
če
rv

en
 2

0
2

0
zd

ar
m

a
w

w
w

.z
it

us
ti

.c
z

na
jd

et
e 

ná
s 

i 
na

Idio&Idio
V Praze by to bylo 
jednodušší, ale 
v Ústí jsme doma
STRANY 8–9

Radnice jedná o ceně  
za Vrbenského lázně
STRANA 5

Zprávy

Ústí má po šesti letech  
důstojné koupaliště
STRANA 6

Zprávy
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Výstava v Domě umění
Ústí nad Labem – V Domě umě-
ní v Klíšské ulici je pro vás připra-
vena výstava O čem mluvíme, když 
mluvíme o rodině. Expozici pro vás 
připravil Dům umění a Fakulta umě-
ní a designu Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně. Svá díla tu představují 
umělci Anna Daučíková, Sylva Fran-
cová, Miroslav Hašek,Lenka Klodová, 
Matky a Otcové, Markéta Oplištilová 
a Dany Vigil. Výstava bude přístupná 
do 1. července.  zu

To musí být nebe
Ústí nad Labem – Zajděte si 
16. června od 20.00 do Hraničáře na 
snímek To musí být nebe. Hlavní po-
stava a vypravěč Elia Suleiman utí-
ká z Palestiny a hledá alternativní do-
mov, jen aby si uvědomil, že Palestina 
je vždycky s ním. Příslib nového živo-
ta se brzy promění v komedii omylů. 
Ať se vydá jakkoliv daleko, od Paříže 
po New York, něco mu připomíná do-
mov. A zatímco dělá vše, aby se začle-
nil do nové společnosti, každý mu ne-
ustále připomíná, odkud pochází. Film 
je burleskní ságou zkoumající identitu, 
národnost a sounáležitost, v níž hu-
mor přináší novou naději. Vstupné je 
od 130 do 200 korun.  zu

T I P Y

LETNÍ KONCERT BEATLES REVIVAL BAND AND ORCHESTRA

sobota 19h

The Boom & B.B. Art Produc�on, Kulturní středisko města Ústí nad Labem a Český rozhlas Sever  
za podpory města Ústí nad Labem Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město pořádají

Předprodej od 8. 6. 2020:
Jasmína Lidické náměst•Informační středisko města Ústí nad Labem •Klíčnictví Albert •Comfor Vaníčkova
verner@bbartproduc�on.cz•www.vstupenkyus�.cz 
Občerstvení bude zajištěno, deky s sebou, místa k sezení pouze pro ZTP a starší návštěvníky.
Info a rezervace: B.B. Art Produc�on •verner@bbartproduc�on.cz, 776 330 953 •www.the-boom.info
Dě� do 15-� let a ZTP S DOPROVODEM ZDARMA

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NEVIDOMÉMU PLAVCI MIRKOVI SMRČKOVI
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VSTUPNÉ 
150,- v předprodeji / 200,- na místě

INZERCE

MC
20
20
09
19

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

BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI
do 2. 8.  Osvobození 1945 

Výstava zachycující poslední týdny 
2. světové války na území dnešního 
Ústeckého kraje. Pochody smrti, 
letecká válka, pád nacistického režimu, 
osvobození a odplata, to jsou jen 
některá témata, která se snaží přiblížit 
situaci a každodenní život na Ústecku 
na jaře roku 1945.

ČINOHERNÍ STUDIO
9. 6., 1900 Antigona
16. 6., 1900  Slam Poetry  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ ROZHLAS SEVER
20. 6., 1900 The Boom – Come Together, letní  

benefiční oper air live koncert

LETNÍ KINO 
10. 7., 1930  Drobečky z perníku 
31. 7., 1930  Rukojmí bez rizika 
10. 8., 1930  Bosé nohy v parku
19. 8., 1930  Víš přece, že neslyším,  

když teče voda

HRANIČÁŘ 
11. 6., 17.00  Bourák 

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem 
Trojanem v roli Bouráka, věčného 
frajera, kterému teče do baráku i do 
života a rodina už ho má plný zuby. 
Ale i srdce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 6., 20.00  To musí být nebe 
17. 6., 20.00  Ishorts: Zkrátka studenti 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZEUM 
do 14. 3. 2021 Fotograf Rudolf Jenatschke 

Výstava představující unikátní 
fotografie neštěmického rodáka, 
katechety a fotografa Rudolfa 
Jenatschkeho vzniklé mezi léty 
1914 a 1945, která bude doplněná 
o autentické předměty a dobové 
fotoaparáty.

od 19. 6. do 4. 10. I knihy mají osudy 
Výstava o knihách a knihovnách 
mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku 
od jeho prvopočátků až k dnešní 
největší severočeské knihovně. 
Ostatně podnětem ke vzniku výstavy 
je právě letošní 75. výročí Severočeské 
vědecké knihovny. Zavzpomínáte, jak 
se vyhledávaly knihy před třiceti lety. 
Dozvíte se, jak se spravuje poškozená 
kniha nebo jak vypadají exlibris 
spojená s Ústím.

do 31. 1. 2021 Písky známé i neznámé aneb 
fascinující svět obyčejného písku 
Písek je běžnou, téměř každodenní 
součástí našeho života, přesto o něm 
nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe 
ho z břehů řek a potoků, z mořských 
pláží, pískoven, staveb a dětských 
hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré 
písky jsou, odkud vlastně pochází, 
co všechno se v nich zachovalo, jak 
vzácným materiálem se postupně 
stávají či jak překvapivě krásné mohou 
být pod mikroskopem...

do 2. 8.  Osvobození 1945 
Výstava fotografií, které zachycují 
dramatickou situaci v Ústí nad Labem 
před 75 lety v posledních hodinách 
2. světové války v květnových dnech 
roku 1945.

do 28. 6.  Záchranný výzkum v Hrbovicích 
Zpracování velkoplošného výzkumu 
v Hrbovicích z roku 2017 stále 
pokračuje. V exponátu měsíce června 
vám ukážeme výběr jedinečných 
exponátů, které obohatí naši sbírku.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA  
 
W. Churchilla 3
9. 6., 1700  Maroko
10. 6., 0900  Šijeme v knihovně celý den
16. 6., 1800  Na kole přes Afriku
17. 6., 1700  Rozhodnutí začíná v hlavě  

Zahájení cyklu přednášek na téma 
Zdravá porce, zdravé Já. V průběhu 
přednášek vám pomůžeme zorientovat 
se v základních aspektech, které nás 
ovlivňují. Výživové poradkyně Simona 
Vrabcová a Libuše Davidová vám 
ukáží, jak si s tím jednoduše poradit.

24. 6., 1630  Divadlo Toy Machine: Šťastný kovboj 
– neboj se kamaráde, řeknu ti příběh 
o Šťastném kovbojovi. Většího hrdinu 
Divoký západ nepoznal. Člověk se 
srdcem na pravém místě brázdí na 
své věrné kobylce nekonečné prérie 
a koná dobro. Největší postrach všech 
banditů, lupičů, nepoctivců a jiných...

Velká Hradební 49 
10. 6., 1800 Klenoty ženy – Rozkvět
Výstavy: 
do 30. 6.  Olga Havlová a Výbor dobré vůle  
  – třicet tři fotografií umístěných na  
  26 plakátech zobrazuje počátky  
  činnosti Výboru dobré vůle – Nadace  
  Olgy Havlové, setkávání paní Olgy  
  s dětmi a dospělými se zdravotním  
  postižením, ale také se spřízněnými  
  osobnostmi, například s princeznou  
  Dianou, hercem Alainem Delonem či  
  španělskou princeznou Kristýnou.  
  Další fotografie zachycují prostředí  
  tehdejších let. Vstup zdarma. 

NÁRODNÍ DŮM 
21. 7., 2000  Gary Moore Tribute Band  

feak Jakc Moore  
Syn slavného Gary Moora. 
Koncert věnovaný jednomu 
z nejcennějších a nejvšestrannějších 
kytaristů všech dob.

8. 9., 2000 Antidiskotéka Jiřího Černého 
12. 9., 2000 Svět zvířat – akvarijní trhy 
19. 9., 2000 Stoletá diskotéka
23. 9., 1930 Bláznovy zápisky
10. 10., 1000 53. ročník Střekovské kamery 
11. 10., 2000 Vladimír Mišík a ETC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFÉ MAX
1. 8., 1630 Café Max na ulici/11. let pod Vanou 

Oslava 11. narozenin Café Max. Venku 
zahrají DJ Jan B., Janek a Markéta 
Chladovi a Houpací koně, uvnitř pak 
DJ Myclick. 

DŮM KULTURY 
6. 9., 1900  Můžem i s mužem 
8. 9., 1930  Jak běžet do kopce
11. 9., 1745  Teneční kurzy manželů 

Rottenborových 
13. 9., 1900  Herci jsou unaveni 
21. 9., 1900  Všichni jsou v pyžamu
22. 9., 1900  Ondřej Gregor Brzobohatý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 10., 1900  Jiří Pavlica, Hradišťan a Hana a Petr 
Ulrichovi, Javory beat – společný 
koncert



Ústí nad Labem – Ústečtí radní 
se rozhodli od září zrušit čty-
ři odbory a vytvořit dva nové. 
Zároveň schválili i přesuny 
některých oddělení. Důvo-
dem jsou podle představitelů 
města úspory a vyšší efektivi-
ta chodu úřadu.

„Chceme se přiblížit orga-
nizační struktuře kraje a zároveň jsme se inspirovali v ji-
ných velkých městech,“ vysvětlil primátor Petr Nedvědický 
a dodal, že magistrát tak uspoří deset pracovních míst.

Od září nově vznikne odbor městských organizací, strate-
gického rozvoje a investic a odbor územního plánu a staveb-
ního řádu. Zrušen bude odbor strategického rozvoje, odbor 
investic a územního plánování, odbor městských organizací 
a školství a stavební odbor. Zároveň budou přesunuta někte-
rá oddělení úřadu. Například oddělení školství bude přesu-
nuto ze zrušeného odboru městských organizací a školství 
do odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, který 
kvůli tomu změní jméno. 

Všechny činnosti a zaměstnanci stavebního odboru se 
přesunou do stavebního oddělení nového odboru územního 
plánování a stavebního řádu. Do kanceláře tajemníka přejde 
z odboru hospodářské správy podatelna magistrátu.

A novinkou je změna v odboru přestupkových agend, kde 
vzniknou čtyři nová pracovní místa, která budou vyřizovat 
přestupky z kamerového systému v tunelech na D8.

Magistrát ročně uspoří přibližně 4 % z celkového objemu 
mezd, které jsou zhruba 280 milionů korun.  gz
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Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka 
 Datum vydání: květen/červen 2020  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 29. 7. 2020  
 Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum je registrováno 

Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: 
Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e–mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e–mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky 
nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné 
výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, ve vstupní hale magistrátu, v informačním centru města, v recepci polikliniky (EUC klinika), v Domu dětí a mládeže, v hale Masarykovy nemocnice a v Severočeském muzeu.

www.facebook.com/zitusti.cz

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: kia.prodej@realcentrum.cz  
web: www.kia-usti.czrealcentrum cars s.r.o.

Pracovníky v první linii se rozumí: zaměstnanci IZS (policie, hasiči, záchranná služba), zaměstnanci nemocnic, 
pracovníci sociálních služeb, zaměstnanci domů pro seniory a příslušníci armádního sboru.
Více info na www.kia.com 

KIA ÚSTÍ - nadstandardní slevy pro pracovníky v první linii !
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Jak letos strávíte dovolenou?

Marek Odložil 
30 let,  
muzikant 
Jako muzikant letní 
dovolenou nikdy příliš 

neplánuji, protože v tomto období je 
hlavní koncertní a festivalová sezóna. 
Letos je to samozřejmě o to šílenější, 
protože nikdo nevíme, jak to bude zítra, 
za týden nebo za měsíc. Pokud ale na 
podzim bude možnost poznávat svět 
a nikoho neohrozit, rád se zase vydám 
poznávat krásy naší planety.

Kateřina Wojtalik  
42 let,  
operátorka 
Každý rok trávíme letní 
dovolenou v tuzemsku. 

V prosinci pak máme vždy lyžování 
v Itálii. Takže my nic měnit nebudeme. 

Alena Krůtová 
53 let,  
obchodnice 
Bohužel letos nikam 
nepojedeme. Finanční 

situace nám to nedovoluje. Možná nás 
čeká několik návštěv příbuzných. 

Anna Šretrová 
62 let,  
důchodkyně 
Letos se do zahraničí 
nechystám, ale vyrazím 

tam, kde to mám ráda, do Beskyd. Už 
se těším, až se podívám na má oblíbená 
místa.

Lukáš Vlček 
29 let,  
vedoucí kompostárny 
Chtěl jsem letět do Špa-
nělska. Kvůli COVID-19 

však plánuji s rodinou dovolenou 
v České republice. Hlavně kvůli dvou-
letému synovi. Zatím nevíme kam, 
ale minimálně zavítáme na chalupu 
v Krkonoších.

Pavel Kuchynka 
46 let,  
provozní manažer 
I v minulosti jsme 
volili častěji tuzemskou 

dovolenou. Takže, i když jsme letos 
počítali s Německem, nebude pro nás 
žádný problém nechat si zahraničí na 
vhodnější dobu.

A N K E T A
Radnice šetří, propustí 10 úředníků
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Přes Labe povede provizorní lávka

INZERCE
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Interporta se odkládá 
na podzim
Severní Terasa – Opatření proti ší-
ření koronaviru odkládá a ruší 
spoustu kulturních a sportov-
ních akcí. Jednou z nich je i ús-
tecká Interporta. Letošní ročník 
mezinárodní hudební soutěže 
se neruší, ale je přeložen z červ-
na na září. Uskuteční se ve 
dnech 17. až 19. září stejně jako 
loni na open air scéně u Laguny 
v Centrálním parku na Severní 
Terase.  gz

Autovraky skončí v Hrbovicích

Ústí nad Labem – S jízdním kolem 
do Adolfova, Telnice nebo Tisé 
vás pohodlně vyveze cyklobus. 
Linky 20 a 21 
odjíždějí ze za-
stávky Divadlo, 
která je umís-
těna ve směru 
k Západnímu 
nádraží. V pro-
vozu jsou do 20. října vždy o ví-
kendech a státních svátcích, 
v období letních prázdnin i kaž-
dou středu. Cyklobus vás odve-
ze i z Labské stezky. Nově zajíž-
dí i na Klíše. Cyklobus z Labské 
je zdarma.  gz

Cyklobus nově  
zajíždí i na Klíše 

Ústí nad Labem – Zbavit se au-
tovraků je teď pro město jed-
nodušší. Radnice nyní může 
nechat odtáhnout nezpůsobilé 
auto na vlastní parkovací plo-
chu. Tu si Ústí pronajme od Pa-
livového kombinátu v Hrbovi-
cích. „Díky novele zákona jsme 
dostali šanci se snáze zbavovat 
takzvaných autovraků. Máme 
možnost nezpůsobilá vozidla 
odtahovat,“ řekl primátor Petr 
Nedvědický a dodal, že věří, 
že se díky tomu podaří zlepšit 
parkování ve městě.

Parkovací plocha v Hrbovi-
cích má rozlohu zhruba 1,6 ti-
síce metrů čtverečních a na-
chází se v oploceném areálu 
hlídaném kamerovým systé-
mem. Nájemné je 150 korun 
za metr ročně. Auta s více než 

půl roku prošlou technickou 
a autovraky tu zůstanou až do 
likvidace, která může být nej-
dříve za šest měsíců, nebo do-
kud se neozve majitel. Dosud 
šlo odtáhnout jen vozidlo, kte-
rému chyběl motor či jiná pod-
statná část konstrukce.  gz

Ústí nad Labem – Naplánovaná 
oprava Benešova mostu hned 
tak nezačne. Kvůli problémům 
s pozemky i výstavbě provi-
zorní lávky. V současné době 
je zpracována projektová do-
kumentace. Most je zajištěný 
a příští rok se začnou vybírat 
zhotovitelé stavby.

„Nejdříve proběhne výstavba 
provizorní lávky pro pěší a vy-
místění inženýrských sítí ze 
stávajícího mostu. Následovat 

budou, za úplné uzavírky mos-
tu, stavební úpravy na vlastním 
mostu,“ vysvětluje Martin Volf 
z krajského úřadu.

Podle informací z krajské-
ho úřadu původní projektová 
dokumentace s provizorní láv-
kou vůbec nepočítala. Nastal 
i problém s inženýrskými sítě-
mi, které jsou na mostě a které 
právě po lávce povedou. „Potře-
ba vybudovat provizorní lávku 
vzešla jak z požadavku Města 

Ústí nad Labem, tak z nutnos-
ti převést v době rekonstrukce 
veškeré na mostě umístěné in-
ženýrské sítě,“ dodává Volf. 

Oprava důležité spojnice 
Střekova se zbytkem města 
měla stát 200 milionů korun, 
ale kvůli rozsahu rekonstrukce 
to bude výrazně více. Město se 
na uzavírku už připravuje. Do-
pravní podnik nakoupil parciál-
ní trolejbusy, které budou jezdit 
přes Mariánský most.  gz

UFO jde do voleb s ČSSD jako Lepší Sever
Ústecký kraj – Společnou 
kandidátku do krajských 
voleb ohlásilo ČSSD, Pro-
Most a Ústecké fórum ob-
čanů. Ucházet se o přízeň 
voličů budou společně 
pod hlavičkou politické-
ho uskupení Lepší Sever.

Lídrem bude dosavadní 
první náměstek hejtma-
na Martin Klika z ČSSD. 
Dvojkou náměstkyně ús-
teckého primátora Věra Nechy-
bová z Ústeckého fóra občanů 
a trojkou mostecký primátor 
Jan Paparega z ProMost. Podle 
bývalé ústecké primátorky Věry 

Nechybové by si kromě jiného 
zrovna krajské město zaslou-
žilo více zájmu. „Zastupitelé 
nemají vždy tu sílu přesvěd-
čit současné vedení kraje, že 

i toto město si pozornost 
zasluhuje. V Ústí aktivně 
bojujeme s obchodem, 
s chudobou a zneužívá-
ním sociálních dávek. 
Ústí je dnes jediným měs-
tem v zemi, kde fungu-
je politika bez doplatků 
na bydlení. Chceme naše 
zkušenosti a dobrou pra-
xi z města přenést i na 
kraj,“ říká. 

Uskupení Lepší Sever před-
staví svůj program pro kraj-
ské volby do konce června, a to 
společně s celou kandidátní lis-
tinou.  gz

Léto u Laguny pod slunečníkem
Severní Terasa – Centrální 
park během teplých měsí-
ců poslouží kromě relaxa-
ce pod stromy i k oddychu 
a ochlazení pod velkým 
slunečníkem. 

„Maminky dětí, které si rády 
hrají na pískovišti, si přály 
v horkých dnech pro děti ně-
jaké zastínění před sluncem,“ 

přibližuje nápad dát sluneč-
ník do parku tajemník radnice 
na Severní Terase Petr Vlasák 
s tím, že ohlasy maminek jsou 
veskrze pozitivní, snad by si 
některé přály, aby byl ještě tro-
chu větší.

Slunečník bude v parku ce-
lou letní sezónu, tedy mini-
málně do konce září.  gz
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Radnice jedná o ceně za lázně
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Podatelna magistrátu 
sídlí ve vestibulu

Paměti seniora z karantény Ústečan nakreslil

V Ústí budují nejmodernější 
kardiocentrum v Česku
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INZERCE

Ústí nad Labem – Odkoupit chce 
město střekovské lázně Dr. Vr-
benského i se sousední spor-
tovní halou. Zdevastované 
lázně současný majitel vykli-
dil a v sousední sportovní hale 

vybudoval trampolínové cent-
rum a centrum pro hraní lasero-
vých her.

Zastupitelé záměr odku-
pu schválili už v únoru s tím, 
že město má na rozdíl od 

soukromníků větší šanci získat 
dotaci. V současné době měs-
to jedná s majitelem o podmín-
kách prodeje a ceně. „Jednání 
přerušila situace kolem šíření 
koronaviru. Nyní budeme v jed-
náních pokračovat a hovořit 
o konkrétnějších parametrech,“ 
uvedl námětek primátora Pavel 
Tošovský. 

Chátrající budovu se soused-
ní sportovní halou koupila za 
devět milionů v roce 2017 spo-
lečnost Power Get. Majitel firmy 
Miloš Podolský chtěl sportov-
ní halu provozovat bez větších 
investic a lázně postupně opra-
vovat. Původní záměr nevyšel, 
hala spolykala několikamilio-
nové investice a na lázně už ne-
jsou peníze.  gz

Ústí nad Labem – Výtvarník a Ús-
tečan Zdeněk Urban zareago-
val na výzvu městského muzea 
a připojil se k seniorům, kteří 
využili času v karanténě a po-
slali své paměti ke zveřejnění. 
Urban zavzpomínal na válečné 
roky, jenže svůj příběh nena-
psal, ale nakreslil. 

„Protože nemám žádný lite-
rární talent, tak jsem naše pří-
běhy nakreslil,“ říká sám Zde-
něk Urban.

Ve dvaadvaceti kresbách 
zachytil lyžování, opékání 
brambor, ale také hajlování ve 

škole, nálety nebo příslušníky 
Hitlerjugend. „Válka pro nás 
děti nebyla tak hrozná. Nebylo 
sice moc, co jíst, všechno bylo 
na lístky a bylo toho málo, tak-
že jsme byli stále hladoví. Ale 
myslím si, že jsme měli, my 
kluci, víc volnosti než dnešní 
děti,“ uvedl k zážitkům z vá-
lečných let pětaosmdesátiletý 
autor.

Paměti z karantény muzeum 
sbírá od seniorů už od břez-
na a postupně je zveřejňuje na 
svém webu a plánuje z nich 
pak vydat i knihu.  gz

Ústí nad Labem – V areálu Ma-
sarykovy nemocnice vyroste 
moderní budova s operační-
mi sály. „Do nového pavilonu 
za 1,35 miliardy se přestěhuje 
kardiovaskulární centrum,“ 
řekl předseda představenstva 
Krajské zdravotní Jiří Novák. 

Samostatný pavilon je 
tak dalším krokem k mo-
dernímu kardiocentru. 
„Chceme mít nejmodernější 

kardiocentrum v republi-
ce a nyní se tato vize začne 
plnit,“ dodal ředitel Krajské 
zdravotní Petr Fiala.

Investice Krajská zdravot-
ní neplánuje jen v ústecké 
nemocnici, ale ve spoluprá-
ci s Ústeckým krajem chce 
v následujících třech letech 
ve svých nemocnicích proin-
vestovat celkem 2,98 miliardy 
korun.  gz

Ústí nad Labem – Podatelna ma-
gistrátu se přesunula do vesti-
bulu radnice. A k dispozici je 
i během polední pauzy. Osobní 
a cestovní doklady, řidičské 
průkazy, profesní způsobilost 
a digitální karty i technické 
průkazy od pondělí do středy 
fungují v nepřetržitém provo-
zu. Ve čtvrtek je magistrát pro 
veřejnost uzavřen. Podatelna 
je otevřená celý týden.  gz

Od prázdnin čekejte 
novinky v MHD
Ústí nad Labem – Cestující ústec-
kou městskou dopravou se musí 
od 1. července připravit na řadu 
novinek a změn. „Dochází k pře-
směrování linky číslo 57 z Moj-
žíře na Klíše. Zruší se linka 52, 
kterou nahradí linka 61, jež po-
jede z konečné Severní Terasa 
ke Globusu,“ říká náměstek ře-
ditele dopravního podniku Ro-
man Pospíšil. Dodává, že více 
spojů sedmadvacítky bude zajíž-
dět do ulice Za Válcovnou a ob-
lasti Předlice Kolonie. Tato lin-
ka bude ještě nově zajíždět ke 
Kauflandu na Klíši. Další změny 
přijdou od 1. září, kdy je v plánu 
prodloužení vybraných spojů 
pětky na sídliště Pod Vyhlídkou. 
Výše jízdného se tyto změny ne-
dotknou.  gz

Nemocnice odvolala 
zákaz návštěv
Ústí nad Labem – Krajská zdra-
votní od června odvolala zákaz 
návštěv v ústecké nemocnici. 
„Výjimkou zůstávají onkologic-
ká oddělení a oddělení násled-
né péče, pro která zákaz návštěv 
odvolán nebyl. Povolení návštěv 
se týká také jednotek intenziv-
ní péče. Jediným zdravotnic-
kým pracovištěm intenzivní 
péče, kde návštěvy nemohou být 
umožněny, je infekční oddělení,“ 
informuje Krajská zdravotní. Pro 
návštěvy se doporučuje čas od 
14:00 do 17:00, nejdéle do 22:00 
hodin. Návštěvy byly zakázány 
od 4. března.  gz

Letní kino by mohlo 
zažít boxerský den
Ústí nad Labem – Neobvyklou 
boxerskou akci chce uspořádat 
mistr světa v boxu Lukáš Koneč-
ný v Letním kině. 
Pokud to opatření 
související s pan-
demií koronavi-
ru dovolí, chce na 
přelomu srpna 
a září v Letním 
kině uspořádat sportovně-kul-
turní boxerské odpoledne. Akce 
by měla charitativní podtext na 
podporu složek integrovaného 
záchranného systému. Teď řeší, 
kdo se v ringu utká. V jedná-
ní je například i duel politiků 
Pavla Novotného a Jaroslava 
Foldyny. V plánu je exhibiční 
duel Konečného. Oslovil rappe-
ra Marpa nebo herce Jakuba 
Štáfka. „Se všemi jsem v kon-
taktu, uvidíme, jak to dopad-
ne,“ říká. Klasický galavečer 
s hvězdami Fabianou Bytyqi 
a Tomášem Šálkem má Koneč-
ný v plánu v Ústí nad Labem 
na konci roku.  gz
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Ústí má po šesti letech důstojné koupaliště

MC
20
20
09
05

www.euc.cz

v naší péči

Centrum sportovní medicíny 
nabízí ucelenou zdravotní péči pro 

rekreační i vrcholové sportovce všech 
věkových kategorií. 

Možnost registrace k praktickému lékaři 
a další odborníci na jednom místě.

 477 102 216

sport.ustinadlabem@eucklinika.cz

EUC Klinika, Masarykova 2000/92 
Ústí nad Labem

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě?

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 18.05.2020   11:38:06

INZERCE

Klíše – Brány zrekonstruované-
ho plaveckého areálu na Klíši 
se v červnu otevřely. Po dlou-
hých šesti letech se statisícová 
metropole kraje dočkala druhé-
ho venkovního koupaliště. „Ne-
stává se často v tomto městě, 
že bychom otevírali něco tak 
významného,“ řekl primátor 
Petr Nedvědický. 

K zdárnému dokončení pla-
veckého areálu byla dlouhá 
cesta. Celý areál na Klíši, tehy 
vnitřní i venkovní koupaliště, 

byl zavřený od roku 2014. Měs-
to o necelý rok a půl později 
otevřelo zrekonstruvanou pla-
veckou halu. „To jsme měli za 
polovičaté řešení chybějícího 
důstojného koupaliště ve stati-
sícovém krajském městě. Proto 
jsme v roce 2015 začali připra-
vovat projekt výstavby mo-
derního venkovního areálu na 
Klíši,“ uvedla tehdejší primátor-
ka, nynější náměstkyně Věra 
Nechybová. 

Součástí je několik atrak-
cí jako například široká sklu-
zavka, kterou si zvolili v anketě 
samotní obyvatelé města. Kro-
mě masážních lavic najdou lidé 
ve velkém bazénu také vodní 
trysky, lezeckou stěnu, koš na 
basket i houpací síť. U dolního 
bazénu pro malé děti je lanová 
prolézačka, v bazénu pak pirát-
ská loď, malá i větší skluzavka.

Během stavby došlo k růz-
ným úpravám. „Šlo například 
o rozšíření výkopových prací 
pro elektrorozvody, doplnění 
technologie předúpravy vody, 
změna barevnosti zpevněných 
ploch nebo sjednocení mate-
riálů s potrubím použitým na 
plavecké hale,“ dodává mluvčí 
města Romana Macová.

Historie koupaliště na Klíši se začala 
psát před devadesáti lety. Na úpatí 
střížovického kopce se 5. července 
1930 otevřely termální lázně až 
pro 3 000 návštěvníků. Termální 
voda o teplotě 29 stupňů byla 
získávána z artéského vrtu v ústecké 
sklárně a do lázní vedena zvláštním 
potrubím, dlouhým 1,5 kilometru. 
Podle městského webu náklady 
na stavbu činily 2,3 milionu korun, 
včetně rozšíření v roce 1933 o dětský 
bazén a čističku vody. Před válkou 
navštěvovalo lázně 70 až 130 tisíc 
návštěvníků za sezónu. Základní 
vstupné bylo 3 Kč. 

Z HISTORIE

Stavba pro 1 240 návštěvníků 
přišla město Ústí nad Labem na 
zhruba 121 milionů korun. Vý-
sledná cena prací je o více než 
12 miliónů vyšší oproti vysoutě-
žené ceně. 

Slavnostní zahájení provo-
zu s doprovodným programem 
město kvůli koronavirovým 
omezením zatím odložilo. Podle 
primátora se ceremoniál usku-
teční, až to umožní zákon.  gz
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Sestřičky byly během pandemie oporou
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Období pandemie koronavi-
ru prověřilo také, jak funguje 
domácí péče. Poradit si s nedo-
statkem ochranných pomůcek 
i informací, tím vším si muse-
ly sestry v domácí péči projít. 
Ty z ústecké agentury ACME se 
s tím popasovaly se ctí. Podle 
její jednatelky Štěpánky Tom-
sové se nastavený systém opat-
ření osvědčil, proto jsou na pří-
padnou druhou vlnu připraveni. 

Jak náročné bylo poskytovat 
domácí péči během pandemie 
koronaviru?

Těžké to bylo hlavně na za-
čátku, kdy nikdo nevěděl, co 
bude. Vládní nařízení se měnila 
každý den. Na segment domácí 
zdravotní péče se zapomnělo. 
Nevěděli jsme, jak postupovat, 
abychom ochránili sebe a hlav-
ně klienty. Nakonec jsme nasta-
vili několik účinných opatření 
k minimalizaci možné náka-
zy a následně přenosu nákazy 
COVID–19. Kromě úzkostlivého 
dodržování všech hygienických 
pravidel je základem systém, ve 
kterém jsme maximálně mini-
malizovali osobní kontakt mezi 
jednotlivými sestrami, ale i mezi 
managementem firmy. 

Všechny nás více či méně za-
sáhla různá omezení. Jak ta 
omezení snášeli klienti?

Velké procento klientů veš-
kerá omezení snášelo dobře, 
zdravotní péči jsme neomezili, 
s praktickými lékaři jsme byli 
ve spojení, což byla velká výho-
da. Mohli jsme rychle reagovat 
na změnu zdravotního stavu 
klienta a lékař byl informovaný 
o aktuálním zdravotním stavu. 

Samozřejmě nelze opomenout 
klienty, kteří špatně snášeli od-
loučení od rodiny. Myslím, že 
zdravotní sestřičky u těchto kli-
entů odvedly dobrou práci. Byly 
jim oporou.

A co sestřičky, byla pro ně 
omezení nějak limitující při je-
jich práci?

Jediné omezení, které jim 
vadí, je omezený sociální kon-
takt mezi sebou. Ke své práci 
přistupují profesionálně i přes-
to, že mají strach o sebe a své 
blízké. Vybraly si pomáhající 
profesi. 

Setkala jste se s tím, že jste 
měli pečovat o pacienta sice 
bez příznaků, ale pozitivního 
na koronavirus? A měli byste 

ACME Domácí péče  

Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
400 03

Tel.: 475 216 331, 475 216 582
E-mail: info@acmepece.cz

KONTAKT

na tuto péči dostatek ochran-
ných pomůcek?

Ne, nesetkala. Teď už ano, 
jsme vybaveni ochrannými po-
můckami a připraveni poskyt-
nout péči klientovi s korona-
virem. Na začátku tomu tak 
nebylo. 

Proběhlo už několik vln uvol-
ňování nařízených omezení. 
Také jste při vaší práci mohli 
začít rozvolňovat, nebo stále 
dodržujete maximální ochranu 
personálu a klientů?

Zatím jsme nepřistoupili 
k uvolňování omezení. Vyčká-
váme, jak se projeví v počtu 
nakažených vládní uvolňování. 
Chceme předcházet lokálnímu 
přenosu nákazy, jak se teď růz-
ně děje po republice. 

Je něco, co vás během pande-
mie koronaviru trápilo?

Určitě nedostatek ochran-
ných prostředků, protože ty 
první týdny to bylo na nás, co si 
seženeme a neseženeme. Měla 
jsem pocit, že se segmentem do-
mácí zdravotní péče ze strany 
ministerstva zdravotnictví ni-
kdo nemluvil a že by se na nás 
pohlíželo, jako na sestry pracu-
jící v první linii. Úplně se na nás 
zapomnělo.

Máte třeba pocit, že odložení 
návštěv u lékaře během pan-
demie koronaviru nějak ovliv-
nilo nárůst pacientů, kteří po-
třebují vaši péči?

To zatím nemohu posoudit.

Stále se mluví o možné druhé 
vlně koronaviru. Připravujete 
se nějak na tuto možnost?

Ano, už se připravujeme. Zá-
sobujeme se větším počtem 
ochranných pomůcek a desin-
fekcí. Máme i výhodu, že na-
stavený systém opatření v naší 
agentuře se během první vlny 
COVIDU-19 mohl ověřit, jak fun-
guje v praxi a funguje dobře. 
Získali jsme cenné zkušenosti, 
které určitě využijeme při další 
případné vlně.  pr

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
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Idio&Idio: V Praze by to bylo jed nodušší, ale v Ústí jsme doma

Kapela Idio&Idio vznikla v roce 2013 
v Ústí nad Labem. V rámci žánru se 
řadí do poprocku s přesahem do punku 
i jiných žánrů. Staví na českých textech, 
výrazném ženském chrapláku, který bez-
vadně ladí s vokály kytaristů, ale také na 
zábavě, nespoutanosti a přívalu ener-
gie. Aktuální sestava: Tereza Komanová 
– zpěv, text; Mára Odložil – baskytara, 
zpěv, hudba, text; Honza „Johnny B.“ 
Bouma – kytara, zpěv, hudba; Petr 
„Pedro“ Škvarček – bicí, hudba.

Idio&Idio 

P R O F I L

Na fanoušky si ústecká punkrocková 
kapela Idio&Idio nemůže stěžovat. Když 
natáčela své druhé album, fanoušci jí přispěli 
téměř čtyřiceti tisíci korunami. A i když na 
jaře nemohla kvůli opatřením souvisejícím 
s pandemií koronaviru koncertovat, čtveřice 
Johny, Mára, Pedro a Terka se nenudila. 
Zahrála online třeba pro Masarykovu 
nemocnici. 
Gabriela Zlámalová

Jak jste se dali dohromady? 
Johny: Kolem roku 2011 jsem 

propadl kouzlu domácího na-
hrávání, což mě dost inspirovalo 
k nové tvorbě, a tak se mi hro-
madily nápady v šuplíku. Moc 
jsem to neřešil, nahrával jsem 
si pro radost a čekal nejspíš na 
další kapelu, která bude shánět 
nájemnýho „sóláka“ (sólový ky-
tarista, pozn. red.), ze které zase 
po čase odejdu nebo mě vyhodí 
sami (smích). Jenže v roce 2012 
se mi povedlo složit takovou vá-
nočně laděnou písničku, a pro-
tože bylo před Vánoci, říkal jsem 
si, že by bylo super, kdyby aspoň 
tahle spatřila světlo světa. 

Jenže, kde vzít text? Tak jsem 
si vzpomněl na Máru, jeho 
texty byly vždycky zajímavý, 

dvojsmyslný, hluboký... Tu věc 
otextoval asi za týden a byl pro 
to rovnou nazpívat. Za tím úče-
lem jsem skladbu poslal Domini-
kovi Smutnému. Mára přijel na 
natáčení rovnou z firemního vá-
nočního večírku a vzal s sebou 
svou tehdejší kamarádku a ko-
legyni Terku. Nazpívali to a byla 
to bžunda (smích). Terku pak 
proces tvorby písniček zaujal 
natolik, až se stala neodmyslitel-
nou součástí pokračování toho 
našeho mini internetovýho pro-
jektu, který jsme nazvali Idio&I-
dio. To jsme ale ještě nevěděli, 
co všechno nás čeká (smích).

Co vlastně znamená název 
vaší kapely Idio&Idio? 

Mára: Nejčastější otázka 
(smích). Jako spousta zajímavých 
věcí, to vzniklo z pitomýho vti-
pu, který měl někde zapadnout. 
Znamená to přesně to, co člově-
ka napadne jako první. Líbí se 
nám, že to je jazykově univer-
zální. Ale třeba je to jinak. Těch 
příběhů jsme k tomu už vymys-
leli spoustu. Na každým je, aby 
si našel tu svojí jedinou prav-
du (smích). Každopádně, čas od 
času začneme koketovat s myš-
lenkou zkrácení pouze na jediné 
Idio. Vyzýváme tedy Idia celého 
světa, aby nám dali vědět, jestli 
jsou 2 více než 1.

Loni jste oslavili pět let na 
scéně. Jak ty společné roky 
hodnotíte? 

Johny: Za těch pár let se toho 
stihlo stát opravdu hodně. Je 
zvláštní, jak je čas relativní. Ně-
kdy si říkám, že jsme spolu asi 
tak padesát let, jindy mi to zas 
přijde jak dva roky. Hodně čas-
to se bavíme tím, že se retro-
spektivně sledujeme. Zrovna 
nedávno Mára vyštrachal video 
z koncertu v klubu Promblem 
v Chomutově z roku 2015. Po-
pravdě, nedivím se, že pokud 
jsme v té době někomu nesedli, 

raději na naše další vystoupe-
ní nedorazil. Ale jsem moc rád, 
že je u nás tak znatelný vývoj. 
Nerad bych se dožil momentu, 
kdy si řeknu: „Jooo, ten koncert 
v Malý Veleni před čtyřma roka-
ma byl fakt nálož!!!“

Hrajete stále ve stejném 
složení? 

Pedro: Vzhledem k tomu, že 
nám v kapele nově od února sni-
žuju věkový průměr já, můžu 
s jistotou říct, že ne. Johny, Ter-
ka a Mára se drží zuby nehty 
spolu, i přestože si pravidelně 
prdí pod nosy a pěstují ve zku-
šebně exotický exponáty všech 
chutí a barev (čti „hodně starý 
kafe“). Co jsem tak během dě-
jepisných přednášek pochytil, 
tak úplně prapůvodně to byl 
projekt jen chlapců kytaristů, 
kam se až později přifařila Ter-
ka. Co se týče bubeníků, tuším, 
že jsem pátý. A snad poslední. 
Prdění pod nosy a botanika mě 
taky baví. 

Pět let je docela dlouhá doba. 
Nelezete si někdy na nervy? 

Johny: Ptáte se zrovna největ-
šího asociála v kapele (smích). 
Ono je strašně zvláštní, jak 
jsme všichni čtyři úplně jiní. 
Jak jsem naznačil, já jsem dost 

introvertní a můj ideální svět 
je doma nebo v lese s fajfkou. 
Mára by v mým světě umřel, 
já zase v tom jeho. A tak dál. 
A v tom je právě to kouzlo. Le-
zeme si na nervy tím, jak jsme 
každý jiná osobnost a každý 
z nás preferuje něco jiného. Za 
těch víc než pět let jsme se ale 
spolu naučili komunikovat tak, 
aby to všem bylo více méně 
komfortní. A třecí plochy? Nee-
xistuje funkční tým, který by je 
neměl, to je pro tvorbu taky dost 
důležitý.

Je něco, co byste udělali jinak? 
Mára: Asi bych se neostříhal, 

a ještě hlouběji, bych nezačal 
kouřit (smích). Kdybych byl bý-
val tušil, že se díky tomu stanu 
veřejným nepřítelem číslo jedna. 
Ale jako kapela bych nezmě-
nil nic. Jak Johny říkal, je nám 
maličko stydno, když kouknem 
na nějaká stará vystoupení, ale 
alespoň nás to vrátí pěkně noha-
ma na zem. A umět se střelit do 
vlastní nohy je základ. Ale každý 
neúspěch, každá facka, každá 
vypjatá chvilka, blbá spoluprá-
ce anebo každý bubeník nás na-
směroval přesně tam, kde jsme. 
To jsou zkušenosti, co nikde ne-
koupíš, a s každým pádem se na-
učíš lépe zvednout, ne?

Nebrat se tak vážně, to je hlavním poselstvím kapely Idio&Idio. foto: archiv kapely



Pedro | barva: bílá

jídlo: langoš

hudba: Blink 182

číslo: 69 

politik: Goodwill Zwelithini 
kaBhekuzulu

Terka | barva: všechny barvy 
duhy

jídlo: všechno, který nemusím 
vařit já

hudba: „chci“ Wohnout

číslo: 7 

politik: takový se ještě 
nenarodil

R O Z H O V O R
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Idio&Idio: V Praze by to bylo jed nodušší, ale v Ústí jsme doma
č e r v e n  2 0 2 0

Johny | barva: od černý až po 
bílou 

jídlo: Česká kuchyně. Proč? 
Dostaneme něco k jídlu? 

hudba: pokud možno taková, 
která není falešná

číslo: já matiku nerad 

politik: ty já taky nerad

Mára | barva: černá a rudá

jídlo: nejlepší příchuť je 
červená

hudba: Trash a Nu-metal

číslo: jsem

politik: nejsem

N A Š E  N E J

A nastalo třeba období, že bys-
te s tím chtěli seknout? 

Terka: Myslím, že to každého 
z nás už někdy vzadu v hlavě po-
škrábalo (smích). Ať už kvůli vy-
čerpání z vysokého tempa naší 
party, tak kvůli chování něko-
ho ze členů kapely, pořadatelů, 
stavu hudebního trhu, špatný-
mu dni. Ale je fajn si krýt záda 
a vždycky jsme našli řešení, 
pomohli si, podrželi se a situaci 
vyřešili.

Určitě máte rádi všechny svoje 
písničky, ale určitě je nějaká 
oblíbenější… 

Pedro: Tak určitě, jak říkám 
no... všechny né, no. Aktuálně 
je nutno zmínit naší nejnověj-
ší pecku „Jak na Pank“, ke kte-
ré máme i super klip, kde se ve 
školním prostředí učíme ty nej-
zásadovatější zásady punku. Pak 
je tu samozřejmě náš předešlý 
single „Vlastní cestou“. Troufnu 
si tvrdit i za kapelu, že je to mo-
mentálně jeden z našich nejoblí-
benějších songů. Na akcích pak 
lidi hodně baví „Nanosekunda“, 
ta si získá každého.

Hrajete raději v klubech, nebo 
třeba na festivalech? 

Mára: Na to se asi nedá odpo-
vědět. Máš koncerty venku, kde 

je parádní počasí, super stage 
a celá atmoška v kapele a s fans 
se spojí do takovýho super gali-
matyáše a je to pecka. Pak zase 
malej klub, kde je to tělo na tělo, 
šedesát stupňů, nula procent 
kyslíku ve vzduchu a všude pach 
těl a to z tebe prostě vybičuje 
zvíře. Takže nejraději hrajem 
na koncertech, po kterých když 
slezeme z pódia, si na nic ne-
vzpomínáme. Snad kromě emo-
cí. Fakt! Řešili jsme to, a tak to 
můžu říct za všechny. Snadnější 
je odpovědět na to, kde nera-
di hrajeme. Konkrétně jsou to 
akce s arogantními pořadateli 
(smích).

Měli jste plány, které pande-
mie koronaviru překazila? 

Terka: Primárně jsou to plány 
na koncertování – většina festi-
valů se přesunula na příští rok. 
Doufáme, že něco stihneme na 
podzim. Tím, že se teď nemůže-
me vidět s fanoušky a zároveň 
vypadly nějaké příjmy, odpočí-
vají v počítači i nápady na nový 
merch. Ale nebudu jen pesimi-
sta. Dokončili jsme novou pís-
ničku, máme čas jet na soustře-
dění, ale hlavně jsme si zkusili 
online přenosy, kdy jsme mohli 
být aspoň na chvilku s našimi 
fanoušky.

A co vlastně děláte, když ne-
můžete hrát? 

Pedro: Co děláme, když nemů-
žeme hrát koncerty? Nó, hra-
jeme spolu ve zkušebně. Pak 
taky hraju ve zkušebně často 
i sám. Mára hraje i doma, ale 
spíš PlayStation než na basky-
taru. Občas si hrajeme v práci 
na práci. Teda vlastně, polovina 
kapely si hraje na práci doma, 
prej nějaký houmofisy. Pak si 
taky ve skupinkách s 2metro-
vým rozestupem hrajeme na 
to, kdo sní víc jídla. To většinou 
vyhraju. Všemožný takovýhle 
hrátky děláme no, řekl bych, 
že se to moc neliší od hrátek 
ostatních lidí.

Hráli jste Online koncert pro 
podporu Masarykovy nemoc-
nice. Jak vás to napadlo? 

Terka: Jsme z Ústí, jsme ze se-
veru a jsme na to všichni hrdí. 
Já pracuju pro Krajskou zdravot-
ní, a tak nás napadlo vztáhnout 
koncert na první linii od nás. 
Nějak to dávalo větší smysl.

Jakou to mělo odezvu? 
Terka: Fanoušci byli rádi, že 

hrajeme. V nemocnici byli rádi, 
že hrajeme. I my jsme byli rádi, 
že hrajeme. Prostě, jedna velká 
radost (smích).

Bydlíte pořád v Ústí? Neby-
lo by jednodušší dělat muziku 
třeba v Praze? 

Johny: Pořád jsme hrdí Úste-
čáci, všude se snažíme náš rod-
ný sever prezentovat. Sice to 
máme vždycky pěkně daleko 

z koncertů, ale když se vracíte, 
vidíte ty „naše kopce“ a ten po-
hled se neomrzí. Nevím, zda to 
mají muzikanti v Praze jedno-
dušší, každopádně já jsem doma 
tady.

Co se vám na Ústí líbí a co ne? 
Mára: Asi se mi teď líbí ta le-

genda kolem (smích). Ústí se 
prezentuje jako těžkej středo-
věk. Kolikrát se bavíme s lidma 
po republice a je to fakt sranda. 
Víceméně se diví, že jsme ne-
přitáhli Terku za vlasy a kytary 
nepoužíváme jako kyj. Z velký 
části to dělaj místní lidi. Je to 
takovej trend, životní styl si na 
vše stěžovat. Ale pravda je tako-
vá, že Ústí je stejný jako jakýko-
liv jiný město, jen tu díky tomu 
máme nižší nájmy. No, ale když 
mi na chvíli zahapruje nadhled, 
tak mě tohle zároveň i štve. Ka-
ždej si tu rád odplivne, ale ne-
nabízí řešení. My ale máme to 
štěstí, že se stýkáme s lidma, co 
tu zakládají zajímavé projekty, 
jako bistra, festivaly, volnočaso-
vý aktivity. Ono to půjde!

Jaké máte další plány? 
Pedro: Do konce roku bychom 

rádi poslali do světa jeden, mož-
ná dva singly a s nimi taky su-
perbombastický klipy. Troufnu 
si říct, že to bude lepší než po-
tenciální druhý příchod Ježíše 
Krista (jehovisté prominou). Až 
se hudební scéna trochu vzpa-
matuje, máme taky v plánu udě-
lat nějaký nový merch. Nejbližší 
akcí je ale koncert 13. června od 
20:00 v ústeckém Domě kultury.
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NABÍZÍME
• možnost NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU pro vybrané dělnické profese ve výši 36 000 Kč (vyplacen v průběhu prvních 18 měsíců zaměstnání)
• ZAŠKOLENÍ v oboru chemie ve spolupráci s odbornou školou
• pracoviště přímo V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM – skvělá vazba na MHD a vlak
• stabilní ZÁZEMÍ V ČESKÉ FIRMĚ s dlouholetou tradicí
• PROFESIONÁLNÍ KOLEKTIV, který vám se vším poradí
• pravidelné vyplácení mzdy již 7. pracovní den následujícího měsíce

O NAŠE ZAMĚSTNANCE SE STARÁME! PROTO JIM NABÍZÍME SPOUSTU BENEFITŮ
• pět týdnů dovolené
• kratší pracovní dobu – 37,5 hodiny týdně
• obědy v naší jídelně – již od 18 Kč
• možnost využívat dvě podnikové chaty v Krkonoších za nízkou cenu
• zvýhodněné SIM karty 
• příspěvek na penzijní připojištění
• věrnostní bonus za odpracovaná léta

ZAVOLEJTE NÁM, NAPIŠTE NEBO PŘIJĎTE S VAŠÍM ŽIVOTOPISEM PŘÍMO K NÁM! TĚŠÍME SE NA VÁS!
 
KONTAKTY

• Bc. Jana Hlávková, telefon: +420 477 163 107, e-mail: hlavkova@spolchemie.cz
• Petra Rollingerová, telefon: +420 477 162 270, e-mail: rollingerova@spolchemie.cz

Podívejte se na naše webové stránky www.spolchemie.cz do sekce „KARIÉRA“

I V TÉTO DOBĚ PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
na pozice

OPERÁTORŮ CHEMICKÉ VÝROBY
Ve SPOLCHEMII získáte stabilní práci s dlouhodobou perspektivou!
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Vyražte do Činoheráku 
na antickou tragédii

Na kole  
přes Afriku 

Vnoučata hrála babičkám na květinkové zábavě

Antickou tragédii Antigona 
uvádí Činoherní studio. Nejbliž-
ší představení je naplánováno 
na 9. června od 19.00 hodin. In-
scenace se dívá skrze starou an-
tickou hru na naši současnost. 
Sofoklovo rodinné a politické 
drama zaostřuje na souboj idejí 
a střet generací. Jedině osobní 
odvaha ti pomůže se vzepřít! Je-
nom vzpoura ti pomůže dospět! 
A jen když si dospěl až sem, 
můžeš procitnout… Vstupné je 
300 korun.  zu

Cestovatelskou besedu při-
pravila Severočeská vědecká 
knihovna. Čeká vás povídání 
prachatického rodáka Tadeáše 
Šímy o jeho putování na kole 
napříč africkým kontinentem. 
Na program Na kole přes Afri-
ku se můžete těšit 16. června 
od 18.00. Vstupné je od 30 do 
80 korun.  zu

Ústečtí Blades 
na konzoli

Deset týmů amerického fot-
balu si vyplnilo neočekáva-
nou pauzu účastí v esport lize 
na herní konzoli. Prague Lions 
i Ostrava Steelers ukázali, že 
hrát umí na hřišti i s ovladačem 
v ruce. Společně s Přerovem 
Mammoths hned od začátku do-
minovali a s předstihem si zajis-
tili účast v semifinále. S nimi se 
v semifinále představil ještě tým 
Ústí nad Labem Blades. Celé 
play off se odehrálo 30. května 
v profesionálním herním studiu.

 Blades Ústí nad Labem

Herci pobavili  
ústecké seniory 

V Trmicích U Kastnerů hrá-
la vnoučata svým babičkám 
na květinkovém odpoledni. 
To bylo Jiné kafe. To je nejen 
jméno hudební skupiny, ale 
i způsob projevu této kapel-
ky odchovanců hudební školy 
Evy Randové. To už jsem dlou-
ho neslyšel tolik dechových 
nástrojů. A zahráli všechno, 
od rocku po polku. Moc se to 
plnému sálu líbilo. Navíc když 

Herci ze Severočeského di-
vadla a Činoherního studia 
se změnili v kočovné baviče 
a rozdávali radost. V průběhu 
května objížděli ústecké domo-
vy pro seniory, ve kterých hráli 
svá představení.  zu

k tomu přidáme bonbónek 
v podobě vystoupení baletního 
mistra Vladimira Gončarova, 
jemuž se v Trmicích mimořád-
ně líbí nejen kvůli štrúdlům, 
které mu vždy místní seniorky 
napečou. Zkrátka bylo to super 
odpoledne, které zorganizova-
la sociální komise a klub seni-
orů, v čele s Evou Tomsovou. 
Dík za takové akce.

 Jaroslav Puchta, Trmice

Pivovar Hotel Na Rychtě je tu s vámi už 10 let
Pivovar Hotel Na Rychtě letos oslaví vý-

znamné kulaté jubileum. Patří k Ústí nad 
Labem už 10 let. Vaří své pivo Mazel, nabízí 
výbornou gastronomii, řadu akcí, zahrádku 
i hotel. I přes jarní celorepublikové nesná-
ze je tu pro Ústečany a všechny hosty stále. 
Hlavní pivní ikonou je místní pivo Mazel, 
Vojtěch, Ústecká Rychtářka i novější T.G.M. 

Restaurace připravuje denně polední 
menu a obměňuje stálou nabídku jídelního 
lístku. Ta nejnovější verze je právě na sto-
lech. Součástí interiéru je prostorná a za-
střešená zahrádka, na které je příjemné 
posezení i za nevlídného počasí. Pro letní 
sezónu se chystají nové domácí limonády, 
ledové čaje i letní nabídka jídel.

Důležitou součástí je tříhvězdičkový ho-
tel s kapacitou 27 lůžek – 12x dvoulůžkový 
a 3x jednolůžkový pokoj. Díky své poloze 
– přímo v centru města Ústí nad Labem, 
v blízkosti hlavního nádraží, lodního pří-
staviště i Labské stezky, je hotel ideálním 
místem na ubytování. Pro cyklisty je k dis-
pozici zázemí cyklopointu. V Ústí nad La-
bem a okolí je možné prožít několik aktiv-
ně strávených dní.  pr

Pivovar Hotel Na Rychtě 
Kláštěrní 75/9, Ústí nad Labem, 400 01 
Tel.: restaurace – 475 205 018, hotel – 475 213 138 
E-mail: info@pivovarnarychte.cz 
FB:www.facebook.com/PivovarHotelNaRychte 
www.pivovarnarychte.cz

KONTAKT
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Ústecký dopravní podnik na cestě 
k čisté městské hromadné dopravě
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Ústí nad Labem – Předsta-
venstvo společnosti a do-
zorčí rada Dopravního 
podniku města Ústí nad La-
bem, a.s., na společném za-
sedání hodnotily výsledky 
svého ročního působení ve 
společnosti.

Dopravní podnik města Ústí 
nad Labem má již více než 
rok nové složení představen-
stva a dozorčí rady. Během 
roku jejich působení se po-
dařilo nastavit takový eko-
nomický model financování, 
který umožňuje nejen stabilní 
a dlouhodobý rozvoj podni-
ku, ale vytváří i prostor pro 
postupné snižování kumula-
tivní ztráty, která v minulosti 
podniku vznikala. V návaznos-
ti na nový ekonomický model 
se na konci roku podařilo po-
depsat s odborovou organiza-
cí novou kolektivní smlouvu, 
platnou do března 2022, a na-
výšit tak mzdy všem zaměst-
nancům od 1. 1. 2020. 

Moderní technologie

Rok 2019 se stal jistým mil-
níkem v rozvoji městské hro-
madné dopravy. Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem 
se snaží být moderní a atrak-
tivní volbou pro přepravu 
obyvatel a návštěvníků Ústí 
nad Labem z hlediska kom-
fortu, ekologie a spolehlivosti, 
a to vše s důrazem na maxi-
mální ekonomickou efektiv-
nost vynakládání finančních 
prostředků. Pokračovalo se 
s modernizací vozového par-
ku, a to jak v podobě nových 
CNG autobusů, parciálních 
trolejbusů s pomocným bate-
riovým pohonem, tak minibu-
sem. Po náročných přípravách 
byl v prvních dvou etapách za-
veden a spuštěn jeden z nej-
modernějších elektronických 
odbavovacích systémů, kte-
rý rovněž vylepšuje komfort 
pro cestující, a to díky využití 
nejnovějších technologií pro 
nákup jízdních dokladů a sa-
motné odbavení. Dokončení 
celého projektu elektronické-
ho odbavení cestujících se plá-
nuje v letošním roce. 

Krok k čisté městské 
dopravě

Mezi nejvýznamnější roz-
vojové projekty Dopravní-
ho podniku města Ústí nad 

Labem a velkým krokem do 
budoucnosti ekologické do-
pravy bude využití vodíku 
v městské hromadné dopra-
vě. Na základě Memoranda 
o spolupráci mezi statutár-
ním městem Ústí nad Labem 
a společností Spolchemie a.s., 
která je producentem vodíku, 
má dopravní podnik příleži-
tost využít vodíkovou tech-
nologii v městské hromadné 
dopravě jako jeden z prvních 
v rámci České republiky. 

V roce 2019 byly také za-
hájeny významné investiční 
akce plánované na rok 2020 
a další roky, a to včetně akcí 
s dotační podporou. Za zmín-
ku určitě stojí příprava vý-
stavby vodíkové plnicí stanice 
pro potřeby nejen doprav-
ního podniku, ale i dalších 
dopravců a veřejnosti, kteří 
budou disponovat doprav-
ními prostředky na vodíkový 
pohon. ,,Je to velmi nároč-
ný projekt, který se neobejde 
bez dotační podpory a vel-
kého nasazení akcionáře, 

zaměstnanců podniku a ob-
chodních partnerů tak, aby 
již v roce 2022 v Ústí nad La-
bem jezdily první vodíkové 
autobusy a byla zprovozněna 
vodíková plnicí stanice,“ uve-
dl Martin Prachař, předseda 
představenstva společnosti.

Lepší pracovní  
podmínky

V roce 2019 se podařilo ne-
jen zvýšit komfort cestování 
v městské hromadné dopra-
vě, ale také zrekonstruovat 
prostory v administrativní bu-
dově v Předlicích pro zaměst-
nance akciové společnosti. Ti 
se mohou těšit nejenom z no-
vých kanceláří a sociálního 
zařízení, ale zejména z nové-
ho a moderního zázemí pro 
řidiče.

Hospodaření společnos-
ti a stanovené cíle se v roce 
2019 vyvíjely v souladu s plá-
nem, který si představenstvo 
společnosti stanovilo. Nad 
rámec toho se pak podařilo 

V Ústí nad Labem už jezdí bateriové 
trolejbusy, které překonají část trasy 
bez trolejí.

získat pod 100% kontrolu pl-
nicí stanici CNG, která je vý-
hradním dodavatelem CNG. 
Společnost dostála všem 
smluvním závazkům, vyplýva-
jícím ze smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestují-
cích, a zároveň byly splněny 
i další parametry požadované 
zástupci akcionáře.

„Rok 2019 můžeme zhod-
notit velmi pozitivně. Poděko-
vání patří všem zaměstnan-
cům akciové společnosti, ale 
především cestujícím, kteří 
využívají našich služeb a za-
chovávají nám přízeň a důvě-
ru. I nadále se budeme snažit 
zvyšovat komfort cestování 
městskou hromadnou dopra-
vou. V neposlední řadě bych 
chtěl poděkovat vedení měs-
ta Ústí nad Labem jako zá-
stupci jediného akcionáře za 
podporu při naplňování naší 
vize a za velmi proaktivní pří-
stup,“ uvedl Martin Prachař, 
předseda představenstva 
společnosti. 

 jd, zu
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1. 6. od 700 do 1600 Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká
2. 6. od 700 do 1600 Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, 
parkoviště Jindřicha, Plachty, Žitná, Strážná 
3. 6. od 700 do 1600 Sportovní, Květinová, parkoviště 
Opletalova, Zelená, Hluboká (za školou), Opletalova 
4. 6. od 700 do 1600 Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská 
5. 6. od 700 do 1600 Bří. Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, 
Kosmova (od Bří. Čapků po Všebořickou) 
8. 6. od 700 do 1600 Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova 
9. 6. od 700 do 1600 Kramoly, Žukovova, Na Pile, Těšínská, 
Zeyerova, Třebízského, část Varšavské 
10. 6. od 700 do 1600 Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice 
11. 6. od 700 do 1600 Puškinova, Kolárova, Žukovova u č.p. 75,77, Rozkošná, Máchova, Kořenského, 
Myslbekova, Dobrovského 
12. 6. od 700 do 1600 Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova, Purkyňova 
15. 6. od 700 do 1600 Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený Vrch, Stará 
16. 6. od 700 do 1600 Emmy Destinové, Koněvova, Stará od Masarykovy po x Na Spojce 
17. 6. od 700 do 1600 Králova Výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické Nivy 
18. 6. od 700 do 1600 V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, V Podhájí, Vinařská( v sídlišti) 
19. 6. od 700 do 1600 Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova, Rembrandtova 
22. 6. od 700 do 1600 Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova 
23. 6. od 700 do 1600 SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova 
24. 6. od 700 do 1600 Obvodová, Karoliny Světlé, Čechova, Rozcestí, Hřbitovní, V Doubravě, u Katastálního 
úřadu p.č. 472/ 162, 165 
25. 6. od 700 do 1600 Jungmanova, U Pivovarské zahrady, Křižíkova, Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku 
26. 6. od 700 do 1600 Spartakiádní p.č.57/71 k.ú. Všebořice 
29. 6. od 700 do 1600 Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 
30. 6. od 700 do 1600 Spartakiádní p.č. 57/58, 57/70 k.ú. Všebořice 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

8. 6. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova 
9. 6. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická 
10. 6. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na 
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova
• Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, 
stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo 
domu (např. sanitární předměty aj.), odpad 
ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. 
ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory 
a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte 

na místa zpětného odběru nebo do sběrných 
dvorů.
• Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu 
využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů 
v Krásném Březně a ve Všebořicích.
• Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým 
městem i v období plošného svozu objemných 
odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke 
sběrným nádobám pouze den před termínem 
svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem 
k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD a že 
odkládání objemných odpadů u těchto zastávek je 
možno považovat za vytváření černé skládky.

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U
Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený 
nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných 
nádob na komunální odpad. Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. 
Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

ALEX 
Pes, dlouhosrstý 
šedobílý kříženec, výška 
50 cm, stáří 3 roky. 
Alexe odchytila městská 
policie, jak pobíhal 

po Předlicích. Nyní u nás čeká na 
zodpovědnějšího nového páníčka.

BETY 
Fena, kříženka německého 
ovčáka, barva černá 
s rezavými znaky, výška 
45 cm, stáří 2 roky. 
Bety je milá fenka, zcela 

nekonfliktní, jen se pouze trošku bojí 
a je nedůvěřivá, než si zvykne na nové 
prostředí.

ŠIMON 
Pes, kříženec rezavohnědý 
s černým prokvetením na 
uších a těle, prošedivělý, 
výška 40 cm, 8 let. Šimon 
je pohodový pejsek, je 

milé a přátelské povahy, a i když je starší 
pejsek, má rád hodně pohybu. 

FRIGO 
Pes, kříženec 
rezavé barvy 
s bílou náprsenkou 
a ponožkami, výška 
50 cm, stáří 3 roky. 

Frigo je již v útulku podruhé. Majitel, 
který si ho adoptoval, se odstěhoval 
na Slovensko a Friga ponechal jeho 
vlastnímu osudu opuštěného. Frigo 
musí být pouze jeden mazlíček v rodině, 
protože se pere s jinými psy.

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 .

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

Letní koncert ústeckých Beatles pomůže nevidomému plavci
Skupina The Boom Beatles 

Revival Band and Orchest-
ra vystoupí ve velké sestavě 
20. června v zahradě areálu 
Palácové vily Carla Friedricha 
Wolfruma, kde sídlí Český roz-
hlas Sever. 

Výtěžek koncertu bude vě-
nován nevidomému plavci 
Miroslavu Smrčkovi, který se 
v roce 2016 kvalifikoval na 
olympiádu v Rio de Janeiru, 
kde skončil na 6. místě, v roce 
2017 přivezl z Mistrovství svě-
ta v Mexiku stříbrnou a bron-
zovou medaili, v roce 2018 

získal na Mistrovství světa 
v Dublinu 3x 4. místo a splně-
ný limit na Mistrovství světa 
v Londýně, kde získal kvali-
fikaci na olympiádu v Tokiu 
2020. „Olympiáda v Tokiu je 
přesunuta na rok 2021, a ač-
koliv Mirek uvažoval o ukon-
čení vrcholového sportu, 
olympiádu si nenechá ujít,“ 
říká frontman The Boom Pavel 
Nepivoda.

Vstupenky za 150 Kč jsou 
v předprodeji od 8. červ-
na v Informačním středis-
ku města Ústí nad Labem, 

v prodejnách Jasmína na Li-
dickém náměstí, Klíčnictví Al-
bert na Severní Terase, v pro-
dejně Comfor ve Vaníčkově 
ulici a na webových stránkách 
ww.vstupenkyusti.cz. Na mís-
tě budou vstupenky k dostání 
za 200 Kč.

Benefiční koncert pořáda-
jí The Boom, agentura B.B. 
Art Production s kulturním 
střediskem města a Českým 
rozhlasem, za podpory města 
Ústí nad Labem. V případě ne-
přízně počasí se koncert pře-
sune do klubu Doma.  pr

Domovy pro seniory si na 
základě vlastního posouzení 
rizika nákazy COVID-19 stanoví 
vlastní pravidla pro návštěvy, 
např. celkový počet osob, 
které budou v jednu chvíli na 
návštěvě v areálu, omezení 
času uskutečnění návštěvy 
nebo způsob nahlášení termínu 
návštěvy. Tyto informace budou 
na webových stránkách domovů. 
Všem osobám, které půjdou do 
domova pro seniory na návštěvu, 
doporučujeme zachovávat 
maximální obezřetnost, neboť 
se jedná o návštěvu osob, které 
jsou nejvíce ohroženou skupinou 
obyvatelstva.

Návštěvy v domovech pro 
seniory, které zřizuje město 
Ústí nad Labem, jsou povoleny 
od 25. května se zvýšenými 
hygienickými nároky. Bude-li to 
možné, budou návštěvy probíhat 
ve venkovních prostorách 
jednotlivých domovů pro seniory. 
Osoby, které budou vstupovat 
do objektu domovů pro seniory, 
budou muset mít po celou dobu 
návštěvy roušky, při vstupu 
si vydezinfikují ruce, vyplní 
prohlášení o bezinfekčnosti 
a bude jim změřena teplota. 
V případě zjištění teploty 37 °C 
a vyšší bude návštěvě vstup 
do objektu domova zakázán. 

D O M O V Y  P O  S E N I O R Y

Pravidla pro návštěvy v domovech seniorů
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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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.
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Aquacentrum ožilo po více než dvou měsících 
Ředitel teplického AQUA-

CENTRA Michael Paraska se 
15. května po tiskové konferenci 
vlády dozvěděl, že za deset dnů 
bude moci vodní areál otevřít. 
Od Asociace bazénů a saun ČR 
získal hygienické požadavky 
pro provozovatele a návštěvní-
ky, které je nutné dodržovat.

Co tato přísná pravi-
dla představují pro provoz 
Aquacentra?

Jde o vnitřní prostory, tudíž 
musí být zachovávány odstu-
py dva metry a nutnost nosit 
roušku. Omezili jsme kapacitu 
jednotlivých nabízených slu-
žeb, omezili provozní dobu, re-
dukovali počet skříněk, počet 
sprch kvůli vzdálenostem, všu-
de, kde je zapotřebí jsou umís-
těny zásobníky s dezinfekcí, 
omezen je i počet míst k sezení 
ve vestibulu. Dále jsme stano-
vili z řad našich zaměstnan-
ců koordinátory pro jednotlivé 
úseky, aby byl dohled nad do-
držováním pravidel. 

V plném provozu je v areá-
lu bez fitness 400 návštěv-
níků během jedné hodiny. 

Jaká je kapacita po zavedení 
omezení?

Kapacitu jsme v rámci ome-
zení stanovili následovně, 
pro plavecký bazén maximál-
ně 20 osob/hodina, pro Dět-
ský svět kapacita maximálně 
120 osob/hodina a pro hlav-
ní saunu maximálně 12 osob/
hodina.

To ale znamená, že bude-
te mít omezené i tržby. Jak 
je to s provozní dobou a se 
vstupným?

Provozní dobu jsme upravi-
li takto: V pondělí otevíráme 
ve 13 hodin a otevřeno bude 
do 20:00. V dalších dnech 
bude plavecký bazén otevřen 
od 10:00–20:00, Dětský svět 
a sauna od 13:00–20:00, včet-
ně víkendu. Výše vstupné-
ho zůstává platná dle ceníku, 
jen jsme informovali veřej-
nost prostřednictvím webo-
vých stránek a Facebooku, 
jaké konkrétní vstupné bude 
nabízeno. Na plaveckém ba-
zénu bude vstupné pouze na 
1 hodinu, aby se mohlo prostří-
dat co nejvíce plavců. Vstup-
né Dětský svět a do sauny 

budeme nabízet buď na 1, 
nebo 2 hodiny.

Budou v provozu všechny 
atrakce v Dětském světě? 

Ne. Kvůli vzniku aerosolu ne-
můžeme provozovat všechny 

atrakce. V provozu bude to-
bogán, široká skluzavka, hou-
pací jeskyně (maximálně dvě 
osoby). Takže plocha Dětské-
ho světa nebude plně využi-
ta. Pevně věřím, že se budou 
všechny pokyny Ministerstva 
zdravotnictví uvolňovat a že to 
nebude trvat dlouho. 

Jak to bude 
s permanentkami? 

Nikdo ze zákazníků o nic ne-
přijde, budeme všem zákazní-
kům prodlužovat platnost.

Vzkázal byste něco teplické 
veřejnosti?

Těšíme se na naše návštěv-
níky, i přes nastavená omeze-
ní. Byli jsme na otevření při-
praveni a čekali netrpělivě na 
termín znovuotevření. Mám 
k návštěvníkům zároveň pros-
bu, aby dodržovali pravidla, 
která stanovilo Ministerstvo 
zdravotnictví a která my mu-
síme striktně dodržovat, aby-
chom mohli provozovat naše 
služby. A také, aby sledovali 
naše webové stránky a face-
bookový profil kvůli aktuálním 
informacím.  zt



Hygienické bariéry 
pro obchody a otevřené prostory
Společnost AGC nabízí standardní ochranná skla, která se instalují v obchodech nebo otevřených prostorách. Tato řešení 
pomáhají udržovat sociální distancování mezi zaměstnanci, zákazníky a kolegy. Pomohou tak snížit riziko šíření virů, jako 
je COVID-19. Toto sklo není antivirové ani antibakteriální.
Jedná se o alternativu k aktuální nabídce plexiskla. Hlavní výhody ochranného skla jsou především v jeho bezpečnosti  
a údržbě. Na rozdíl od plastového řešení je sklo odolné proti poškrábání a v neposlední řadě se velmi snadno instaluje.

Pro více informací kontaktujte: info@agc-store.com, tel.: +420 417 502 203
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