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Do SuperStar bych šla 
znovu a vyhrála bych
STRANY 8–9

Ústí využije připojení k 5G 
k testování autonomních aut 
STRANA 4

Zprávy

Volný čas

Legendární Nazareth zahrají  
hit Love Hurts na zimáku
STRANA 13
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Plesy v Domě kultury
31. 1.   Gym. dr. Šmejkala 
1. 2.   SOŠ dr. Šmejkala
8. 2.   SŠ Severočeská
14. 2.   Gymnázium Jateční
16. 2.   Ples Patriotů
21. 2.   OSŽ – společenský večer
22. 2.   Obchodní akademie
28. 2.   VOŠZ a SZŠ
29. 2.   UJEP
6. 3.   SPŠ Resslova 5
13. 3.   SŠ Severočeská – upřesní
14. 3.   Gymnázium Keplerova
15. 3.   Věneček taneční Rottenborn
20. 3.   Ples sportovců
21. 3.   Firemní ples
28. 3.   Strip show pro ženy
9. 4.   Firemní ples
18.4.   Ples Policie

ZIMNÍ STADION 
7. 2., 1900  Nazareth, předkapela Turbo

APOLLO MUSIC CLUB 
25. 1.   Retrodiskotéka s tombolou
29. 2.   Retrodiskotéka s tombolou
7. 3.   Ples CA IVDARO
28. 3.   Retrodiskotéka s tombolou
25. 4.   Retrodiskotéka s tombolou
23. 5.   Retrodiskotéka s tombolou
27. 6.   Retrodiskotéka s tombolou 
  Každé nedělní odpoledne živá hudba  
  s Old Boys

DŮM KULTURY 
19. 3., 1900  Miroslav Donutil – Na kus řeči
24. 3., 1900  Ivo Toman – Debordelizace vztahů Tour
29. 3., 1900  Herci jsou unaveni – divadelní komedie

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
2. 2., 1500  Louskáček
8. 2., 1700  Zasněžená romance
12. 2., 900  Příběhy včelích medvídků 
12. 2., 900  Drahá legrace
16. 2., 1700  Noc na Karlštejně
21. 2., 1900  Frida
23. 2., 1700  Frida
25. 2., 1900  Symfonický koncert  
  se zahraničními hosty
26. 2., 1900  Zasněžená romance
27. 2., 1900  Kouzelná flétna
28. 2., 1900  Caveman
29. 2., 1700  Carmen

MUZEUM 
Akce 
29. 1. 1700  Výstavou 700x Střekov  
  s Martinem Krskem  
  Výstavou vás provede její kurátor Mgr.  
  Martin Krsek. Vstupné 50/30 Kč
30. 1. 1700  Leopold Pölzl – Žijí ve tmě – křest  
  knihy reportáží dlouholetého ústeckého  
  starosty Leopolda Pölzla z roku 1928  
  zabývajících se bytovou nouzí v Ústí nad  
  Labem. Vstup je volný.
Výstavy
do 15. 3.  Obchodování v srdci Evropy –  
  výstava o československo-německých  
  hospodářských vztazích v letech  
  1918–1992 představuje ve výpovědi  
  archivních dokumentů obchod jako  
  prostředek mocenských zápasů  
  i vzájemného porozumění. 
do 26. 1.  Děti nepřítelele? – výstava představuje  
  nelehké osudy dětí narozených z česko– 
  –německých vztahů, ale i jiných  
  podobných okrajových skupin obyvatel  
  poválečného Československa.
do 8. 3.  700x Střekov – nejromantičtější  
  zřícenina v obrazech – ruina Střekova se  
  pro svou „pohádkovou“ polohu  

  vysoko nad řekou řadí k předním  
  evropským ikonám romantismu. 
do 1. 3.  Kresby Miroslava Houry – výstava  
  kreseb Miroslava Houry (1933–2006).
do 2. 2.  Exponát měsíce ledna –  
  Daguerrotypie – nově objevené  
  daguerrotypie se vystřídají ve vitríně  
  exponátu měsíce.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
28. 1., 1600  Jak se léčí šikana – workshop pro děti  
  (W. Churchilla 3)
29. 1., 1800  Klenoty ženy IV. (Velká Hradební 49) 
30. 1., 1900  Autorské čtení s ochutnávkou vín  
  z Mikulova (Velká Hradební 49)
Výstavy 
do 31. 1.  Doteky věčné krásy – archeologické  
  reprodukce nejen pro nevidomé  
  (W. Churchilla 3)
do 14. 2.  Knihožrouti – výstava ilustrací Báry  
  Buchalové z knih o knihožroutech, které  
  napsala oblíbená spisovatelka Klára  
  Smolíková. (Velká Hradební 45)

NÁRODNÍ DŮM 
4. 2., 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
20. 2., 2000  Hudba Praha Band
29. 2., 1900  Richard Scheufler a hosté
3. 3., 1900  Koncert Společná věc
5. 3., 2000  Marianne Solivan Quartet
10. 3., 2000  Three For Silver
12. 3., 2000  Sari Schorr
19. 3., 2000  Robert J. Hunter and  
  The Bladderstones
25. 3., 2000  Elisha Blue

ČINOHERNÍ STUDIO
30. 1., 1900  Stepní vlk
31. 1., 1900  Lidoví léčitelé

3. 2., 1900  Pan Kolpert
7. 2., 1900  Zkrocení zlé ženy
8. 2., 1900  451 stupňů Fahrenheita
9. 2., 1900  Paškál
10. 2., 1900  Sirotci
14. 2., 1900  Funny Games 
16. 2., 1900  Funny Games
22. 2., 1900  Funny Games
23. 2., 1900  Homo Faber
24. 2., 1900  Pornografie
25. 2., 1900  Stepní vlk
27. 2., 1800  Řekl bych nějakej vtip a pak bych  
  umřel smíchy (host)
28. 2., 1000  Řekl bych nějakej vtip a pak bych  
  umřel smíchy (host)
29. 2., 1900  Lobby Hero

HRANIČÁŘ
28. 1., 1930  První film ještě lepšího kina  
  & Králíček Jojo 
29. 1., 2000  Sundays On Clarendon Road   
  – nenápadná dvojice, která si říká  
  Sundays On Clarendon Road, za deset  
  let na české alternativní hudební scéně  
  prošla lecčím: bojovala s nedostatkem  
  motivace a času. Teď přiváží novou  
  desku Solid State. Desku o konci světa.
13. 2., 20:00  Stand-up Underground Comedy 
15. 2., 1100  Filmový maraton  
  Pána prstenů  
– jeden z nejepičtějších zážitků v historii filmu si 
můžete kompletně dopřát v původním znění s titulky.
26. 2., 1800  Cestovatelská diashow 
29. 2., 1400  Filmový maraton Batmana  
  od Christophera Nolana 
5. 3., 1930  Divadlo Vosto5 – Stand’artní kabaret 
9. 3., 1730  Cestovatelská projekce,  
  Ladislav Zibura 

JEZERO MILADA 
1.2., 900  Milada Winter Run 2020

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
a

CK UNITOUR Ústí nad Labem, Palachova 405/22, 400 01 Ústí nad Labem
www. ddmul.cz                e-mail: dcm@ddmul.cz

ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA 2020
BLANES - Camping S´Abanell

10. - 19. 7. 2020 6950,- Kč

Blanes je malebné a moderní pobřežní letovisko, poslední město pobřeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dlážděná palmová 
promenáda, paralerní s udržovanou písčitou pláží. Původně rybářské městečko, později oblíbený oddechový cíl umělecké 

smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso či Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve městě rovněž spatřit. 
Dnes je Blanes oblíbené turistické středisko nabízející spoustu možností trávení Vaší dovolené, plážové sporty (windsurfing, 
kayak, šlapadla, banán, paragliding, potápění, aj.), dále pestrý noční život, nákupní možnosti, tradiční rybí a zelné trhy. Na 

okraji Blanes nedaleko zříceniny hradu Sant Juan, se v zátoce Sa Forcanera nachází známá botanická zahrada Mar i 
Murtra s tropickými rostlinami.

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stromů poskytujících 
stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází přímo u písčité pláže a městské 
promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 
metrů od pláže. Kemp pořádá animační programy, sportovní vyžití (dětský bazén, volejbal, 
fotbal, basketbal) – sportovní hřiště se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální 
zařízení je vzdálené cca 30 metrů.

Ubytování: zařízené stany 4/lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER 
postavené na dřevěných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý 
stan má 2x 2/lůžkovou ložnici. Spí se na pohodlných molitanových matracích. 
SEBOU VLASTNÍ POLŠTÁŘEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTĚRADLO.
Ve stanové předsíni je k dispozici závěsná polička, kapsář na osobní věci a 
zahradní plastový nábytek. Stany jsou osvětlené a mají zavedený elektrický 
proud. Ve společném hospodářském stanu jsou klientům k dispozici lednice a 
rychlovarné konvice.

Stravování: plná penze, jednotné jídlo – snídaně (pomazánky, salámy, uzeniny, obloha, apod.), svačina, oběd (polévka, hlavní 
jídlo), svačina, večeře (hlavní jídlo).. Stravování zahrnuje celodenní pitný režim (čaj a šťávy). Strava začíná obědem (polévka) a 
končí obědem (polévka, hlavní jídlo), balíček na cestu zpět. SEBOU VLASTNÍ PŘÍBOR.

SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce
» směnárna
» poštovní služby
» bazén
» animační programy (1.7. - 30.8.)
» denní a noční bar
» sociální zařízení (teplá voda po celý den)
» bezpečnostní schránky
» sportovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické pračky a sušička
» WIFI připojení (cca 18 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vč. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotřeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištění proti úpadku CK a pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
* zdravotní pojištění

Kontakt: 
Tomáš Svoboda - 774 784 840
e-mail: dcm@ddmul.cz
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Vojenskou bundu, která zažila 
atomový výbuch, získalo muzeum Mělo by si město vzít na podporu zoo úvěr?

Anna Šretrová 
62 let, důchodkyně 
Je docela smutné, když se 
o zoo nedokáže postarat 
město. Byla by škoda, 

kdyby zoo ztratila svoje dobré jméno nebo 
přicházela o zvířata. Je to pěkné místo, 
kam chodí mladí i starší návštěvníci, navíc 
je tam opravdu příjemné prostředí. 

Kateřina Wojtalik 
41 let, obchodnice 
Město by se mělo začít 
konečně starat o zoo 
jakýmkoli zodpověd-

ným způsobem, úvěr je v Ústí hodně 
populární, ale obávám se, že zoo to moc 
nepomůže.

Tomáš Kubišta 
31 let, obchodník 
Určitě ano, zahrada stojí 
za záchranu. Neumím si 
bez ní Ústí představit. Bo-

hužel je zdevastovaná, většina výběhů, 
pavilonů apod. nelahodí zrovna dvakrát 
oku. Vlastně jsou stále stejné, jak si je 

pamatuji z dětství. Je načase udělat 
tlustou čáru za tím, co bylo, napumpovat 
do zoo finanční injekci a dosadit sem ty 
správné lidi. Pak to začne opět fungovat 
a zoo se stane žádanou a soběstačnou.

Eva Tomsová 
72 let, předsedkyně 
klubu seniorů 
S úvěrem souhlasím. Na 
záchranu zoo by si město 
úvěr vzít mělo. 

Pavel Kuchynka 
46 let, provozní 
manažer 
Samozřejmě bych byl rád, 
kdyby se ústecká zoo udr-
žela a pokud to nelze bez 

úvěru, tak ano. Je ale potřeba zajistit, 
aby tyto prostředky zoo „neprotekly“, 
když ještě nedávno pan ředitel přesvěd-
čoval zastupitelstvo o tom, jak ústecká 
zoo pod jeho vedením prospívá, a ta 
zároveň neuspěla v hodnocení kvality. 
Nevysvětlené personální čistky taky na 
důvěře nepřidávají.
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Na modernizaci zoo si město vezme úvěr
Ústí nad Labem – Návrh rozvoje 
zoologické zahrady až do roku 
2035 a podporu financování 
modernizace ústecké zoo for-
mou úvěru schválili zastupite-
lé. Navíc bude zřízen fond, do 
kterého bude město pravidelně 
přispívat. Evropská asociace 
zoologických zahrad a akvárií 
snížila ústecké zoo členství na 

dočasné, zejména kvůli špat-
nému stavu pavilonů a pod-
mínkám pro chov zvířat. Mezi 
hlavní problémy zoo patří na-
příklad nevyhovující pavilon 
pro primáty a orangutany. Aby 
o členství v asociaci nepřišla, 
musí zoo do dvou let nedostat-
ky odstranit. To však znamená 
investice.  gz

Ústí nad Labem – Do ús-
teckého muzea dorazil 
z amerického Washin-
gtonu mimořádný dá-
rek. Poslal jej Christo-
pher Hornig, syn vědců 
Lilli a Dona Hornigo-
vých, kteří se za druhé 
světové války zásadně 
podíleli na vývoji ato-
mové bomby svržené 
v srpnu 1945 na Naga-
saki. V balíčku se skrý-
vala vojenská bunda americké 
armády z druhé světové vál-
ky, kterou nosila Lilli Hornig 
v poušti Los Alamos v Novém 
Mexiku v rámci svého nasaze-
ní na tajném projektu Man-
hattan. Jde o jediný artefakt 
v českých muzejních sbírkách 
přímo spojený s touto zlo-
movou historickou událostí. 
„Emancipovaná žena si vydo-
byla důstojné místo vědkyně, 
když jako jediná ze dvou žen 
pracovala na vývoji plutonia, 

posléze na oddělení výbuš-
nin,“ řekl historik ústeckého 
muzea Martin Krsek.

Lilli se narodila v Ústí nad 
Labem v roce 1921, pod dívčím 
jménem Schwenk a žila zde do 
svých osm let. S rodinou kvů-
li židovskému původu prchla 
roku 1933 před nacisty do USA. 
Lilli Hornig zemřela v roce 2017 
v USA a vedle svého atomového 
angažmá proslula coby průkop-
nice rovnoprávnosti žen v aka-
demickém světě.  gz
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Ústí využije připojení k síti 5G 
k testování autonomních aut

Bývalého primátora 
soud osvobodil
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Ústí nad Labem – Jedním z pěti 
měst v republice, které začne 
od druhé poloviny roku využí-
vat připojení k vysokorychlost-
ní síti páté generace umožňu-
jící přenosy velkých objemů 
dat téměř v reálném čase, je 
Ústí nad Labem. Město vyhrálo 
soutěž ministerstev průmyslu 
a pro místní rozvoj nazvanou 
5G pro 5 měst. „Připojení vyu-
žije k testování autonomních 
aut,“ řekl mluvčí Inovačního 
centra Ústeckého kraje Ondřej 
Klein. „Vše směřujeme k tomu, 
aby byl okruh připraven záro-
veň se spuštěním 5G sítě v dru-
hé půli příštího roku,“ dodal 
Klein. Pilotní projekt je podle 

něj dvouletý, tudíž by mohla 
první auta vyjet na silnice do 
dvou let.

Mobilní technologie 5G bu-
dou přednostně testovat i Bí-
lina, Karlovy Vary, Jeseník 
a Plzeň. Dostáváme se mezi 
elitní skupinu měst, a vytvá-
říme tak zároveň ekonomic-
kou příležitost pro komerční 
sféru. Je to určitě velké lákadlo 
pro inovativní firmy s vlastním 
výzkumem a vývojem, které 
budou chtít své nové techno-
logie ověřovat v 5G prostře-
dí,“ řekl ústecký primátor Petr 
Nedvědický.

Nasazení 5G sítě umožní pro-
vozovat takzvanou U Smart 

Zónu pro vývoj a testování au-
tonomních systémů aut v měst-
ském provozu a také podstatně 
rozšířit uplatnění datové plat-
formy Ústeckého kraje Portabo, 
která má za úkol konsolidovat 
data z celého regionu v jednot-
ném formátu.  gz

Winter Run na Miladě se blíží
Chabařovice – Úvodním podni-
kem třetího ročníku sportov-
ního seriálu Milada Tour bude 
první únorovou sobotu zimní 
běh Milada Winter Run.

Pro velký zájem se rozhod-
li organizátoři podobně jako 
v loňském roce navýšit kapa-
citu až na 500 běžců. Ty čeká 
nové zázemí, které bude v le-
tošním roce ve sportovní hale 
v Chabařovicích.

„Proměnou prošly také jed-
notlivé trasy, které tvořili sami 
běžci. Na kratší 5,3 km dlouhé 
trase si běžci užijí nejen pří-
mého kontaktu s vodní hla-
dinou, ale i výhledy na celé 
jezero i České středohoří. Del-
ší trasa v délce 12,5 km bude 
náročnější, ale přesto velmi 
rychlá. Klasický okruh kolem 
jezera je okořeněn tradičním 
výběhem od Roudnické pláže, 
běžci si také vyzkouší nově 

upravené cesty nejen podél je-
zera, ale i nad jezerem, kde se 
jim opět naskytnou úchvatné 
výhledy,“ popisuje za pořadate-
le Michal Neustupa.

Mezi další novinky patří roz-
šířený moderátorský tým, kdy 
Marka Vobra doplní ústecký 
David Cihlář. Radost dětem 
určitě udělají funkční trička 
zdarma. V letošním roce se 
také poprvé nejlepší sportovci 
celého seriálu mohou těšit na 
finanční odměnu v hodnotě de-
set tisíc korun.

Zájem o seriál nemají jen 
sportovci, ale i ústecké firmy. 
S Milada Tour se nově spojil 
dodavatel energií společnost 
Elimon a přední výrobce vý-
tahů a eskalátorů společnost 
Kone. Do jednotlivých závo-
dů i celého seriálu je možné se 
přihlásit na webových strán-
kách www.miladatour.cz.  gz

Ústí nad Labem – Krajský soud 
v Ústí nad Labem pravomocně 
osvobodil bývalého primáto-
ra Ústí nad Labem Víta Man-
díka a radního Josefa Macíka 
v kauze výběrového řízení na 
projekt vítání občánků. Pod-
le obžaloby 
oba politici 
v roce 2011 
ovlivňova-
li výběr fir-
my, která 
by slavnost-
ní vítání občánků pro město 
organizovala. Jednali tak, aby 
údajně předraženou zakáz-
ku na vítání občánků získala 
agentura Darothore.

Podle soudu se ani po dů-
kladném dokazování a vy-
hodnocení důkazů a výslechů 
nepodařilo prokázat, že by se 
staly žalované trestné činy 
zneužití pravomoci úřední oso-
by a pochybení při správě ci-
zího majetku. Soud nevyhověl 
ani návrhu státní zástupkyně 
na překvalifikování činu na 
zvýhodnění při veřejné zakáz-
ce. Rozsudek je pravomocný 
a je možné jen dovolání k Nej-
vyššímu soudu.  gz

Koncepce počítá se zavedením poplatku za odpad
Ústí nad Labem – O znovuzavedení 
poplatku za odvoz odpadu uva-
žují ústečtí zastupitelé. Na svém 
posledním jednání schválili vy-
pracování koncepce nakládání 
s komunálním odpadem, kterou 
by se poplatek znovu zavedl. 

Obyvatelé města za tuto služ-
bu neplatí od ledna 2018.  Se 
znovuzavedením poplatku by 
město každoročně získalo více 
jak 40 milionů do své poklad-
ny. Ty by mohly být využity na 
údržbu a úklid města. Náklady 

na vymáhání dluhu za poplatky 
jsou zhruba 7,5 milionu korun. 
Každý obyvatel Ústí platil za 
svoz odpadu 500 Kč ročně. O vy-
hlášce budou zřejmě ústečtí za-
stupitelé hlasovat během tohoto 
roku.  gz

Z REGIONŮ DO KRAJE
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Komplikace. Bazén na Klíši 
bude o čtvrt roku později

V centru města  
vznikají nové byty

l e d e n  2 0 2 0

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME MC
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Klíše – Rekonstrukce venkovní 
části plaveckého areálu na Klí-
ši neskončí podle plánu letos 
na jaře. Koupaliště by mělo být 
zprovozněno o několik měsíců 
později. V průběhu stavby se 
vyskytly problémy s bazéno-
vou technologií, které dokon-
čení stavby posunou. 

„Dodavatel se ve spoluprá-
ci s dalšími partnery snaží 
připravit řešení. Město bude 
spolupracovat a na odstraně-
ní potíží se případně budeme 
podílet i finančně. Cílem je, 

aby mohli lidé koupaliště začít 
využívat od počátku června. 
Stavba zatím probíhala velmi 
dobře, značná část areálu už je 
hotová,“ uvedl primátor měs-
ta Petr Nedvědický. V rámci 
rekonstrukce dojde k výměně 

stávajících venkovních bazénů 
za nerezové s vodními atrak-
cemi, opravě ošetřovny a po-
kladny, terasy, brodítek, sprch, 
sociálního zázemí pro návštěv-
níky i plavčíky, dětského kout-
ku a úpravě zeleně a zábavní 
plochy.

Radní už loni na podzim 
schválili zvýšení ceny za re-
konstrukci na bezmála 115 mi-
lionů korun. Je to přibližně o 6 
milionů víc, než byla původní 
nabídka firmy Metrostav, která 
rekonstrukci provádí.  gz

Ústí nad Labem – Administrativ-
ní budova bývalých Pozemních 
staveb v centru města se mění 
před očima v novou reziden-
ci Hradební. Společnost DE 
Tower zde buduje osmačtyři-
cet nových bytů. V přízemí by 
podle plánu měla být restaura-
ce a obchody, ve dvou patrech 
kanceláře a zbytek budou by-
tové jednotky. 

Podle jednatele společnosti 
Michala Eisnera půjde o byty 
od 1+kk až po 4+kk. Přednos-
tí bytů je, že k nim bude pat-
řit parkovací místo v garážích 
pod budovou.

Kanceláře by měly být k dis-
pozici zhruba v polovině roku 
a první nájemníci by se mohli 
stěhovat během října.  gz

Vrbenského lázně jsou znovu na prodej
Střekov – Bývalé lázně dr. Vrben-
ského na Střekově se obnovy 
zatím nedočkají. V současné 
době jsou za 5,5 milionu korun 
na prodej. Chátrající budovu se 
sousední sportovní halou koupi-
la za devět milionů v roce 2017 
společnost Power Get a chtěli 
objekt opravit a provozovat. 

Halu chtěl majitel provozo-
vat bez větších investic a lázně 
postupně opravovat. Jenže hala 
byla ve stavu, kdy potřebovala 

několikamilionové investice 
a na lázně už nezbývají peníze. 
V hale se hrál futsal a vzniklo 
tam trampolínové centrum, kur-
ty na ricochet a stolní tenis. 

Osud lázní je zatím nejistý. 
Střekovský starosta Petr Vinš 
chtěl na záchranu objektu rozjet 
takzvanou crowdfundingovou 
sbírku, kdy by s financováním 
oprav pomohla především veřej-
nost. Ale pro takový projekt je 
požadovaná částka moc vysoká.

Lázně začala v roce 1928 sta-
vět firma Schicht. Otevřely se 
6. září 1931. Nejmodernější lázně 
své doby se v šedesátých letech 
minulého století staly i centrem 
tragických událostí. Na Ústec-
ku tehdy onemocnělo a zemře-
lo 16 mladých lidí včetně dětí, 
které spojovala právě návštěva 
střekovských lázní. Později se 
zjistilo, že původcem onemocně-
ní byla bakterie Neagleria fowle-
ri, která žije v horké vodě.  gz

Spolek sbírá peníze 
na pamětní desku 
Ústí nad Labem – První obětí srp-
nové okupace v roce 1968 byl 
Ústečan Petr Fridrich. Ten už 
v srpnu v sedmadvaceti letech 
podlehl zranění způsobenému 
okupačním tankem, kterému 
se postavil do cesty. Symbo-
licky na letošní výročí upálení 
Jana Palacha vyhlásil ústecký 
spolek Společně sbírku na pa-
mětní desku Petru Fridrichovi. 

Veřejná sbírka bude trvat do 
začátku srpna 2020.   gz

Cyklorikša získala cenu
Ústí nad Labem – Cyklorikša, kte-
rá slouží pro vyjížďky seniorů, 
dostala ocenění. Zvítězila ve 
velké ceně cestovního ruchu. 
Projekt získal cenu v kategorii 
Startup roku. „Z ocenění mám 
velkou radost. Pořídit cyklo-
rikšu byl výborný nápad a já 
jsem ráda, že se setkal s po-
zitivním ohlasem. Cyklorikšu 
jsme koupili na podzim 2018 
a od svého počátku je u senio-
rů oblíbená. Každý se rád sve-
ze po Labské cyklostezce,“ říká 

Poplatek za hrobová 
místa se zdvojnásobí
Ústí nad Labem – Za pronájem 
hrobového místa lidé v Ústí od 
března zaplatí třicet korun za 
metr čtvereční a rok, namís-
to dřívějších patnácti. Popla-
tek se ve městě od roku 2005 
nezvyšoval.

„Jedná se o necelou polovinu 
maxima, které stanoví minis-
terstvo financí. To pro letošek 
městům dovolu-
je částku až do 
výše 61 korun. 
Pro porovná-
ní, města jako 
České Budějo-
vice, Pardubice 
nebo Františko-
vy Lázně mají třicet pět korun 
a Olomouc nebo Mariánské 
Lázně pětadvacet korun,“ řek-
la náměstkyně primátora Věra 
Nechybová.

Nový ceník, který začne pla-
tit od března, bude platný pro 
všech sedm hřbitovů ve městě. 
Lidé na nich mají pronajatých 
zhruba 13 500 hrobů.   gz

náměstkyně primátora Věra Ne-
chybová. Prestižní soutěž Velká 
cena cestovního ruchu upozor-
ňuje na obzvláště vydařené po-
činy z oblasti turismu.   gz
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Sestřičky z ACME pomáhají i dobrým slovem
Pečovat 
o nemocného člena 
rodiny doma vám 
pomohou sestřičky 
z ústecké agentury 
domácí péče ACME. 
Už více než dvacet 
let navštěvuje tým 
sestřiček nemocné, 
kteří nechtějí stonat 
v nemocnicích. 

Starají se o nemocné, jejichž 
zdravotní stav nevyžaduje sou-
stavnou lékařskou péči, ale 
kvalifikovanou ošetřovatelskou 
péči podle pokynů lékaře. Služ-
ba domácí zdravotní péče je 
hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění. A není určena jen 
seniorům, ale tyto zdravotnic-
ké služby hradí pojišťovny také 
dětem a mladším lidem.

Co obnáší domácí  
zdravotní péče 

V bytovém domě na ústec-
kém Bukově bydlí s manželem 
osmašedesátiletá paní Jana, ke 
které každý pracovní den už 
několik let dochází sympatic-
ká sestřička Pavlína Vopálen-
ská. O víkendech se u paní Jany 
střídají sestřičky podle toho, 
která má službu. Už od mládí ji 
trápí bolesti a otékání nohou. 
Zhoršilo se to před deseti lety 
a v současné době má paní Jana 
masivní lymfoedemy. 

Sestřička jí nohy denně ošet-
řuje a bandážuje. „Pravidelné 

ošetřování je znát a uleví mi. 
Domácí péči využívala už moje 
maminka, takže se sestřičkou 
z ACME se známe spoustu let. 
O tom, že na domácí péči mám 
nárok i já jsem se dozvěděla po 
tříměsíční hospitalizaci v ne-
mocnici,“ řekla během ošetřová-
ní paní Jana. 

Stejná sestřička  
je velká výhoda

Sestřičky mají během všed-
ních dnů své stálé klienty a o ví-
kendech jezdí podle toho, jakou 
mají službu. A to je výhoda, pro-
tože se dobře znají a vědí, co pa-
cienti potřebují. „Líbí se mi, že 
chodím do rodin, kde si vyslech-
nu příběhy lidí. Když chtějí poví-
dat, povídají nebo se zeptají na 
to, co potřebují vědět. Ošetřovat 
nemocné v rodinách je prostě 
jiné než v nemocnici,“ vysvětlu-
je sestřička Pavlína.

Sestřičky pečují o nemocné 
s různými diagnózami a posky-
tuj i hospicovou péči. Kolik paci-
entů sestra za den zvládne, zále-
ží na tom, jakou péči potřebují. 
Domácí péče je určena nemoc-
ným všech věkových katego-
rií. „Ošetřuji jednu pětadevade-
sátiletou babičku a starám se 
i o čtyřicetiletého pána,“ dodává 
sestřička.

Práce sestry v domácí 
péči není snadná

Všechny sestřičky musí být 
vystudované zdravotní sest-
ry, ale ani to nestačí. Sestřička 
musí být samostatná a umět 
se správně rozhodnout za ka-
ždé situace. „Přeci jen jsme 
v rodině samy, za sebou nemá-
me lékaře a po ruce kolegyni. 
Musíme umět poznat, kdy je 
čas lékaře na pomoc zavolat,“ 

Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme fyzioterapeutku či fyzioterapeuta 

NÁPLŇ PRÁCE
• Poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře v domácím 

prostředí klienta
• Vedení zdravotní dokumentace v PC 

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

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

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

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

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

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována

vysvětluje Pavlína Vopálenská 
z ACME. „Za tu dlouho dobu, 
co se Pavlínkou známe, musím 
říct, že je moc hodná, popo-
vídá si se mnou, pomůže mi. 

Nepamatuji si, že by měla ně-
kdy špatnou náladu, že by mi 
nevyhověla. Jsem sestřičkám za 
pomoc opravdu vděčná,“ uzaví-
rá paní Jana.  pr



Rozpočet Se-
verní Terasy 
na letošní rok 
počítá s celko-
vými příjmy 
47,2 milionu ko-
run, výdaje pak 
49,3 milionu. 
Schodek 2,1 mi-
lionu obvod po-
kryje vlastním financováním. Zastupitelé rovněž 
schválili zapojení 5,6 milionu korun z vedlejší 
hospodářské činnosti z loňska. Rozpočet počítá 
i s investicemi do rekonstrukcí chodníků nebo 
na pořízení nového vodního prvku do centrální-
ho parku. Ten radnice poprvé představí 30. dub-
na při Pálení čarodějnic na Laguně. „V rozpoč-
tu jsou také připraveny peníze na dotace pro 
terasácké školky a školy. Mohou je žádat na své 
kulturní a sportovní akce pro děti. Na opravy 
a investice budeme žádat o peníze Magistrát 
a zhruba v květnu je také doplníme ze závěreč-
ného účtu hospodářské činnosti našeho měst-
ského úřadu,“ uvedl místostarosta Pavel Dufek.
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Začali jsme nový rok dobrým 
skutkem. Tříkrálová sbírka slaví 
kulaté 20. narozeniny. A už podruhé 
jsme přivítali na našem úřadě Tři 
krále. Výtěžek sbírky je určen na 
pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším potřebným především 
v regionech, kde se sbírka koná. 
Z darovaných peněz zůstává 
65 procent místní charitě.

SBÍRKA

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

KONTAKT

Nefunkční zeď nedostavěných garáží 
ve Šrámkově ulici zmizí. Zeď se 
rozpadá a je ve špatném stavu, na 
což si stěžují obyvatelé Dobětic. 
Radnice zadává zpracování projektu 
demolice zdi, kterou by měl pak 
provést magistrát.

DEMOLICEPles pomůže opuštěným zvířatům
Druhý Společenský ples Severní 
Terasy se blíží. Sál Horizontu jej 
bude hostit už 28. února. Výtěžek 
ze vstupného plesu poputuje 
útulku pro opuštěná zvířata.

„Navazujeme na loni odstar-
tovanou tradici plesů naše-
ho obvodu a všechny srdečně 
zveme. Vstupné sice trochu 
zdražilo, ale koupí lístku lidé 
pomohou dobré věci. Útulek, 
který tak společně podpoříme, 
také sídlí v našem obvodu,“ 
řekl starosta Severní Terasy 
Jaroslav Šimanovský. Založit 
tradici se vedení radnice roz-
hodlo, protože chce spojovat 
obyvatele největšího ústec-
kého sídliště, aby se měli kde 
scházet a aby cítili sounáleži-
tost ke komunitě žijící na Se-
verní Terase.

Bohatý program začne před-
tančením skupin TS Freedom 
a v programu vystoupí Roboti 
z dětského domova, DJ Ruda 

Spousta a připravené je opět 
i půlnoční překvapení. V tom-
bole je připraveno přes 200 
cen. K poslechu i tanci zahraje 
skupina Brass Bombers. 

Vstupenka vyjde na 250 
korun a koupit si ji můžete 

v kavárně hypermarketu Al-
bert. Radnice v rozpočtu vy-
členila na ples sto tisíc korun. 
„Podařilo se nám sehnat spon-
zory, takže peníze v rozpoč-
tu zůstávají,“ dodal starosta 
Šimanovský.

Od starosty Jaroslava Šimanovského a místostarosty Pavla Dufka loni každá účastnice 
plesu dostala růži. foto: st

Naháňka divočáků na Mariánské skále byla úspěšná 
Myslivci s loveckými psy na-

háněli divoká prasata na Se-
verní Terase nad Mariánskou 
skálou a podařilo se jim sedm 
odstřelit. Radnice eviduje 
spoustu stížností obyvatel nej-
většího ústeckého sídliště, že 
často potkávají početné sku-
piny divočáků a mají z nich 
strach. Objevili se například 
v ulicích Brandtova, Rabaso-
va, V Klidu, V Rokli i v areálu 

Masarykovy nemocnice. Na 
lednovou naháňku dohlíželi 
i strážníci, kteří byli připra-
veni v okolí omezit dopravu. 
Divočáky přitahuje na sídliš-
tích dostatek potravy, napří-
klad zbytky jídla u popelnic. 
Mohou představovat pro člo-
věka riziko, proto by se jim 
lidé měli vyhýbat, případně 
jim nebránit v pohybu. A být 
hluční. 

Terasu nově čeká Open Air 
koncert i překážková výzva

V rámci kulturní kalendáře Severní Terasy 
radní schválili desítku prioritních akcí, při nichž 
očekávají téměř sedmadvacetitisícovou návštěv-
nost. Až na ples se všechny odehrávají v parku 
u Laguny. Vedle již tradičních akcí jako je Pále-
ní čarodějnic, běh Barvám neutečeš, Interporta, 
Grillfest nebo Halloween se letos lidé mohou tě-
šit i na novinky v podobě Open Air koncertu or-
chestru Severočeského divadla nebo překážko-
vou výzvu Urban Challenge.

Manželé Koubcovi žijí v Domově pro 
seniory Orlická a v lednu slaví společně 
narozeniny. Pan Koubec 13. ledna 
oslavil úctyhodných 95 let a jeho žena 
24. ledna krásných 91 let. Manželé žijí 
v Ústí nad Labem od roku 1945 a své 
„ano“ si řekli před sedmdesáti lety. Oba 
pracovali v Severočeské armaturce. 
Mají velkou rodinu, která čítá dvě dcery, 
tři vnoučata a nyní čekají narození 
třetího pravnoučete. Manželé jsou 
v domově, kde společně žijí už dvacet 
let, moc spokojení a na nic si nestěžují. 
Stejně jako v minulých letech přišel 
oslavencům pogratulovat za všechny 
obyvatele Severní Terasy starosta 
Jaroslav Šimanovský a členka Komise 
pro občanské záležitosti Renata 
Fránková. Gratulujeme a přejeme 
i nadále pevné zdravíčko.

BLAHOPŘÁNÍ

V parku vyroste nová 
atrakce. Otevře se v dubnu
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se narodila 11. listopadu 1978 v Ústí 
nad Labem. Martiny otec je profesio-
nální muzikant, který ji k hudbě přivedl. 
Vyučila se servírkou, ale ve svém oboru 
nikdy nepracovala. Hned po skončení 
školy odjela zpívat na sedm let do 
zahraničí. V roce 2004 se zúčastnila ta-
lentové soutěže Česko hledá SuperStar 
a umístila se na pátém místě. Brzy po 
soutěži vydala debutové album I am 
not from here, kterého prodala patnáct 
tisíc nosičů a získala Zlatou desku. Je 
šťastně zadaná a má syna Josefa.

Martina Balogová 

P R O F I L

Martina Balogová: Do SuperStar bych šla znovu a vyhrála bych

barva: černá

jídlo: Mám ráda maso 
(pečeně, steak) a také 
ryby (pstruh, candát).

hudba: jazz, pop, soul

číslo: 11

politik: nemám
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Ústecká rodačka Martina Balogová měla 
jako finalistka SuperStar našlápnuto na 
zářivou kariéru, dokonce svým zpěvem 
zaujala Karla Gotta a nazpívala s ním duet. 
Na televizních obrazovkách ale účastníci 
pěvecké soutěže už nejsou moc k vidění. To ale 
neznamená, že by s muzikou skončili. Platí to 
i o Martině Balogové.
Gabriela Zlámalová

Jste rodilá Ústečanka, jak 
na dětství v tomto městě 
vzpomínáte?

Na dětství v mém rodném 
městě vzpomínám moc ráda. 
Šlo o období, kdy jsme si hráli 
ještě jako děti bez mobilů a dal-
ších vymožeností dnešní doby. 
Takže jsme skákali panáka 
nebo přes gumu. Chodili jsme 
opékat buřty a courali po při-
lehlých lesích.

Co máte v Ústí ráda, máte 
třeba nějaká oblíbená místa?

V Ústí mam více oblíbených 
míst. Moc ráda má Střekov-
ské nábřeží, kam se chodívám 
procházet podél vody. Ráda 
chodím i do parku městských 
sadů, kam ráda zajdu na známý 
Malý Hamburk. 

A jak se podle vás v Ústí žije?
Mě konkrétně se v Ústí žije 

celkem dobře, mám tu svou ro-
dinu a přátele. Ono je většinou 
jedno, kde žijete, ale moc záleží 
na tom, jestli máte okolo sebe 
ty správné lidi.

Nelákalo vás to, třeba v obdo-
bí SuperStar, přestěhovat se 
do Prahy?

Já jsem po SuperStar v Pra-
ze žila pět let. Ale život v Praze 
byl na mě moc takový uspěcha-
ný, a navíc jsem se tak často 
nemohla vidět s mojí rodinou, 
takže mě to táhlo zpátky do 
Ústí.

Odkdy se věnujete hudbě?
Zpívám odmalička, do žád-

ného sboru jsem ale nechodila 
nikdy. Hudbě se věnuji od se-
dmnácti let. To jsem se rozhod-
la vyzkoušet si, co umím, a od-
jela za otcem do Německa, kde 
jsem dva měsíce zpívala v jeho 
skupině. K hudbě mě přivedl 
právě můj otec, který je profe-
sionální muzikant. Talent mám 
právě po otci, on krásně zpívá 
i hraje na kytaru. Mého zpě-
vu si všiml kapelník skupiny 
Alexis, kterému jsem se líbila, 
a oslovil mě ke spolupráci. Ta 
trvala dlouhých sedm let. 

Pak přišla SuperStar?
Ano, pak jsem se dozvěděla 

o možnosti přihlásit se do Su-
perStar. Takže jsem spolupráci 
s Alexis duo dočasně přerušila 
a rozhodla jsem se zkusit štěstí 
v soutěži.

Lidé vás znají hlavně z prv-
ní řady pěvecké soutěže 

SuperStar. Pomohla vám 
účast nějak při vaší práci?

Určitě ano. Získala jsem 
nové zkušenosti i nové kon-
takty. Rozhodně toho, že jsem 
do soutěže šla, nelituji, více mi 
účast v soutěži přinesla, než 
vzala.

Kdybyste se měla rozhod-
nout dnes, přihlásila byste se 
znovu? 

Fakticky mě do soutěže při-
hlásil můj otec a sestra. Je otáz-
ka, jestli bych do toho šla zno-
vu. V současné době už všichni, 
co se do dalších řad hlásí, vědí, 
co můžou očekávat, do čeho 
zhruba jdou. Já tenkrát nevědě-
la vůbec nic. Šlo o první řadu, 
takže nikdo z nás netušil, co od 
toho čekat. Ale když o tom tak 
uvažuji, tak asi ano, přihlásila 
bych se znovu a tentokrát bych 
to ale vyhrála (smích). 

Co byste poradila případným 
zájemcům o SuperStar. Jak 
a s čím do toho mají jít?

Určitě bych jim poradila, ať 
do toho nejdou jenom proto, 
že chtějí být slavní a zviditel-
nit se, ale ať to dělají od srdce 
a proto, že to tak cítí. 

Sledujete i další řady?
Přiznám se, že moc ne. Pár 

dílů jsem viděla a určitě někte-
rá jména mi utkvěla v paměti, 
ale pravidelně se nekoukám. Je 
pravda, že s některými finalis-
ty se setkávám na společných 
vystoupeních. 

Na co ve své kariéře bezpro-
středně po SuperStar ráda 
vzpomínáte?

Určitě na spolupráci s legen-
dárním Karlem Gottem, nahráli 
jsme spolu duet Svět je prostě 
nekonečná pláž na hudbu Kar-
la Svobody. Zpívat s ním, to byl 
doslova sen. Krásné bylo i vy-
stupování v Královnách popu 
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nebo jsem měla možnost na-
zpívat pro televizi Nova úvodní 
píseň Mat dámou k seriálu On 
je žena. Ta se objevila i na mé 
debutové desce I Am Not From 
Here jako bonus.

Co děláte dnes? Připravujete 
nějaké projekty?

V současné době především 
pracuji na své druhé desce. 
Často zpívám jako host, na ve-
řejných nebo soukromých ak-
cích, koncertuji. 

A kde vás můžou fanoušci 
vidět?

Mám aktivní facebokový pro-
fil a Instagram. Právě tam se 
fanoušci vždy můžou dozvědět, 
co o mně chtějí vědět. Jsou tam 
informace, kde aktuálně budu 
vystupovat anebo co momen-
tálně dělám ve svém soukromí 
(smích). 

Jste zadaná?
Ano jsem. Mám přítele Fran-

tiška, kterému ale říkám Frank. 
Je mu jednatřicet let a je to 
taky Ústečák. A taky mám dva-
náctiletého syna Pepíčka.

Co děláte ráda, když máte 
volno?

Když mám volno, tak se ráda 
vídám s rodinou a kamarády. 
Zajdu se synem na nějakou 
akci pro děti. Ráda chodím do 
kina, ale také do přírody, třeba 
na houby. 

Jaké máte plány do 
budoucna?

V první řadě bych ráda do-
končila druhou desku. Také 
bych chtěla odstartovat pod-
zimním koncertem v Ústí nad 
Labem šnůru po celé České re-
publice. Ale hlavně plánuji být 
šťastná.

Ústeckou zpěvačku můžete vidět i na letních festivalech. foto: archiv MB

Na duet s legendárním Karlem Gottem je Martina pyšná. foto: archiv MB
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Dar sklářů pomůže plnit paralympijský sen 
Teplická sklárna 
AGC Flat Glass 
Czech věnovala 
v závěru minulého 
roku dalších 
150 tisíc korun 
lidem se zdravotním 
postižením. Sto tisíc 
korun získala tradičně 
teplická Arkadie, která 
dlouhodobě pečuje 
o děti s tělesným 
nebo mentálním 
postižením.

Další peníze získaly zdra-
votně postižené sportovky-
ně Lenka Kadetová a Martina 
Šimonová, které se připra-
vují na letní paralympiádu 
v japonském Tokiu. Každá 
sportovkyně dostala 25 tisíc 
korun. 

„Každoročně předáváme na 
konci roku dar organizacím 
nebo jednotlivcům z regionu, 
kteří finanční podporu sku-
tečně potřebují a zaslouží si 
ji. Letošní podpora dvou míst-
ních sportovkyň je pro nás 
trochu specifická v tom, že se 
obě dámy připravují na para-
lympiádu v japonském Tokiu. 
Pojedou tedy do země, kde 
vznikl a sídlí koncern AGC. 
Věříme, že jak pro Lenku, tak  
i Martinu to bude mimořádný 
zážitek,“ řekl country mana-
žer společnosti AGC Flat Glass 
Czech Zdeněk Frelich.

Teplickou Arkadii podpo-
ruje AGC Flat Glass Czech 
mnoho let. Pravidelně posí-
lá finanční příspěvek na její 

činnost. Arkadie je základní 
a praktická škola, provozuje 
ale také chráněné dílny a po-
skytuje další sociální služby 
dětem i dospělým se zdravot-
ním postižením. Handicapova-
ná sportovkyně Lenka Kade-
tová dlouhodobě reprezentuje 
Českou republiku v cyklisti-
ce. Poprvé se paralympiády 
účastnila v roce 2012 v Lon-
dýně, kde si vedla výborně. Ve 
sloučené kategorii mužů a žen 
obsadila 4. místo v časovce 
a 3. místo v silničním závo-
du. Martina Šimonová si zase 
odvezla bronz ve vrhu koulí 
z letošního Mistrovství světa 
v para-atletice v Dubaji. Byl to 
dosud její životní úspěch.

„Lenka Kadetová i Martina 
Šimonová jsou zkušené repre-
zentantky, které již dosáh-
ly skvělých výsledků. Navíc 
pocházejí z regionu, Lenka 

Byl to pro nás opravdu neskutečný dar. Připravujeme se na letní Paralympiádu v japonském 
Tokiu a 25 000 korun každé z nás přípravu usnadní. Sport handicapovaných je podporovaný 
opravdu minimálně a my se díky finančnímu daru můžeme v klidu snažit splnit limit na 
paralympiádu. První možnost budeme mít v dubnu na Grand Prix v Dubaji. Poděkovat 
musíme i Petře Přímanové z nadace Na křídlech motýla, že nás společnosti AGC navrhla. 
Lenka Kadetová a Martina Šimonová, zdravotně postižené sportovkyně

My si nesmírně vážíme toho, že AGC je pravidelným každoročním sponzorem Arkadie a je 
to pro nás zavazující. Darovanou částku 100 000 korun využijeme převážně na vybavení 
našich zařízení a hlavně stacionáře v Krupce, který pro nás v současné době město Krupka 
rekonstruuje. 
Lenka Machaloušová, ředitelka Arkadie

J A K  K O N K R É T N Ě  P E N Í Z E  O D  A G C  V Y U Ž I J E T E ? 

Richard Müller zazpíval oblíbené hity i nové skladby. foto: 3x: AGC

Finanční podporu od teplických sklářů letos převzaly handicapované sportovkyně Lenka Kadetová s Martinou Šimonovou a ředitelka Arkadie 
Lenka Machaloušová. 

z Mostu a Martina přímo 
z Teplic. Věříme proto, že naše 
podpora jim pomůže v kvalitní 
přípravě pro nadcházející pa-
ralympiádu,“ dodal Libor Se-
hnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech. Para-
lympijské hry letos hostí od 
25. srpna do 6. září Tokio. Je 
připraveno 537 medailových 

soutěží ve 22 disciplínách, 
kterých se zúčastní 4 400 
sportovců z celého světa. 

Finanční dary společnost 
AGC předala na svém tradič-
ním vánočním koncertě, kde 
vystoupil zpěvák Richard 
Müller spolu s hudebníkem 
Michaelem Kocábem a sklada-
telem Ondřejem Soukupem. 

Slavnostním večerem provázel personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal.

F I R M Y  V   R E G I O N U
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KN OPTIK
U nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U nádraží 895/10, 415 01 Teplice
Tel.: 417 534 645, 417 533 961

E-mail: info@kn-op� k.cz
Mobil: 606 846 614,

721 663 060, 777 663 068

KN OPTIK
SLUNEČNÍ SPECIÁL V NOVÉM

 - kolekce na rok 2020 jsou připraveny -
 - více jak 1500 modelů - 

 - elegantní, sportovní, dětské - 
 Těšíme se na vás 
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Střední škola AGC v Teplicích připravuje odborníky pro budoucnost
Teplice – Firmy v regionu potře-
bují stále více techniků. Na to 
reagují i školy, které posilují 
nebo obnovují technické obory. 
Jednou ze škol, které se rozhod-
ly jít touto cestou, je i teplická 
Střední škola AGC a. s.

Jak říká Tomáš Holomek, ře-
ditel školy, hlavními odbornými 
předměty výuky oboru Mecha-
nik elektrotechnik se zaměře-
ním na robotiku a automatizaci 
jsou elektrotechnika, elektro-
nika, automatizované systémy 
řízení a programování PLC ří-
dících jednotek pro roboty. Po-
dobné je to i u oboru Informač-
ní technologie. Jen je kladen 
vyšší důraz na aplikované pro-
gramování, webové stránky, po-
čítačové sítě a práci s kancelář-
ským balíkem MS Office.

Kam zamíří mladí robotici 
a informatici po maturitě?

„Společnost AGC Automoti-
ve Czech a. s. škole poskytla 
průmyslového robota ABB. Zři-
zovatel – AGC Flat Glass Czech 
a. s. zase uvolnil ve svém areá-
lu v Teplicích – Řetenicích pro-
story, ve kterých bude výuka 
probíhat. Primárně proto žáky 
připravujeme pro naší mateř-
skou společnost AGC, ale ne-
jenom pro ni. Spolupracujeme 

s řadou velkých zaměstnavate-
lů v regionu, protože technické 
profese jsou extrémě podhod-
nocené, a to nejenom v České 
republice. Podobný trend lze 
zaznamenat napříč celou Evro-
pou,“ vysvětlil Tomáš Holomek 
a zároveň dodává: „Střední 
škola AGC vlastní titul Fakult-
ní škola UJEP, což znamená, 
že vzdělávací programy obou 
škol na sebe v odborně zamě-
řené části přímo navazují. Pro-
to řada našich absolventů míří 
právě do Ústí na univerzitu, 
aby zde pokračovala ve studiu 
IT a Elektrotechniky.“ 

Jaké benefity uchazečům 
nabízíte?

„Mezi ty nejdůležitější bene-
fity řadím stipendijní program. 
Jde o to, že v průběhu prvního 
ročníku budou žáci představeni 
personálním pracovníkům soci-
álních partnerů školy a zájem-
ci následně podepíšou smlouvy 
o stipendiu a budoucí pracov-
ní smlouvě. To je samo o sobě 
velmi motivující. Část odborné-
ho výcviku nebo praktického 
vyučování pak probíhá přímo 
na pracovišti partnerské firmy, 
takže stipendista má možnost 
se dobře seznámit s prostře-
dím a kolektivem. Ve vybraných 

případech na pracovišti proběh-
ne i praktická maturitní zkouš-
ka, na jejímž zadání se může 
partner spolupodílet. Nemo-
hu ale nezmínit i velmi přátel-
ské prostředí školy a vstřícný 
přístup našich pedagogických 
pracovníků. Na tom jsme si jako 
škola vždy zakládali.“ 

Společnost AGC je nadná-
rodní firmou, uvažujete 
i o uplatnitelnosti absolven-
tů v zahraničí?

„Rozhodně ano. Samozřejmě, 
že se v tomto případě jedná 
i o jazykové vybavení žáků, ale 
to je již v dnešní době na velmi 
dobré úrovni. Naši stipendis-
té mají možnost se zúčastnit 

odborné stáže v Belgii, kde se 
seznamují s novinkami na trhu 
s plochým a automobilovým 
sklem, zabezpečením síťových 
technologií, umělou inteligen-
cí nebo programováním robo-
tů. Na začátku února chystáme 
další stáž pro naše žáky, kteří 
navštíví Technovation Center 
v Gosselies, IT oddělení v Lou-
vain-la-Neuve a seznámí se 
s aplikovaným programováním 
v AGC Automotive ve Fleurus. 
Je to velká příležitost a záro-
veň i forma odměny za zájem 
zahájit kariéru ve společnosti 
AGC a díky pozitivnímu přístu-
pu vedoucích pracovníků AGC 
v Belgii zároveň zážitek na 
celý život.“
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Hit Love Hurts 
uslyšíte na zimáku
Ústí nad Labem – Legendární skot-
ská rocková kapela Nazareth 
vystoupí na ústeckém Zimním 
stadionu. Těšit se můžete samo-
zřejmě i na největší hity jako 
Love Hurts, Dream On, Where 
Are You Now a další. Jako speci-
ální host vystoupí skupina Tur-
bo. Nenechte si tuto jedinečnou 
událost ujít. Koncert se uskuteč-
ní 7. února od 19.00.  zu

Carmen si užijete  
i v novém roce
Ústí nad Labem – Ještě jste nebyli 
na slavné Carmen v Severočes-
kém divadle? Další šanci máte 
29. února od 17.00. Vstupné je 
od 150 do 430 korun. S Carmen 
se ocitne-
me v aré-
ně Sevi-
lly, kde 
láska, 
svůdnost 
a žár-
livost 
dože-
ne hlavní hrdiny k vraždě. Jde 
o světoznámý příběh, podle no-
vely Prospera Mériméého, kte-
rý geniálně hudebně ztvárnil 
Georges Bizet.  zu

Antidiskotéka  
se vrací
Ústí nad Labem – Oblíbená An-
tidiskotéka Jiřího Černého se 
vrací do Národního domu. Zná-
mý hudební publicista bude 
i tentokrát zájemcům přehrá-
vat zajímavou hudbu, o kte-
ré dokáže zajímavě a barvi-
tě vyprávět hodiny. Akce se 
uskuteční 2. února od 20.00 
a vstupné je 80 korun.  zu

Knihožrouty  
uvidíte v Ústí
Ústí nad Labem – V ústecké 
knihovně, v ulici Velká Hra-
dební 45, můžete navštívit vý-
stavu ilustrací Báry Buchalové 
pro malé i velké návštěvníky, 
kteří si oblíbili knihožrouty 
v knihách spisovatelky Kláry 
Smolíkové. Expozice, která je 
zdarma, bude veřejnosti pří-
stupná do 14. února.  zu

Zajděte si na večeři 
do Morové ulice 
Ústí nad Labem – Máte rádi di-
vadlo? Pokud jste z Ústí, tak 
byste si aspoň občas do legen-
dárního Činoherního klubu 
zajít měli. 

Zkuste třeba hru Pan 
Kolpert – morbidní komedie 
o jedné návštěvě, která je pro 
vás připravena 3. února od 
19.00. Manželé Molovi přijali 
pozvání na večeři do Morové 
ulice. Hostitelé ovšem neumě-
jí vařit a uprostřed místnosti 
stojí zamčená truhla. Naštěs-
tí je možné objednat si pizzu 
a věnovat se společenským 
hrám. 

Alespoň na chvíli.  zu

Underground Comedy v Hraničáři

Ústí nad Labem – Skupina ko-
miků z Underground Comedy 

opět jede do Ústí nad Labem. 
Podstrojí vám pořádnou porci 
jejich humoru, který vás nene-
chá v klidu. Na nevšední večer 
se můžete těšit 13. února od 
20.00 ve Veřejném sále Hrani-
čář. Vstupné je v předprodeji 
za 150 korun, na místě za něj 
zaplatíte 200 korun.  zu

V samém centru Ústí nad Labem najdete pod jednou střechou restauraci, minipivovar a hotel

• Vyhlášená gastronomie 
• Užijte si naše gastro týdny, v únoru POCHOUTKY NAŠICH BABIČEK
• Bohatá nabídka pivních speciálů a pivovar před očima
• Atraktivní hotelové ubytování v centru města
• Jen pár kroků k lanovce na vyhlídku Větruše, Cyklo Point
• Exkurze do pivovaru s výkladem
• Rádi vám poskytneme prostory naší restaurace Na Rychtě pro různé typy akcí: rodinné, 

společenské a firemní akce, oslavy, večírky, narozeniny,  svatby a promoce. Pronajmout 
si můžete salonek, zahrádku, část restaurace nebo  celý Pivovar Hotel Na Rychtě.

Pivovar Hotel Na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem, 400 01
E-mail: info@pivovarnarychte.cz
Facebook: https://www.facebook.com/PivovarHotelNaRychte
Restaurace – tel.: 475 205 018, Hotel – tel.: 475 213 138

Pivovar Hotel Na Rychtě 
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Otužilci čekají na led 

Na Silvestra jsme si pořád-
ně zaplavali v jezeře Milada. 
Sešlo se nás opravdu hodně 
a moc jsme si to užili. Neleníme 
a i v novém roce trénujeme dva-
krát týdně. Hned první plavání 
v novém roce nás čekalo 5. led-
na. Sice to bylo bez ledu, ale dou-
fejme, že se ho taky dočkáme. 

 Jaroslav Puchta

Mladší žáci ovládli 
Prague Floorball CUP 

Mladší žáci Florbalu Ústí se 
s dvěma povolenými staršími vý-
jimkami nechyběli v novém roce 
na prestižním mezinárodním 
turnaji Prague Floorball CUP. 
Celkem se akce zúčastnilo 249 
družstev z celé Evropy. V kate-
gorii U7 bylo 39 družstev včetně 
soupeřů z Německa, Slovenska 
a Dánska rozděleno do devíti 
skupin. S Ústím byli ve skupině 
hráči Black Angels, Florbal Cho-
mutov a Florbalové školy Plzeň.

 Florbal Ústí 

Patroni ze Slunety

Hlavně pro zatraktivnění tré-
ninků mládeže jsme připravili 
projekt Patron. Patronem bude 
vždy některý z hráčů A-týmu. 
Hráč se může zúčastnit trénin-
ků jako asistent trenéra, nebo 
dokonce i jako jeden z cvičenců, 
vše záleží na domluvě s trené-
rem daného týmu. Patron samo-
zřejmě nemusí na trénink chodit 
sám, může s sebou přivést i další 
hráče z áčka. Tento projekt by 
měl okořenit a zpestřit tréninky 
mladých nadějí, pomoci trené-
rům mládeže v motivaci svých 
svěřenců a také pomoci někte-
rým hráčům získat zkušenosti 
s prací s mládeží.

 Sluneta Ústí nad Labem 

Fotbalisté ústecké Army zahájili zimní přípravu 
Arma vstoupila v lednu do 

zimní přípravy 2020 prvním 
společným tréninkem. Fotbalis-
té Ústí nad Labem si na prvním 
společném tréninku přípravy 
tradičně zahráli bago a poté fot-
bal na dvě branky na umělém 

trávníku Městského stadionu. 
Hlásily se i nové tváře. Z hosto-
vání se vrátili odchovanci Bo-
humil Hudec a Daniel Chodora. 
Do přípravy se zapojil také další 
odchovanec z ústecké mládeže 
– osmnáctiletý záložník Patrik 

Super sezona lezce 
Jedenáctiletý Ústečan Jan Ští-

pek je závodní lezec. Pochází 
z Neštěmic a chodí do ZŠ Hlu-
boká. Blíží se konec roku 2019 
a letošní soutěžní sezóna skon-
čila, jaký byl pátý rok mého 
závodění? 

„Jedním slovem prostě super. 
Rok 2019 byl zatím nejúspěš-
nějším rokem celé mé kariéry 
v lezení,“ hodnotí mladý lezec. 
„Moje lezení není jen o závo-
dech, ty jsou jen vrcholem mého 
tréninku. Trénuji na umělých 
stěnách, ale i na skalách. Letos 
jsme dokonce byli 3x na více-
denním soustředění na nejlepší 
stěně v Evropě, a to v rakous-
kém Innsbrucku. Moji rodiče 
mi tento rok přizpůsobili i letní 
dovolenou, abych mohl trénovat 
na skalách a nevyšel ze cviku. 

Odjeli jsme 
společně 
s partou 
kamarádů 
do Chorvat-
ska se za-
stávkou ve 
Slovinsku 
v lezecké 
oblasti Osp, kde jsme si parád-
ně zalezli. Pokračovali jsme dál 
do Chorvatska, kde jsme u moře 
trávili deset dní, plné koupaní, 
ale i lezení nad vodou. Bylo to 
super. Podzimní prázdniny jsem 
měl taky tréninkové,“ dodal. 
Tentokrát cílem výpravy bylo 
Slovinsko, cesta Corto, v lezec-
ké oblasti Misja pec. K jejímu 
pokoření chyběl 1 metr. To je cíl 
pro rok 2020.

 Jan Štípek

Škoda. Arma testuje i dvaceti-
letého záložníka Jonáše Vaise 
z Viktorie Plzeň. Naopak do star-
tu zimní přípravy nenastoupil 
Ondrej Jakubov, kterému skonči-
lo hostování z Baníku Ostrava.

 FK Ústí nad Labem 
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Sklárna ocenila nejlepší zaměstnance medailemi
Teplice – V prostorách Bartholo-
meus Gallery Café dostalo 133 
dlouholetých pracovníků jed-
notlivých závodů skupiny AGC 
medaile za svoji práci. 

Medaile teplický sklářský gi-
gant uděluje už po čtyřiadva-
cáté. „Zaměstnanci je dostáva-
jí již od roku 1996, to znamená, 
že z toho stává už opravdu 
mnohaletá tradice, kterou za-
vedl někdejší ředitel Štěpán 
Popovič a kterou máme jako 
jedna z mála firem v regionu,“ 
řekl Libor Sehnal, manažer lid-
ských zdrojů. Nejprve byly me-
daile s logem Glavunionu, poz-
ději Glaverbelu, nyní AGC.

Firma se tak snaží ocenit 
zaměstnance, kteří se podílejí 

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, je pobočkou mezinárodní společnosti AGC Glass 
Europe. Společnost je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní 
Evropě. Vedení firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích. Dnes má firma 5 vlastních výrobních 
závodů s denní výrobní kapacitou téměř 2 000 tun základního skla a 17 dceřiných společností 
ve střední Evropě, které základní sklo dále transformují na výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou (autoskla, izolační skla, protipožární skla, interiérové příčky, balustrády, zrcadla, 
fasádní a dekorativní stěny a mnoho dalších). Ve svých kmenových závodech AGC Flat Glass 
Czech zaměstnává 984 zaměstnanců. Největší dceřiná společnost AGC Automotive Czech 
(výroba autoskel) zaměstnává zhruba 2 100 lidí. Mezi stoprocentně vlastněné společnosti 
patří i Fotbalový klub Teplice a Střední škola AGC.

A G C  F L A T  G L A S S  C Z E C H

na jejím úspěchu a pracují ve 
společnosti více než pětadva-
cet let. „Musím poděkovat Ště-
pánovi, že založil tuto krásnou 
tradici ocenění dlouholetých 
a tím pádem důležitých pra-
covníků naší firmy. Děkuji vám 
za odvahu vydržet s námi tolik 
let a přeji vám, abyste s námi 
ještě pár let vydrželi,“ dodal 
country manažer AGC Flat 
Glass Czech Zdeněk Frelich. 
Čeští skláři patří v rámci sku-
piny k těm nejlepším.

Teplická sklárna AGC Flat 
Glass Czech, která letos sla-
ví 130. výročí, stabilně náleží 
mezi nejvyhledávanější za-
městnavatele v České repub-
lice. Svědčí o tom i fakt, že se pravidelně umisťuje v první 

desítce nejlépe hodnocených 
společností v zemi a čtyřikrát 

byla vyhlášena nejlepším za-
městnavatelem České repub-
liky.  pr
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TEO 
Pes, kříženec rezavé barvy 
s bílou náprsenkou, výška 
50 cm, stáří 1 rok. Teo se 
nepere s jinými psy, ale je 
velký plašmuška, který má 

zpočátku strach úplně ze všeho. Proto 
s ním musí mít nový majitel spoustu 
trpělivosti.

ROKY 
Pes, kříženec hladkosrstý, 
černé barvy s bílou 
náprsenkou, výška 50 cm, 
stáří 1 rok. Roky je mladý 
pes, který potřebuje, aby 

ho nový majitel naučil základní povelům 
poslušnosti a pak z něj bude fajnový 
kamarád do nepohody.

CHARLIE 
Pes, kříženec bígla, 
barva bílá s hnědými 
fleky a lehce černým 
prokvetením, výška 40 cm, 

stáří 3 roky. Charlie je zvyklý žít v bytě, 
je čistotný, jen nemá rád samotu, 
a pokud je doma sám, štěká.

MAX 
Pes, kříženec plavé barvy, 
výška 55 cm, stáří 2 
roky. Max je v útulku již 
opakovaně, jeho majitel 
se o něj pravidelně 

nestará a nezajímá ho, kde svého psa 
vlastně má. Je trošku plachý, ale jinak 
pohodář. Nepere se s jinými psy. Snad 
už konečně získá nového páníčka.

BAX 
Pes, kříženec rezavé 
barvy s bílou náprsenkou, 
výška 55 cm, stáří 3 roky. 
Bax hledá hodnějšího 
páníčka, než měl předtím, 

protože ho původní majitel úvázal do 
opuštěného domu a nechal ho tam 
napospas osudu. Je mírné povahy, jen 
je trošku nedůvěřivý k lidem, což se dá 
vzhledem k jeho osudu pochopit. 

ŠEJLA 
Kočička, barva 
mourovaná, stáří 
7 měsíců. Šejla je hodná 
a přítulná. 

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

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