ální partnerka. Jedná se o pří-
běh dvou kamarádů ve středním 
věku, jejichž životy pořádně za-
míchá tajuplná seznamka a do-
slova fantastická žena, která se 
jim zčistajasna objeví v bytě. Jak 
to spolu může souviset? Nechte 
se překvapit! A dejte si dobrý 
pozor na to, co si přejete. Hraje 
se 13. prosince od 19.00 a vstup-
né je od 150 do 430 korun.  zu

Hraničářská vánoční 
koleda nejen pro děti
Ústí nad Labem – Hraničář zve na 
vánoční komponované odpole-
dne inspirované povídkou Vá-
noční koleda 
od Charlese 
Dickense. Na 
15. prosince 
od 13.00 do 
17.00 připra-
vují promítá-
ní, kreativní 
i kulinářské 
dílny a večer-
ní předsta-
vení, vycházející právě z textu 
Dickensovy povídky. Program je 
vhodný pro děti i dospělé. Přijď-
te se ohřát, vyrobit si malé dá-
rečky a hlavně strávit odpoledne 
v příjemné atmosféře vánoční 
pospolitosti.  zu
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Blades jsou v registru 
dárců kostní dřeně

Chorobami krvetvorby, kte-
ré vážně ohrožují život, v naší 
zemi každoročně onemocní 
stovky lidí. Pro každého čtvr-
tého pacienta se dárce kostní 
dřeně bohužel nenajde, proto 
je nutné počet dobrovolníků 
v registru neustále zvyšovat. Po-
moci se rozhodli i dobrovolní-
ci z řad Ústí nad Labem Blades, 
kteří se zapojili do akce Zapiš 
se někomu do života! a na Kraj-
ském úřadu Ústeckého kraje 
se zapsali do Českého národní-
ho registru dárců dřeně. „Víme, 
že případných dárců v registru 
každoročně ubývá, a proto jsme 
se ve spolupráci s Ústeckým 
krajem rozhodli nábor podpořit. 
Společně jsme natočili spot, kte-
rým jsme do registru lákali nové 
dárce a k zápisu jsme nakonec 
vyslali i dobrovolníky z naše-
ho týmu,“ vysvětluje manažer 
Ústí nad Labem Blades Jakub 
Valjent. Jedním z těch, kteří se 
rozhodli pomoci a rozšířit řady 
dárců, je kapitán obrany A týmu 
Jan Pittner. „Jako Blades se sna-
žíme pomáhat, kde můžeme, 
tudíž tady byla otázka účasti 
bez debat. Zachránit někomu 

život je jednou z nejhezčích 
věcí, které se mohou stát,“ říká 
Jan Pittner. Jeho slova potvrzu-
je i další z hráčů, Jakub Vrecko, 
který jedním dechem uklidňuje 
případné další dárce. „Darová-
ní kostní dřeně není amputace, 
jak se někteří lidé obávají. Mys-
lím, že trocha nepohodlí stojí za 
šanci někomu pomoct, protože 
nikdo neví, kdy bude sám po-
moc potřebovat,“ dodává Jakub 
Vrecko. Do registru dárců se na 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
přišlo v úterý 12. listopadu za-
psat šest členů Blades. Jména 
řady dalších jsou v registru již 
delší dobu, jak potvrzuje Jakub 
Valjent: „Sám jsem se do regis-
tru zapojil už při prvním dár-
covství krve, protože mi přijde 
přirozené mít možnost někomu 
pomoct. Byl jsem velmi mile po-
těšen, když jsem se dozvěděl, 
že více než polovina plnoletých 
členů Blades je v registru za-
psaná už několik let.“ Zoufat ale 
nemusí ani ti, kteří úterní akci 
nestihli. Zapsat se do Českého 
národního registru dárců dřeně 
je možné prakticky kdykoli. 

 Blades Ústí nad Labem

K Ř Í Ž O V K A

  vám preje celý tým
Replay Dorant 

catering
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Sváteční pivo Pale Ale 14° nejen pod stromeček Rychtářská piva 
jako certifikované 
regionální produkty

Všechna piva z produkce Pi-
vovaru Na Rychtě budou nadá-
le nosit označení České středo-
hoří regionální produkt®, a to 
po další tři roky. Rozhodla tak 
certifikační komise během lis-
topadu 2019. Společně s další-
mi 26 produkty tvoří nabídku 
regionálních produktů z Čes-
kého středohoří nesoucí toto 
označení. Všechny takto ozna-
čené produkty jsou zárukou 
kvality, tradice a lokálnosti.

Během prosince se také mů-
žete těšit na závěrečný gast-
ro týden tohoto roku. Tento-
krát bude na téma „Tataráky 
nejen hovězí“! Sledujte web 
www.pivovarnarychte.cz.  pr

Od prvního adventního ví-
kendu a během celého pro-
since se bude Na Rychtě točit 
adventní Pale Ale 14° – nefil-
trovaný silný speciál svrch-
ně kvašený. Pivo s jantarovým 
nádechem, k jehož chmelení 
se používá mladá odrůda ame-
rického chmele Amarilo. Jde 
o odrůdu střední hořkosti s vý-
razným citrusovým a květino-
vým aroma. Pivo patří do va-
rianty klasického anglického 

Je hluboce prokvašené pivo, s vět-
ším podílem alkoholu a s dobrým po-
citem lehkosti při napití. Barva, zlaté 
až jantarové tělo, kalnější, ale zářivý 
odstín s bílou pěnou.

P A L E  A L E  1 4 °

piva, které si zachovává jen 
málo zbytkového cukru a má 
silnější chmelovou chuť. Vaří 
se ze sladu českého, bavor-
ského, pšeničného a Pale Ale – 
speciálně vyrobeného pro „an-
glické“ typy piv. Ke koupi bude 
možné i v dárkovém balení 
jako příjemný vánoční dárek, 
který potěší kohokoli, kdo má 
rád místní pivo.

Pivo z Pivovar Hotelu Na 
Rychtě je možné darovat i ve 

skleněném džbánu, který zů-
stane jako skvělý suvenýr. Při 
objednávce více kusů je vhod-
né si je dopředu objednat.

Trampolínová 
akademie je v Ústí 

Chcete zažít něco nového? 
Tak si zajděte do Trampolíno-
vé akademie na Střekově. Co si 
vzít na sebe? Vezměte si coko-
liv, v čem vám bude pohodlně, 
protiskluzové ponožky jsou na-
opak podmínkou – lze je u nás 
zakoupit za 69 korun. Nezapo-
meňte si s sebou vzít i panto-
fle. Jak to u nás chodí? Hned po 
svém příchodu se nahlásíte na 
recepci, kde dostanete první 
důležité informace a personál 
vás nasměruje do šaten. Před 
vstupem na trampolíny si pře-
čtete pravidla na recepci. Ská-
čeme na minuty a ne na hodiny. 
Najdete nás na adrese Truh-
lářova 384/2, 400 03 Ústí nad 
Labem-Střekov. 

 Trampoline Academy Střekov 

Ústečtí plavci bodují
Plavci Ústecké akademie 

mají za sebou úspěšné víken-
dy, kde na přeborech Ústeckého 
kraje a zároveň kvalifikacích na 
české šampionáty všech věko-
vých kategorií předvedli skvělē 
výkony. Svojí formu potvrdi-
li v litoměřické a chomutovské 
pětadvacítce, kde se těchto pře-
boru kraje zúčastnilo celkem 
80 ústecký borců. Poděková-
ní patří všem trenérům sku-
pin jejichž svěřenci vylovili na 
přeborech celkem 130 medailí 
a z toho získali celkem 55 titu-
lů přeborníka Ústeckého kra-
je, k tomu přidali 33 druhých 
a 42 třetích míst na stupních ví-
tězů. Nejúspěšnějším ústeckým 
závodníkem na přeborech kraje 
se stal Jan Foltýn se sedmi titu-
ly, po šesti titulech si připsali Jo-
náš Macák, Daniel Starý, Maty-
áš Ryšánek a Markéta Fišerová, 
čtyři tituly si odváží Daryna Na-
bojčenko, Petr Herink a Václav 
Čermák, tři tituly si vyplavala 
Anežka Kohlová, po dvou titu-
lech si připsali Eva Bisová, Pet-
ra Gebauerová a Isabella Anna 
Štréblová, po jednom titulu si 
připsali Alexandr Beran, David 
Kubát, Radek Grupáč, Barbora 

Eckertová, Štěpánka Kořánová 
a Darina Budínská. Další sbírku 
medailí vybojovali Matyáš Haj-
šman, Daniel Bartuška, Petr Ha-
jšman, Pavel Ouředník, Vojtěch 
Šára, Artem Sukhanov, Filip 
Sonnenberg, Šimon Koblížek, 
Michal Taussig, Jakub Beca, Eva 
Fryčková, Veronika Křivánko-
vá, Anežky Šloserová, Karolína 
Šmídovcová, Gabriela Peško-
vá, Magdaléna Šrámková, Lucie 
Kroutilová, Veronika Popovy-
čová, Adéla Dvořáková, Agáta 
Čechová, Sára Schönbauerová, 
Kristýna Prachařová a Adéla 
Hrdličková. Všem našim bor-
cům gratulujeme k předvede-
ným výkonům a věříme, že se 
vás co nejvíce kvalifikuje na 
české šampionáty v plavání, 
které začínají již příští víkend 
těmi nejmladšími žáky v Praze 
a Mladé Boleslavi, další víkend 
mladšími a staršími žáky v Pro-
stějově, Kopřivnici, Mladé Bo-
leslavi a vše vyvrcholí za další 
dny v Plzni na Slovanech, kde si 
dají dostaveníčko na svém mis-
trovství České republiky doros-
tenci a senioři. 

 Roman Eckert, 
Ústecká akademie plaveckých sportů 

Besedy pro seniory 
Na počátku všeho byl nápad. 

Nápad čtyř žen z tak trochu 
opomíjeného Střekova zpří-
jemnit život nejen sobě, ale 
hlavně svému okolí v místě, 
kde bydlí. Kulturně a společen-
sky jej rozsvítit. Myšlenek na 
různé akce a aktivity se ženám 
ve spolku Střek-ON honilo 
v hlavách hodně, a tak bylo po-
třeba rozhodnout se s čím za-
čít. Chtěly propojit místní se-
niory, tak aby se mohli někde 
sejít, popovídat, ale i obohatit 
o nové zážitky. Nakonec z toho 
vzešly „Besedy pro seniory“. 
Místa pro taková posezení byla 
okamžitě jasná – restaurace 
Praha na Střekovském nábře-
ží a kavárna Káva u řezníka. 
Obě mají příjemné prostředí 
a velmi milý a ochotný perso-
nál. Prozatím probíhají besedy 
v restauraci Praha, a to vždy 
jednou za měsíc. Bližší infor-
mace o akcích naleznou čtená-
ři na facebookových stránkách 
Střek-ON, na plakátkách v re-
stauraci Praha, kavárně Káva 
u řezníka, květinářství Květin-
ka Valentýna či v trafice u OC 
Sever v ulici Fabiána Pulíře.

 Dita Šimáčková, Eva Železná, 
spolek Střek-ON
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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

Červené kontejnery na elektroodpad
Sebuzínská-parkoviště, Malířský koutek, Jizerská, Glennova, Stavbařů-parkoviště, 
Meruňková, Šrámkova, Neštěmická, Opletalova, Janáčkova, Peškova, Baráčnická, Sovova, 
Habrovice, Štefánikova, Sokratova U pošty, Malátova, SNP, 17. listopadu, K Vavřinečku-
točna, Sokolovská, Nová, Kojetická, Vaňovská, Dlouhá
Kontejnery na textil zmizely
Vzhledem k ukončení smlouvy na zajištění sběru textilu ze strany společnosti Koutecký s.r.o. 
došlo v Ústí ke stažení kontejnerů na textil. V současné době je možné textil odevzdávat ve 
sběrných dvorech Všebořice a Krásné Březno. Čisté a neroztrhané oděvy také přijímá oblastní 
charita ve Štefánikově ulici. 

K O N T E J N E R Y

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

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

Na řešení problémů lidí bez domova v zimním období se připravuje město, oblastní charita 
a městská policie. Charita má k dispozici ošacení i sortiment potravinové banky. Městská 
policie je opět připravena k rozvozu polévky a letáčků s pokyny a kontakty na neziskové 
organizace, které nabízejí zajištění základních životních potřeb. K dispozici jsou i zateplená 
iglou.

P O M O C  P R O  L I D I  B E Z  D O M O V A  J E  P Ř I P R A V E N A

AMIR 
Pes, žíhaný kříženec s bílou 
náprsenkou a prstíky, 
výška 55 cm, stáří 1 rok. 
Amir je pes, který rostl jako 
dříví v lese a nový majitel 

musí počítat s tím, že musí Amira naučit 
základním povelům a být důsledný, 
protože Amir nerad poslouchá. Velmi rád 
aportuje a chodí na dlouhé vycházky. Byl 
zvyklý žít v bytě. 

LUĎA 
Pes, kříženec německého 
ovčáka, výška 55 cm, stáří 
5 let. Luďa je dobrák, 
nepere se s jinými psy. Je 
klidné a vyrovnané povahy. 

Má mohutnou postavu a jistě svého 
nového páníčka dobře ochrání.

ČENDA 
Pes, kříženec asi 35 cm 
vysoký. Má lehce 
zkadeřenou srst, střední 
délky a vlkošedé barvy. 
Věk asi 12 let. Čendík 

byl nalezen bezradně pobíhající 
v Chlumci. Vzhledem k jeho věku se 
hodí k virtuální adopci anebo k domku 
na dožití.

REGINA 
Fena, kříženka rezavé 
barvy s černými znaky 
s bílou náprsenkou. 
Reginu nabízíme pouze 
k virtuální adopci, protože 

Regina má svého majitele, který se o ni 
momentálně nemůže starat, a její osud 
se řeší. 

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 .

Na zimu ve městě je připraveno  
1100 tun soli

Na zimní údržbu je připravena zásoba více 
než 1 100 tun soli, 25 tun solanky a ve 
skladu je ještě dalších 60 tun posypového 
materiálu. O kvalitně upravené chodníky 
by mělo být postaráno prostřednictvím 
pěti velkých sypačů a jedenácti malých 
odklízecích vozidel. Město vlastní čtyři 
meteostanice, systém kontroly, který je 
k dispozici, umožňuje náhled na aktuální 
stav vozidel v terénu včetně polohy pluhu. 

Z I M N Í  Ú D R Ž B A
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VÁNOČNÍ  
ROLNIČKA

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO 
CELOU RODINU 

 

Přijďte si vyrobit spoustu 
vánočních ozdob 

a dekorací a strávit 
příjemné odpoledne 

 s programem 
v divadelním sále.

Vstupné 30,- Kč/vyráběcí kartička 
zdarma - bez vyrábění 

Předprodej vstupenek na recepci DDM od 18. 11. 2019

14. 12. 2019
14 - 17 tvořivá stanoviště 

14 - 17 program v divadelním sále
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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
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NOVĚ I E–SHOP
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

Pevnost Königstein zve na 
24. historicko-romantic-
ký vánoční trh. Je otevře-
ný o všech adventních ví-
kendech, a sice v sobotu 
a v neděli vždy od 11.00 
do 19.00. Na vánoční trh 
se neplatí žádné vstupné, 
ale je nutné zaplatit běž-
né vstupné do pevnos-
ti. Všechny výstavy na pev-
nosti jsou otevřené, je tudíž 
možné navštívit také všech-
ny vnitřní prostory pevnos-
ti. V areálu pevnosti bude 
postaveno 70 stánků řemeslníků a obchodníků, z toho přibližně jedna čtvrtina v podzem-
ních kasematech. V působivé adventní atmosféře pevnosti Königstein se hosté mohou na-
ladit nejen na Vánoce, ale vypravit se také vstříc dlouhé historii, která zde na hosty dýchá 
na každém kroku, a to ze zdí a hradeb pevnosti rozkládající se na náhorní plošině o rozloze 
devíti pražských Staroměstských náměstí.

T I P  N A  V Ý L E T

INZERCE

INZERCE

Karatistům se dařilo na mistrovství ČR
Ústecký Shotokan Klub Raj-

chert Sport Union vybojoval 
opět v letošním roce prvenství 
mezi kluby ústeckého regionu 
na Mistrovství ČR karate FSKa, 
a slavil tak hattrick. V České 
Lípě vytěžil 33 medailí v disci-
plínách bojových sestav kata, 
kata dvojic, kata družstev trojic 
a modelových situacích reál-
né sebeobrany dvojic. „Kdy-
bych poměřoval počet našich 
startujících s počtem medai-
lí, podali bychom stoprocentní 
výkon“, řekl ústecký šéftrenér 
Rajchert a dodal, „krom medai-
lí jsem mohl pochválit i mladé 

Jsme skupina 30 otužilců, 
která se rozhodně nenudí. 
Vždy dvakrát v týdnu se kou-
peme v jezeře Milada. Budeme 
rádi, pokud se k nám přidá-
te. Na věku nezáleží – je nám 
mezi 6 a 76 lety. 

Pečlivě trénujeme na zimu 
a i letos doufáme, že se na 
Miladě setkáme s brusla-
ři. Každou středu si užíváme 

Otužilci si užívají i večerní plavání 

i večerní plavání s čelovkami. 
Z jednoho takového setkání je 
i fotografie.

 Jaroslav Puchta

závodníky, kteří podali výkon 
podle našich představ a přípra-
vy, stále se lepšíme“. Ve skóre 
9-5-19 se medailově zobrazi-
la příprava závodníků od 7 let. 
Nejúspěšnější byli Shotoka-
nisté v sestavách jednotlivců 
a pak vyváženě v dalších disci-
plínách. „Kdybych měl vyzdvih-
nout úspěch alespoň několika 
závodníků, pak by to byli se zla-
tem Sylvie Kokhanina, Ondřej 
Hlad, Adéla Čepičková“, uza-
vřel hodnocení letošní předpo-
slední soutěže sezóny Rajchert.

 Josef Rajchert, 
Sport Union Ústí nad Labem



KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. 
přeje všem svým pacientům, kolegům a obchodním pa�nerům 

do nového roku hodne zdraví, štestí a pohody.ˇˇ
V ústecké EUC Klinice ve vstupní hale hlavní budovy slouží klientům nová CENTRÁLNÍ RECEPCE pro osobní objednávání. Pro telefonické objednávání 
jsou připravena čísla 477 102 100, 477 102 101 a 477 102 111. Pro spojení s lékařem pak 477 102 202 nebo 477 102 212. Těšíme se na vaši návštěvu.

  PROVOZNÍ DOBA PROSINEC 2019:   Pondělí 23. 12. 2019 – provoz do 12:00 hodin, 24.–27. 12. 2019 – zavřeno
               Úterý 31. 12. 2019 – provoz do 12:00 hodin, 1. 1. 2020 – zavřeno
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DĚTSKÝ  PĚVECKÝ  SBOR  DD�

3 .  VÁNOČNÍ  KONCERT

ÚSTECKÉ
BAMBINI a jejich
MRŇOUSCI
Vás  co  nejsrdečněj i  zvou  n�  

P ř e d p r o d e j  v s t u p e n e k  o d  1 8 .  1 1 .  2 0 1 9
 n a  r e c e p c i  v  D D M   C e n a  v s t u p e n k y  5 0 , -  K č .

V kinosále Domu kultury, Ústí nad Labem

15. prosinec 2019

 V 16:00 hod.
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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