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Divadlo je adrenalin  
bez možnosti opravy
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Pandemie zdržela generální 
rekonstrukci mostu Edvarda Beneše
STRANA 5

Zprávy 

Kozí dráha dostala zelenou, 
opravy začnou na podzim
STRANA 6
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

LETNÍ KINO 
16. 9., 2020 Lucie – koncert 

STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ 
17. a 25. 9., 1900 
  Léto 2021 na Střekovské náplavce –  
  KOLOcafé si pro vás připravilo  
  zábavné léto; živá hudba – Pepek  
  a Námořník. 
19. 9., 1000 Sportovní den na nábřeží 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
15. 9., 1000 Den pro zdraví 
630 až 900 Zdravá snídaně 
1000 až 1700 Zdravé tělo 
2000  Zdravý duch pro dobrodruhy 
16. a 12. 9., 900  
  Den s dopravním podnikem –  
  pracovníci dopravního podniku  
  budou poskytovat informace nejen o  
  elektronickém odbavovacím  
  systému.
16. 9., 1600 Cyklovyjížďka z Mírového náměstí  
  na Miladu 
18. 9.   1/2 Maraton Ústí nad Labem 2021

BERTINO ÚDOLÍ
16. 9., 1600 Ukliďme svět – tradiční akce  
  na pomoc přírodě; pravidelný  
  organizovaný úklid; sraz u dolního  
  vstupu do Bertina údolí; občerstvení  
  a pracovní pomůcky zajištěny.

MHD ÚSTÍ N. L.
22. 9.   Den bez aut – bezplatná přeprava  
  osob a zavazadel v tarifní zóně 101  
  Ústí nad Labem v MHD i v zelených  
  autobusech a ve vlacích. 

MĚSTSKÉ SADY 
11. 9., 1300 Barevná planeta

DŮM KULTURY 
11. 9., 1930 Ústecká forbína – Šťastný vyvolený 
13. 9., 1900 Sexem ke štěstí  
  – divadelní představení 
14. 9., 1930  Ústecká forbína – Kouzelná vyhlídka
15. 9., 1900  Čtyři tenoři – koncert 
23. 9., 1930  Ústecká forbína – Pravý západ 
26. 9., 1000  Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky 
3. 10., 1900  Veselé Velikonoce – představení 
6. 10., 1930  Lucie Bílá – recitál  
  s Petrem Maláskem 
7. 10., 1900  Krasavci na chmelu 
8. 10., 1930  Horská dráha 
14. 10., 1900 Zdeněk Izer – Na plný coole 
17. 10., 1930 Rukojmí bez rizika 
1. 11., 1900 1+1=3 ... aneb kecy, kecy, kecy
3. 11., 1900 Ondřej Gregor Brzobohatý – koncert 
6. 11., 1900 Kaktusový květ 

NÁRODNÍ DŮM 
10. 9., 1930 Kamelot 
23. 9., 2000 The Mentulls 
12. 10., 2000 Nezmaři 
19. 10., 2000 Nerez a Lucia 
8. 10., 1930 Průdušky 
18. 11., 2000 Steve Big Man Clayton Duo 

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉHO 
OPEVNĚNÍ 
11. a 12. 9., 1300  
  Den otevřených dveří bunkru  
  ve Velkém Březně 

SKANZEN ZUBRNICE 
11. 9.  Pára v muzeu 
16. a 17. 10. Podzim na vesnici 

GALERIE EMILA FILLY 
do 3. 10.  In Vivo – vystavující: Miriam  
  Kaminská, Kateřina Komm, Ondřej  
  Filípek a Matouš Háša
15. 10. až 5. 12.  
  Tvýma očima – vystavující: Jiří Valoch,  
  Milan Adamčiak, Kundy Crew,  
  Stano Masár

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
10. a 11. 9.  29. Severočeská imunologická  
  konference 
12. 9., 1500 Na kouzelném paloučku 
18. 9., 1000  Dny evropského dědictví  
  (prohlídky s průvodcem)
19. 9., 1700  Noc na Karlštejně 
21. 9., 1900  Frida 
22. 9., 1900  Rigoletto
23. 9., 1900  Leona Machálková – Moje láska  
  (muzikál)

ČINOHERNÍ STUDIO
19. 9., 1700 Zahájení 50. sezóny
19. 9., 1900  Helmut Kuhl: Harila aneb  
  Čtyři z punku a pes
20. 9., 1900  Bohumil Hrabal: Pábitelé
23. 9., 1900  Hermann Hesse: Stepní vlk
26. 9., 1900  Henrik Ibsen: Heda Gablerová  
  (premiéra 49. sezóny)
28. 9., 1900  Aki Kaurismäki: Najal jsem si vraha
29. 9., 1900  Kenneth Lonergan: Lobby Hero

MUZEUM 
Výstavy 

do 28. 11.  Ich bin ein Vydra aneb Jak vydra přes  
  hranice přišla – Expozice o populaci  
  vydry říční v Sasku a Ústeckém kraji  
  představí její životní prostředí v plné  
  kráse. Vydra, tajemný noční živočich, žila  
  dříve na celém našem území. V druhé  
  polovině 20. století ale přežívala jen  
  na pár místech. Dnes ji opět najdeme  
  na celém území. Návrat to byl ale  
  komplikovaný a plný překvapení.  
  Ve výstavě se dozvíte mnoho nových  
  zajímavostí a seznámíte se s řadou  
  dalších živočišných druhů, které  
  vydru v jejím životě provází.
do 28. 11.  Fotograf Rudolf Jenatschke  
  – Velkolepý soubor unikátních fotografií  
  neštěmického rodáka, katechety  
  a fotografa Rudolfa Jenatschkeho  
  vzniklý mezi léty 1914 až 1945, který je  
  doplněn o autentické předměty  
  a dobové fotoaparáty.
do 10. 10.  Co bude s Miladou dál? 
do 27. 3. 2022  
  Nejkrásnějším pohořím  
  s přírodovědcem Janem Šimrem 

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI 
do 28. 11.  Rudolf Jenatschke v barvě  
  – Výstava doplňující expozici Fotograf  
  Rudolf Jenatschke v Muzeu města  
  Ústí nad Labem, zaměřená na  
  kolorované diapozitivy, které  
  fotograf dokázal vybarvit tak, že  
  i znalec je měl za barevné snímky.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
11. 9., 900  Burza knih  
  (Winstona Churchilla 1974/3)
Výstavy
do 30. 9.  Architektura českých knihoven  
  v 21. století (Velká Hradební 49)
do 30. 9.  Ústecký kraj v krásné literatuře  
  (Velká Hradební 45)

INZERCE

Nabízíme Vám široké spektrum elektroléčebných 
procedur jako podpůrnou léčbu neurologických, 
ortopedických a jiných onemocnění pohybového 
aparátu provázených bolestí a zvýšením svalovým 
napětím.

Elektroléčba je léčebná metoda, která, dle druhu, 
pozitivně lokálně ovlivňuje bolestivost postiženého 
místa, uvolňuje svalstvo a okolní měkké tkáně 
a působí protizánětlivě. Vše bez nežádoucích 
vedlejších účinků, s nimiž se setkáváte při podávání 
léků.

Objednáme Vás osobně bez čekání dle žádanky 
Vašeho ošetřujícího lékaře. 

(po–pá 7:00–11:30 a 12:30–14:30 hodin)

Těšíme se na Vás.

FYZIOTERAPIE 
EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

Masarykova 2000/ 92

ODDĚLENÍ FYZIOTERAPIE 
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Jáma z Míráku jen tak nezmizí

Ústí nad Labem – Jak rych-
le pracovní ruch v oplocené 
jámě na Mírovém náměstí 
začal, tak také skončil. Na 
staveništi se na jaře zača-
lo pracovat, ale potvrdilo se, 
že šlo zřejmě o reakci firmy 
Udes na končící stavební 
povolení. Pokud investor za-
hájil stavbu v době platnosti 
stavebního povolení, zůstává 
totiž platné.

Oplocená jáma hyzdící ná-
městí, kde investor zamýš-
lel postavit multifunkční 
dům za zhruba 100 milio-
nů korun, tak nemizí ani po 
dvanácti letech. „Dopadlo to 

přesně, jak jsem se obával. 
Firma v jámě začala praco-
vat, než jí skončilo stavební 
povolení, ale pak ruch uti-
chl. A od té doby se nic ne-
děje. Takže budeme hledat 
další možnosti, jak s tím po-
hnout,“ řekl náměstek pri-
mátora Pavel Tošovský s tím, 
že by rád věřil tomu, že se 
Blok 004 nakonec dostaví. 

Ústečtí zastupitelé schvá-
lili firmě prodej pozemku už 
v roce 2009 za 44 milionů 
korun. Rok předtím město 
utratilo 35 milionů za přípra-
vu staveniště a archeologic-
ký výzkum.  gz

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 6. 9. 2021  Příští vydání 4.10. 2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 26. 9. 2021  Informace o inzerci a distribuci na webu 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: Severotisk s.r.o.  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

David Gottfried  
35 let, manažer  
Nemyslím si, že 
vzhledem k volbám 
si vezme někdo na 
triko znovu vše zavřít. 

Možná dojde k omezení hromadných 
akcí, ale že by se opakoval loňský 
podzim, jaro? To ne.

Zdeněk Kymlička 
69 let, pořadatel akcí 
Covid prodělalo víc 
než 1,6 milionu lidí. 
Očkovaných je víc 
než 5,6 milionu lidí. 

Chápu, že někdo je v obou číslech, ale 
stejně je to kolem 70 % lidí. V tuto 
chvíli má každý možnost se chránit 
nejen rouškou, ale i očkováním.

Tomáš Kubišta  
33 let, obchodník 
Když vidím na 
sociálních sítích fotky 
těch „hrdinů", co 
se fotí bez roušek 

v obchodech a pak se tím vychloubají, 
tak si myslím, že ano.

Petr Karlíček 
38 let  
ředitel archivu  
Poslední měsíce uká-
zaly, že musíme být 
připraveni na všechno. 

Eva Tomsová 
74 let, klub seniorů  
Jsem optimistického 
názoru, že  tato pan-
demie je na ústupu 
a  lockdown nehrozí. 

Chceme, aby vše běželo, jak má. Aby 
děti mohly chodit do školy, aby staří 
lidé se zbavili strachu, aby v obchodech 
ve zdravotnictví a v normálním životě 
zavládl klid a pořádek.  

Václav Houfek  
58 let,ředitel muzea 
Co čeká konkrétně nás 
v Česku, si netroufnu 
odhadnout, a nemohu 
tedy vyloučit ani další 

omezení. Jako historik jsem si však jistý 
tím, že každá epidemie jednou skončí, 
a také tím, že se svět nikdy po epidemii 
nevrátil do stavu před ní. 

Hrozí podle vás na podzim další lockdown?

A N K E T A
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed Sportswagon PHEV: 1,3 l/100 km 29 g /km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com. * V cyklu WLTP (referenční údaj, který se může změnit na základě konečné homologace).

Nabitá inspirací.
Propojení, které inspiruje.
Nová Kia Ceed Sportswagon
Plug-in Hybrid.
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Placená zóna parkování u kampusu 
se nelíbí místním, sepsali petici

Úřad zrušil tendr na nákup trolejbusů za půl miliardy 

INZERCE
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Ústí nad Labem – Bezplatné par-
kování v blízkosti univerzitní-
ho kampusu končí. Vzniknou 
tam modré zóny. Ti, co tam 
nebydlí, budou moct odsta-
vit auto ve fialových zónách 
a zaplatit v automatu. Místní 
obyvatelé si můžou koupit re-
zidentní karty. Proti tomu-
to záměru vznikla petice, ve 
které autoři požadují zru-
šení rezidentního systému 
parkování.

„Toto nařízení totiž nevytvo-
ří nová parkovací místa, ale jen 
přinese do městské kasy více 
peněz za nic, protože místní 

nemají kde parkovat, i když jsou 
školy o prázdninách zavřené. 
Přijďte se sem podívat každý 
den v podvečer. Všechny ulice 
jsou plné a to zde nejsou studen-
ti,“ píše se kromě jiného v petici.

Petici začátkem září projedná 
s autory vedení města. „Rozšíře-
ní rezidentního parkování z cen-
tra města i do okolí kampusu 

UJEP je proces probíhající mož-
ná již dva roky. Petici jsem 
zavnímal a pozval petenty na 
úřad, abychom věc projednali,“ 
řekl náměstek primátora Martin 
Hausenblas.

Cena rezidentní karty pro jed-
nu domácnost je 1 200 korun za 
první vozidlo, 6 000 korun za 
druhé a 15 000 korun za třetí 
a další vozidlo. Rezidenční stání 
se týká ulic Palachova, Pasteu-
rova a Resslovy ulice ke křižo-
vatce s Bezručovou ulicí. Dále 
ulic Thomayerova, U Nemocnice 
a České mládeže mezi ulicemi 
Resslova a Palachova.  gz

Ústí nad Labem – Zakázku na do-
dávku 33 parciálních trolej-
busů, které umožní částečně 
jízdu mimo troleje díky baterii, 
pro ústecký dopravní podnik 
zrušil v polovině srpna Úřad 
pro ochranu hospodářské sou-
těže. Důvodem pro zrušení ve-
řejné zakázky za víc než půl 

Muzeum získalo unikátní fotky
Ústí nad Labem – Půda jedno-
ho vaňovského domu skrýva-
la stereoskopické fotografie 
Ústecka z třicátých let. Našli 
je tesaři při opravě střechy. 
Majitelé domu David a Lud-
mila Laubovi se o netradič-
ní poklad podělili s ústeckým 
muzeem. Podle muzejníků je 
nález o to cennější, že sním-
ky zobrazují krajinu Ústec-
ka a nesou pečlivé popisky 
místa, času pořízení a jména 
zúčastněných osob. Pocháze-
jí z let 1931 až 1933 a několik 
záběrů je z roku 1939. 

„Stereoskopie umožňu-
je prostorový zrakový vjem 
vyvolaný dvourozměrnou 
předlohou např. pomocí ste-
reoskopických brýlí nebo pro-
hlížečky. Funguje na principu 

toho, že každé oko vidí trochu 
jiný obraz a z těchto dvou ob-
razů mozek složí prostorový 
vjem. Předloha vzniká stere-
ofotoaparátem nebo dvoji-
cí fotoaparátů, kdy ve stejný 
okamžik se exponují dvě foto-
grafie,“ vysvětlil kurátor sbír-
ky fotografií Jiří Preclík. 

Snímky zachycují jejich 
rodinu a přátele. Na jednom 
záběru se sám vyfotografo-
val v odrazu zrcadla i autor 
celé kolekce včetně svého 
speciálního stereoskopické-
ho aparátu. Součástí nále-
zu bylo i několik dokumentů 
uschovaných původními ma-
jiteli domu na konci války. Ze 
záznamů lze vyčíst, že dům 
postavili roku 1928 manželé 
Ernst a Berta Hofmannovi.  gz

Sesuv Čertovky bude 
držet 22 nových kotev
Ústí nad Labem – Na opěrné zdi 
svahu Čertovka se musí vymě-
nit kotevní systém a nutná je 
i oprava klenby. Během let to-
tiž postupně docházelo vlivem 
přírodních živlů k viditelným 
změnám na konstrukci opěr-
né zdi. 

„V někte-
rých klenbách 
opěrné zdi se 
začínalo obje-
vovat naruše-
ní a kotevní 
systém začí-
nal být trvale 
přetěžován. Na základě pra-
videlného monitoringu bylo 
vydáno doporučení provést 
sanační práce celého svahu,“ 
vysvětluje mluvčí města Ro-
mana Macová. 

Stavba je rozdělena do tří 
částí – kotvení zdi, vyztužení 
skořepin a monitoring. V po-
lovině července bylo zahájeno 
budování dvaadvaceti nových 
kotev, které se umístí co nej-
blíže původním kotvám,“ do-
plňuje Macová. Opravy jsou 
spolufinancovány Evropskou 
unií a celková cena je 10,7 mi-
lionu korun. Hotovo by mělo 
být do konce října.  gz

miliardy korun byly některé 
zadávací podmínky, které byly 
podle úřadu diskriminační. 
Jednou z podmínek byl napří-
klad požadavek na minimální 
obrat zájemce nebo seznam 
významných zakázek. Tím 
město podle úřadu znemož-
nilo některým firmám se do 

řízení přihlásit. A do tendru 
se tak přihlásila pouze Škoda 
Electric.

Rozhodnutí není pravomoc-
né. Město, které s rozhodnutím 
úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže nesouhlasí, se pro-
ti němu podle primátora Petra 
Nedvědického odvolá.  gz

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever

SEVER-UNIVERZAL-VÝŠKA.indd   1 18.6.2021   17:56:19

Pár je nominován za statečnost
Ústí nad Labem – Pozůstalé děti 
rodičů, kteří v červenci ze-
mřeli při bouřce u Čížové na 
Písecku, dostanou od města 
Ústí 120 tisíc korun. Rad-
ní pro ně už dříve schváli-
li 20 tisíc korun, zastupitelé 
odhlasovali dalších sto tisíc. 
A zároveň se shodli, že pár, 
který při bouři zemřel, bude 

nominován na Cenu Michala 
Velíška. 

Ústecký pár zastavil u silni-
ce v Čížové rodině se dvěma 
dětmi, aby jim poskytl úkryt 
před bouřkou ve svém voze. 
Na stojící auto ale spadl strom, 
který pár z Ústí zabil. Děti ro-
diny, kterým Ústečané pomoh-
li, vyvázly se zraněním.  gz
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Pandemie zdržela opravu mostu
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Ústí nad Labem – Plánovaná rekon-
strukce mostu Dr. Edvarda Be-
neše měla začít už loni a hotovo 
mělo být do konce roku letošní-
ho. Termín se ale posune zřejmě 
až napřesrok. Samotná oprava 
by měla trvat tři roky. Most je 
dlouhodobě v nedobrém tech-
nickém stavu. Ústecký kraj jako 
vlastník a investor musí nejdříve 
vybudovat lávku pro pěší a pře-
ložit na ni inženýrské sítě, které 
se na mostě nacházejí. Lávka 
s přeložkou inženýrských sítí by 
měla vyrůst příští rok a po jejím 

dokončení by v roce 2023 měly 
začít samotné práce na mostní 
konstrukci. 

„Všechno zdržela pandemie, 
v postupu rekonstrukce samot-
né se nic nezměnilo. Technolo-
gicky téměř dojde k tomu, že se 

postaví most nový. Zvednou se 
kovové mostní oblouky, pak se 
odstraní mostovky. Následovat 
bude rekonstrukce pilířů včetně 
základů. Po položení mostov-
ky se na své místo vrátí oblou-
ky. Z původního moc nezbyde, 
i když vzhled zůstane stejný,“ 
vysvětlil krajský radní Tomáš 
Rieger.

Oprava důležité spojnice Stře-
kova se zbytkem města měla 
původně stát 190 milionů korun, 
nyní to je už téměř půl miliardy, 
a to není konečná částka.  gz

Rychlodráha má tři možné trasy
Ústecko – Novou variantu trasy 
rychlodráhy z Prahy do Drážďan 
navrhla Správa železnic. Ta se 
vyhýbá obcím na Litoměřicku, 
ale smůlu mají obce z Ústecka, 
které se stavbou ve své blízkos-
ti taky nesouhlasí. Aktuálně tak 
existují tři varianty, kudy by trať 
mohla v budoucnu vést.

„Máme vymíněno, že zastávky 
budou, a to platí ve všech vari-
antách, v Litoměřicích a v Ústí 
nad Labem. Jinak by nám vyso-
korychlostní trať byla tak trochu 
k ničemu, kdyby jen vlaky na-
ším krajem projížděly,“ řekl hejt-
man Jan Schiller. Ministerstvo 
dopravy požádá kraj o aktualiza-
ci zásad územního rozvoje. „Bu-
dou tak komplexně posouzeny 
všechny tři varianty. Na základě 

výsledku aktualizace územního 
rozvoje kraje bude vybrána vari-
anta, kterou bude možné umís-
tit do území s ohledem na jeho 
limity,“ uvedl Martin Švehlík ze 
Správy železnic. K jednotlivým 
variantám se pak budou moci 
vyjadřovat dotčené orgány i ve-
řejnost. O definitivní podobě tra-
ti bude zřejmě rozhodnuto zhru-
ba za 2 roky.  gz

Ústí nad Labem – V Masarykově 
nemocnici by měl být do dvou 
let hotový nový pavilon za bez-
mála 1,4 miliardy korun. 

Najdete v něm například dva-
náct operačních sálů včetně 
jednoho hybridního. To je podle 
vedoucího komunikace Krajské 

Krček byl k mání. Město ho nechce
Ústí nad Labem – Město nevyužilo 
předkupní právo a nezíská bu-
dovu takzvaného Krčku u fotba-
lového stadionu. Podle náměst-
ka primátora Pavla Tošovského 
pro budovu nemají využití a její 
oprava by vyšla přes 10 milionů 
korun. „Jistě existovalo pár dů-
vodů pro koupi. Ale vzhledem 
k napjatému rozpočtu města 
a nutným investicím do budovy 
tak mám názor, že pokud někdo 
jiný chce tu budovu odkoupit, 
a je to patrně úspěšný podni-
katel, tak já bych jako zástupce 
města spíše radil nevyužít toho 
předkupního práva a nechat tu 

budovu k odkoupení a rekon-
strukci tomu podnikateli, ať 
tam podniká,“ vysvětlil Tošov-
ský. Opačný názor měl například 
opoziční zastupitel Petr Křivan, 
kterému nabídka nákupu bu-
dovy za 4 miliony korun přišla 
výhodná. „Nevím, proč bychom 
měli někomu nechávat nemovi-
tost, která je za takovou slušnou 
cenu, a argument, že nevíme co 
s tím, pro mě není argument,“ 
řekl. Takzvaný Krček neboli bar 
mezi restaurací a fotbalovým 
klubem na Městském stadio-
nu teď zřejmě Klub Spartak Ústí 
prodá společnosti Retros.  gz

zdravotní Martina Klimeše mo-
derní operační sál vybavený sou-
časně přístroji na intraoperační 
zobrazení pomocí magnetické 
rezonance, angiografie nebo po-
čítačové tomografie. 

Nový pavilon bude sloužit Kar-
diocentru.  gz

Ústí nad Labem – Parkování v cen-
tru města od září zdražilo. Nej-
dražší je v ulicích Dlouhá, Pa-
řížská, Bratislavská a Velká 
Hradební. První hodina stojí 
40 a každá další 70 korun. Do-
sud to bylo 20 korun za hodinu  
a 50 za každou další. 

Radnice zdražení zdůvodňuje 
tím, že nechce mít z centra měs-
ta parkoviště.  Řidiči mají podle 
náměstka primátora Martina 
Hausenblase možnost zaparko-
vat v parkovacích domech v Ma-
riánských garážích a Zanádraží, 
kde zůstane výše parkovného 
beze změny. V Zanádraží řidiči 
první tři hodiny neplatí nic, pak 
jen pět korun za hodinu. V Ma-
riánských garážích se od druhé 
hodiny stání platí deset korun 
za hodinu. „Parkovací domy zejí 
prázdnotou a celé centrum je 
našlapané k prasknutí,“ dodal 
Hausenblas.  gz

Ústí nad Labem – Z dvanácti pro-
jektů, které navrhli obyvatelé 
města zařadit do participativní-
ho rozpočtu 
města, nejvíce 
v elektronic-
kém hlasová-
ní bodovala 
úprava pod-
chodu mezi 
západním nádražím a centrem 
města. Na druhém místě se 
v hlasování umístilo vybudová-
ní discgolfového hřiště následo-
vané projektem na vybudování 
odpočinkové a relaxační zóny 
v Parku Republiky, úpravou 
Humboldtovy vyhlídky, obno-
vením hřiště pro děti v Mojžíři 
nebo renovací dětského hřiště 
na Střekovském nábřeží. Pod-
le vedení města byly do tohoto 
ročníku participativního rozpoč-
tu vyhrazeny 3 miliony korun. 
„Náklady na jeden projekt ne-
smí přesáhnout 500 000 korun. 
Podle těchto podmínek a vý-
sledku elektronického hlasová-
ní bude radním předložena ke 
schválení realizace prvních 6 ví-
tězných projektů,“ uvedla mluv-
čí města Romana Macová.  gz

Ústecko – Potrubí na vodáren-
ském mostu přes Labe nedale-
ko Prackovic prochází opravou. 
Téměř 200 metrů široký vodá-
renský most, který vede zhruba 
20 metrů nad hladinou řeky, je 
výjimečný.  „Nadzemní akva-
dukty stavěli už staří Říma-
né. Ale tento je u nás v repub-
lice, a možná, i v širším okolí, 
ojedinělý,“ řekl Mario Böhme 
ze Severočeské vodárenské 
společnosti.

Při rekonstrukci dosavadní 
dvě potrubí nahradí pouze jed-
no o průměru 60 centimetrů se 
speciální úpravou pro hygie-
nickou přepravu pitné vody. Po-
trubí zásobuje zhruba 100 tisíc 
obyvatel Ústí a okolí. Opravy 
vyjdou na více než 30 milionů 
korun a hotovo by mělo být do 
konce listopadu.  gz

Za parkování v centru 
dáte dvojnásobek 

Zvítězilo zvelebení 
podchodu u nádraží

Vodaři opravují 
unikátní akvadukt
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Volby: Kraj čeká bitva o premiéra
Ústecký kraj – O novém složení 
Poslanecké sněmovny budeme 
rozhodovat 8. a 9. října. V Ústec-
kém kraji zaregistrovalo svoje 
kandidátky 17 politických sub-
jektů. Je to o osm subjektů méně 
než před čtyřmi roky. 

Do regionu budou v říjnu smě-
řovat zraky celé republiky. Ode-
hraje se tu zřejmě bitva o premi-
éra. ANO v Ústeckém kraji totiž 
nasadilo předsedu vlády An-
dreje Babiše a Piráti se Starosty 
zase svého lídra Ivana Bartoše. 
Právě ANO v závěsu s koalicí Pi-
rátů a STAN vedou v preferen-
cích voličů podle srpnového vo-
lebního modelu agentury Kantar 
CZ pro Českou televizi.

Kandidátku v regionu ode-
vzdaly tradiční strany zastoupe-
né ve sněmovně, jako například 
ČSSD, ANO, SPD, KSČM, koali-
ce Spolu složená z ODS, KDU-
-ČSL a TOP 09 i koalice Pirátů 
a STAN. Ale i nová uskupení, 
jako je Trikolora Svobodní Sou-
kromníci nebo Přísaha Roberta 
Šlachty.

Strany už znají i volební čís-
la, se kterými se budou o pří-
zeň voličů na podzim uchá-
zet. Číslo jedna dostali Zelení, 

ANO má dvacítku, ČSSD pětku, 
KSČM osmnáctku a koalice Pi-
ráti a STAN se budou ucházet 
o hlasy voličů s číslem sedm-
náct. Hnutí Přísaha dostalo čís-
lo dvanáct, uskupení Trikolo-
ra Soukromníci Svobodní bude 
kandidovat s osmičkou a SPD se 
čtyřkou.

Ve volebním klání se v Ús-
teckém kraji zapojí i poslanec 
Jaroslav Foldyna jako lídr SPD. 
Na kandidátce ANO je i posla-
nec Jaroslav Bžoch, náměstek 
teplického primátora Jiří Štábl 
nebo poslankyně Eva Fialová. 
ČSSD povede do voleb krupský 
starosta Zdeněk Matouš. Stranu 
Trikolora Svobodní Soukromníci 
Tereza Hyťhová. Lídrem KSČM 

je krajský zastupitel Jaroslav 
Komínek.

Mezi kandidáty z Ústeckého 
kraje budou v podzimních sně-
movních volbách vybírat i Češi 
žijící v zahraničí.  gz

Kdo usedne v sídle vlády ve Strakově 
akademii? Foto: Úřad vlády ČR

Velká očkovací  
centra skončila 

Ústecký kraj – Velkokapacitní 
očkovací centra v Ústeckém 
kraji ukončila svoji činnost. 
V provozu dál zůstane jen 
očkovací centrum v obchod-
ním domě Fórum v Ústí nad 
Labem, kam mohou lidé přijít 
bez předchozí registrace.

„Nyní v rámci naší strate-
gie přecházíme na očková-
ní v nemocnicích a využívání 
mobilních očkovacích týmů 
a takzvaného očkobusu,“ řek-
la hlavní hygienička Krajské 
zdravotní Dana Vaculíková. 

Očkování bude pokračovat 
na Infekčním oddělení ústecké 
Masarykovy nemocnice den-
ně od 7:00 do 12:30 a od 13:00 
do 19:00 hodin. V pondělí bu-
dou primárně očkovány děti od 
12 do 15 let. Ve středu bude pro-
bíhat očkování samoplátců.  gz

1 Strana zelených – Lenka Simerská
2 Švýcarská demokracie – Josef Voborník
3 Volný blok – Iva Vrbová
4 SPD – Jaroslav Foldyna
5 ČSSD – Zdeněk Matouš
7 Aliance národních sil –  
Adam Benjamin Bartoš
8 Trikolora, Svobodní, Soukromníci – 
Tereza Hyťhová
9 Aliance pro budoucnost –  
Richard Matiašek
10 Hnutí Prameny – David Kovář
12 Přísaha – Jaroslav Pelc
13 SPOLU – Karel Krejza
15 Urza.cz – Anna Honzíková
16 Koruna Česká – Miloš Kánský
17 Piráti a STAN – Ivan Bartoš
18 KSČM – Jaroslav Komínek
20 Ano 2011 – Andrej Babiš
21 Otevřeme Česko normálnímu životu – 
Radek Žďárecký
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Ekonomika žije s covidem, ale na trhu práce to není znát
Ústecký kraj –Ústup pandemie je 
cítit na trhu práce. Nezaměstna-
nost se drží podle údajů České-
ho statistického úřadu na hod-
notě 3,7 procenta. Je velký převis 
nabídky práce nad poptávkou. 
To ale není případ jedné z nej-
větších firem na severu Čech, 
sklářského koncernu AGC Flat 
Glass Czech, který patří k pres-
tižním zaměstnavatelům. Podle 
personálního ředitele Libora Se-
hnala si tepličtí skláři na nedo-
statek zájemců o práci nemohou 
stěžovat.

Ekonomika oživuje a alespoň 
na trhu práce je cítit ústup 
pandemie. Souhlasíte? 

V této velmi specifické době 
se nedá téměř odhadnout, co 
nám letošní a příští rok přinese 
a jak se bude vyvíjet situace na 
trhu práce. Prozatím se chová 
dost nestandardně. Ekonomika 
totiž žije mnoho měsíců s coro-
navirem, jenomže na trhu prá-
ce to prakticky není vidět. A to 
vše zejména v důsledku státních 
zásahů. Migrace pracovníků 
je veliká, ale do celkových čí-
sel nezaměstnanosti se proza-
tím zásadně nepromítá. Místo 
toho, aby celkový počet uchaze-
čů o zaměstnání rostl, tedy aby 

také rostla míra nezaměstna-
nosti, překvapivě klesá. Ekono-
mika je hluboko pod potenciá-
lem, nevyrábí se jako dřív. I když 
poroste, svého potenciálu ještě 
dlouho nedosáhne. Vládní opat-
ření růst nezaměstnanosti jen 
odkládají a brzdí změnu struktu-
ry ekonomiky.

V celé republice firmy hleda-
jí přes 358 tisíc zaměstnan-
ců. Má i vaše sklárna podobný 
problém? 

Nemá. Dlouhodobě je zájem 
o práci ve společnosti AGC Flat 
Glass Czech velký. Prakticky vol-
né pozice nemáme.

Čím to je? Souvisí to také 
s tím, že si AGC vychovává 
kvalifikované zaměstnance?

Jsme společnost, která svým 
zaměstnancům poskytuje jis-
totu zaměstnání, perspektivu 
kariérního růstu, výborné pla-
tové podmínky a špičkový pro-
gram zaměstnaneckých výhod. 
Plně si uvědomujeme důležitost 
lidských zdrojů pro úspěšnou 
činnost podniku. Velmi dobře 
víme, že spokojený zaměstna-
nec je hlavní podmínkou pro 
dlouhodobý úspěch firmy, proto 
solidní přístup k zaměstnancům 

považujeme ze neoddělitelnou 
součást firemní strategie.

Jsme jednou z mála firem, 
která má vlastní střední školu. 
Mladí lidé pak vstupují do pra-
covního života vybaveni kom-
petencemi a znalostmi, které 
v naší firmě mohou uplatnit. Je 
důležité, aby již v průběhu škol-
ní přípravy měli žáci a studenti 
možnost poznat reálné pracov-
ní prostředí, získat konkrétní 
představy o světě práce a o mož-
nostech svého uplatnění. Naše 
Střední škola AGC dokonce 
připravuje budoucí zaměstnan-
ce i pro další firmy z regionu. 
Máme obory Informační tech-
nologie, Ekonomika a podniká-
ní, Elektrikář, Mechanik elek-
trotechnik a Podnikání a nově 

otevřený maturitní studijní pro-
gram Robotika a automatizace, 
které právě důsledně vychází 
z reálné potřeby zaměstnavate-
lů. Teoretickou výuku propoju-
jeme s výkonem praxe přímo 
v podnicích. V řadě případů 
pak studentům podniky nabízí 
stipendia.

Přinesla doba nejpřísnějších 
epidemiologických opatření 
nějaká velká úskalí ve fungo-
vání velkých firem?

Jedním ze symbolů epidemie 
se stal hromadný přesun pracov-
níků do režimu home office, tedy 
na práci z domova. Některé fir-
my nechaly zaměstnance doma 
prakticky celý rok, mnohé v tom 
budou pokračovat i v budoucnu 
a uvažují o tom, že trvale zmen-
ší kancelářské prostory. Práce 
z domova má však i svá úskalí. 
Přináší například zhoršenou ko-
munikaci uvnitř firem. A pro-
středí kanceláře je daleko krea-
tivnější než home office. Covid 
také přímo ovlivnil i práci perso-
nalistů. Namísto osobních setká-
vání se zájemci o práci, přišly na 
řadu online schůzky a pracovní 
pohovory na dálku. Ty sice šetří 
čas, ale přímý kontakt s uchaze-
čem nenahradí. 
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Opravu Kozí dráhy schválilo 
ministerstvo, začne se na podzim
Ústecký kraj – Kozí dráha spoju-
jící Děčín s Oldřichovem u Du-
chcova má naději na obnove-
ní provozu. Usiluje o to vedení 
Ústeckého kraje, které chce na 
trati provozovat turistické vla-
ky, a podpořila to i Centrální 
komise Ministerstva dopravy. 
Proti je vedení Děčína, které 
prosazuje v místě dráhy vybu-
dování cyklostezky.

Obnova a spuštění provozu 
vyjde na úseku mezi Děčínem 
a Telnicí na zhruba padesát 
milionů korun. Podle Dušana 
Gavendy ze Správy železnic 
byla vypsaná veřejná zakáz-
ka na zhotovitele oprav. A po-
kud bude vše bezproblémové, 
tak by se už v září mohlo za-
čít s pracemi. Správa želez-
nic počítá s tím, že by se už 
letos mohla zvládnout alespoň 
část prací. Hotovo by mělo být 
v příštím roce, do začátku tu-
ristické sezóny, kdy má mezi 
Děčínem a Telnicí začít jezdit 
nová turistická linka.

Dopravu na trati už kraj ob-
jednal. „Oslavy druhý víkend 
v říjnu, kdy se slaví 150 let 
od založení Kozí dráhy, pro-
běhnou, ať už s vlaky, nebo 

s autobusy. Záleží to na rych-
losti oprav,“ uvedl náměstek 
hejtmana Jiří Řehák a dodal, 
že během několika let by mohl 
být obnoven provoz po celé 
délce trati od Telnice až do Ol-
dřichova u Duchcova i přes 
Krupku, jejíž hornické památ-
ky jsou na seznamu UNESCO.

Na Kozí dráze skončil pravi-
delný provoz v prosinci 2007. 
Krajský úřad přestal objedná-
vat spoje, aby nemusel Českým 
drahám dorovnávat ztrátu. Na-
posledy se po dráze víkendový 
spoj projel v roce 2015.  gz

Projekt za tři čtvrtě miliardy má první zelenou
Ústí nad Labem – Ulicemi města 
budou Ústečané cestovat au-
tobusy využívajícími pro svůj 
pohon vodík. Veřejná soutěž 
na dodávku nových autobusů 
proběhla, je vybrán dodavatel 
a první vodíkové autobusy by 
tak mohly svézt pasažéry už za 
dva roky. Dvanáctimetrové au-
tobusy s vodíkovými palivový-
mi články budou nízkopodlaž-
ní, klimatizované a s dojezdem 
330 kilometrů. Doba plnění 
nádrží trvá maximálně patnáct 
minut.

Ústecký projekt vodíkové 
hromadné dopravy je v Česku 
unikátní pro svoji komplex-
nost, mnohostranné využití 
i ekonomickou výhodnost. Po-
čítá totiž s výrobou, čištěním 
a plněním vodíku do vozidel na 
jednom místě. Spolchemie pro-
dukuje vodík jako odpadní pro-
dukt při výrobě epichlorhyd-
rinu, přímo v areálu chemičky 
se bude dočišťovat, komprimo-
vat a dodávat do plnicí stani-
ce v souběžné Solvayově ulici. 
Plnička bude sloužit nejen do-
pravnímu podniku, ale i ostat-
ním dopravcům s vozy na vo-
díkový pohon. Kromě plničky 

bude českým dopravcům slou-
žit i zrekonstruovaná dílna 
na licenční servis vodíkových 
autobusů. Ústí nad Labem se 
tak stane centrem nové, čisté 
technologie.

Autoři projektu nyní dosta-
li „zelenou“ na cestě k fungu-
jící vodíkové mobilitě. Do-
pravní podnik města Ústí nad 
Labem získal status strategic-
kého projektu Ústeckého kraje 
v rámci přípravy Operačního 
programu Spravedlivá trans-
formace, a má tak reálnou šan-
ci získat značnou evropskou 
dotaci. O jeho zařazení do ev-
ropského programu ještě ofici-
álně rozhodne vláda. Dopravní 
podnik vyčíslil náklady projek-
tu na 723 milionů korun, dota-
ce by měla pokrýt až 85 pro-
cent investice.

„Brusel pak vypíše během 
prvního čtvrtletí příštího 
roku výzvy na získání dota-
cí a my bychom měli v polo-
vině příštího roku vědět, zda 
jsme definitivně uspěli,“ řekl 
Žít předseda představenstva 
Dopravního podniku města 
Ústí nad Labem Martin Pra-
chař. Podle jeho názoru jsou 

hlavními přínosy zavedení 
vodíku do ústecké hromadné 
dopravy: její zatraktivnění, vý-
razné snížení produkce škod-
livých látek v ovzduší a méně 
hluku. 

„Pro Ústí nad Labem je vý-
stavba stanice a pořízení vo-
díkových autobusů zlomovou 
událostí pro budoucí rozvoj 
ekologicky smýšlejícího měs-
ta,“  uvedl dříve ústecký primá-
tor Petr Nedvědický. „Naším 
cílem je, aby doprava ve městě 

byla už jen vodíková a trolej-
busová,“ doplnil Martin Pra-
chař, podle kterého všichni 
posuzovatelé projektu oceňují 
přímé napojení na Spolchemii. 
Efektem je příznivá cena vo-
díku a nezatěžování životního 
prostředí zbytečnou přepra-
vou. „Jsme opravdu rádi, že se 
můžeme tímto způsobem po-
dílet na zlepšení kvality života 
v našem městě,“ uvedl k pro-
jektu ředitel Spolchemie Dani-
el Tamchyna.  gz

Autobus je bezpečný. Nádrže jsou ve střešním prostoru a v případě zahoření vodíku 
plamen směřuje nahoru. Ve stropu je zóna, která pasažéry chrání.
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Na jevišti ústeckého divadla poprvé 
vystupovala v osmi letech. Teď je Jolana 
Smyčková stálicí legendárního divadla 
Semafor a dabérkou, která pravidelně 
propůjčuje svůj hlas hvězdám, jako je třeba 
Jessica Alba, Hilary Duff nebo Emily Blunt.  
Do ústeckého divadla se ale často vrací. 
Gabriela Zlámalová

Narodila jste se v Ústí, strá-
vila tu dětství. Jaké máte 
vzpomínky?

Vzpomínky na dětství jsou 
hodně barevné. S rodiči jsme 
bydleli nedaleko lesa v horní 
části Střekova. Je tam krásně. 
Výhled na celé Ústí, kousek 
na hrad. Táta zpíval v divadle 
a maminka učila a stále učí na 
škole Kamenný vrch. Do školy 
jsme tedy chodily spolu. Sviž-
ným krokem z kopce dolů... 
a zpátky zase pěkně do kopce 
nahoru. Ve vedlejším řadovém 
domku bydlela a stále bydlí hol-
ka, která byla jen o pár měsí-
ců starší, takže jsme společně 

trávily venku veškerý volný 
čas. S Jitkou a Vlastíkem, kte-
rý bydlel také hned vedle, jsme 
dělali výpravy na kopec, kde 
je teď udělaná krásná vyhlíd-
ka, pro zmrzku na Novosedlák 
anebo jezdili na kole na našem 
plácku.

Takže zábava…
Jakmile začala škola, já za-

čala chodit do hudebky na kla-
vír, balet, pak na zpěv i dra-
maťák a bylo po volném čase 
a po hrátkách. Každý den po 
škole jsem jela do hudebky, 
při zpáteční cestě trolejbusem 
jsem vystoupila u zverimexu 

a hodinu koukala na křečky, 
králíčky myšky, andulky a jiné 
miláčky. No a hned po osmé tří-
dě, tehdy byla možnost odejít 
z osmé, jsem šla do Prahy na 
konzervatoř a do Ústí jezdila už 
jen na víkendy.

A jezdíte ještě někdy do Ústí? 
Máte tu rodinu, přátele?

Bohužel ta přátelství ze zá-
kladní školy vzala za své tím, že 
už jsem skoro 30 let jinde. Měla 
jsem tam skvělou kamarádku 
Zdeňku, se kterou jsme v osmé 
třídě chodily několikrát týdně 
do Činoherního studia na skvě-
lá představení, která tam tehdy 
hráli. To mě tehdy také přimě-
lo ke zkouškám na konzerva-
toř. Moc ráda bych se s lidmi 
ze základky potkala. Za dva 
roky to bude 30 let od ukonče-
ní, tak třeba se nějaký srazík 
uskuteční.

Přátelství ze sousedství pře-
trvávají, protože se stále vídá-
me. Jezdím do Ústí za mamkou 
a také do divadla, kde jsem si 
zahrála už v několika muziká-
lech. Byly vždy v bezvadné režii 
a v krásné výpravě. Kostýmy od 
Josefa Jelínka jsou skvosty. A že 
jsem jich v My Fair Lady nebo 
v Zasněžené romanci vystřída-
la hodně. Jedny šaty krásnější 
než druhé. To každé ženě udělá 
radost, když se v kostýmu cítí 
dobře. 

Takže byste určitě našla 
na Ústecku nějaká oblíbená 
místa…

Určitě je příjemná cyklostez-
ka podél vody, Střekovská vy-
hlídka, hrad Střekov a Větru-
še. Tam jsem jezdila jako malá 
holka na psí výstavy. Ale vy-
padalo to tam úplně jinak. Na 
hradě Střekov měli svatbu moji 
rodiče.

Jsou místa, která se vám tu 
vysloveně nelíbí?

Míst, která se mi tu nelíbí, je 
dost. Ale taková jsou v každém 
městě. Místa, na která jakoby 
se zapomnělo...

Jak se vlastně holka z Ústí 
stane známou herečkou 
a zpěvačkou?

Známou asi spíš po hlase, 
než od vidění... Zásadní bylo, 
že jsem se dostala na státní 
konzervatoř. Musím říct, že 
jsme tomu nikdo nevěřil, pro-
tože konexe jsme neměli žádné 
a takových jako já bylo určitě 
hodně. Každopádně jsem se 
ke zkouškám dobře připravi-
la. Jak ve zdejším dramaťáku 

v hudebce, tak u herečky Marie 
Durnové, která tu kdysi v Či-
noheráku hrála všechny velké 
role. Chodila jsem za ní do po-
kojíčku v divadelní ubytovně, 
který měl asi 5 metrů čtvereč-
ních, a tam zkoušela 2 mono-
logy a 2 básničky. Fakt jsme na 
tom makaly. 

Takže náročná příprava…
Ono to jinak nejde. Každá 

prestižní škola potřebuje po 
řádnou přípravu. Ať je to ně-
jaký dobrý gympl, kam se hlá-
sí hodně lidí, anebo umělecká 
škola. Z dvou set dvaceti přihlá-
šených nás vzali dvanáct. Šest 
holek a šest kluků. A pak už to 
šlo tak nějak samo. Člověk vě-
děl o konkurzech a já šla na ten 
do Semaforu. Taky nás využí-
vali do dabingu. Pár nás u toho 
zůstalo.

Zmínila jste, že máte blízko 
k divadlu opery a baletu tady 
ve městě. Přiblížíte mi, v čem 
vás mohli Ústečané vidět?

V Ústí jsem začala hrát díky 
režisérovi Radku Balášovi, kte-
rého si čtenáři možná pamatují 
coby porotce Stardance a kte-
rého jsem poznala v divadle 
Semafor. Jednoho dne mi volal, 
jestli bych si nechtěla zahrát 
v muzikálu Hello Dolly a jestli 
by mi nevadilo dojíždět do Ústí. 
Blázníš? Vyjekla jsem. To víš, 
že nevadilo, vždyť jsem se tam 
narodila! A tak jsem s ním tady 
nazkoušela i muzikál Divotvor-
ný hrnec, za který jsem dostala 
nominaci na cenu Thalie. Pak 
přišla má milá Eliza Doolittleo-
vá v My Fair Lady. To je prý vy-
sněná role mnohých hereček. 
Potvrzuji. Krásná role. A zase 
nominace.

A hrajete v Ústí stále?
Nejdříve přišlo to nejkrásněj-

ší mateřské období. Narodil se 
mi syn Ríša, dva roky na to Kris-
tian. Divadlo šlo tedy stranou. 
Až loni jsem se do Ústí vrátila 
díky Zasněžené romanci a roli 
swingové hvězdy Vivian Daw-
nové. Po boku Pavla Trávníčka 
a s melodiemi Glenna Millera. 
V současné době zpívám 
v představení Shimmy shimmy, 
což jsou písničky z 30. a 40. let. 
Tuším, že i letos na Silvestra, 
pokud nám to covid nepřeka-
zí... To už by byl můj pátý diva-
delní Silvestr v Ústí.

Bezmála pětadvacet let také 
působíte v divadle Sema-
for. Jaké to je spolupracovat 
s opravdovými legendami?
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Zpěvačka, herečka a dabérka Jo-
lana Haan Smyčková se narodila 
20. května 1979 v Ústí nad La-
bem. Její otec byl sólista ústecké 
opery Miroslav Smyčka a matka je 
učitelka chemie a biologie Renata 
Smyčková. Vystudovala Pražskou 
konzervatoř. Poté získala angaž-
má v divadle Semafor a v tomto 
divadle působí dodnes. Hrála 
také v Divadle na Fidlovačce, 
v Činoherním klubu Ve Smečkách, 
v divadle Rokoko, v Divadelní 
společnosti Josefa Dvořáka 
a v Divadle Pavla Trávníčka. V roce 
2009 získala širší nominaci na 
cenu Thalie za mimořádný výkon 
v roli Káči ve hře Divotvorný hrnec 
a o rok později další nominaci na 
cenu Thálie za Elizu Doolittleovou 
v muzikálu My Fair Lady, obě hry 
uvádělo Severočeské divadlo ope-
ry a baletu. Nadabovala nespočet 
filmů. V roce 2013 se provdala za 
sólistu Národního divadla Richar-
da Haana, s ním má dva syny.

Jolana Smyčková

jídlo: borůvkové 
knedlíky

barva: bílá 

číslo: 9, 7, 30, 6 (dny 
narození dětí)

hudba: Čajkovského 
B moll, Má lásko 
voníš deštěm, Dvořák 
Z nového světa, 
Pramínek vlasů, 
Chinaski, Kryštof

politik: nemám

M O J E  N E J

P R O F I L

  Foto: Petr Berounský
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Do divadla Semafor jsem na-
stoupila ve svých 18 letech. 
O čtyři roky později jsem tu 
získala stálé angažmá. To zna-
mená, že jsem s Jirkou Suchým 
a Jitkou Molavcovou stála na 
jevišti patnáct večerů v měsí-
ci. Při takové frekvenci člověk 
ztratí ostych a nepřistupuje 
k nim jako k legendám. I když 
legendy to bezesporu jsou. 
A musím říct, že stát na jeviš-
ti s autorem textu, který právě 
říkáte, nebo zpíváte, je hod-
ně zavazující. Jiří Suchý žádné 
změny textu nebo improvizace 
nemá rád. Je to logické. Napíše 
to tak, jak si myslí, že je to nej-
lepší. Proč by mu to měl někdo 
měnit. Když hrajeme Kytici, 
a to jsme ji hráli spolu už téměř 
třistakrát, tak ho občas při-
stihnu, že si potichu přeříkává 
i můj text. Autorská deformace. 
(smích)

S kým dalším jste ráda na 
jevišti?

Určitě také k legendám Se-
maforu patří Vašek Kopta a Jir-
ka Štědroň, se kterými jsme 
se toho hodně nahráli. Taky 
nás pojí láska k tenisu, a tak 
jsme zorganizovali pět ročníků 
tenisového turnaje Semafor-
Cup. První ročník vyhrál Vašek 

a druhý já. (smích) Na tohle ob-
dobí moc ráda vzpomínám.

Co vás v Semaforu v nejbližší 
době čeká?

Prvního října oslaví Jiří Su-
chý 90 let. V září budeme k této 
příležitosti zkoušet pořad 
Znám ještě starší lidi, který od-
vysílá Česká televize. V říjnu 
a listopadu ho bude mít diva-
dlo v repertoáru. Už se na to 
moc těším. V květnu 2022 bych 
měla mít v Semaforu koncert 
k příležitosti 25. výročí mého 
působení v něm. S tímhle kon-
certem bych pak ráda vyjela 
po vlastech českých. Třeba do 
Ústí. (smích) Jé, to by bylo prí-
ma. Tak uvidíme, co jaro přine-
se. Z minulé sezony zbyl kvůli 
covidu jen jeden měsíc (září). 
Snad se to nebude opakovat.

Zrovna pandemie je teď stále 
tématem číslo jedna. Při čem 
ještě vás zastihla koronaviro-
vá opatření?

Protože s manželem pracuje-
me oba v divadle, zasáhla nás 
coronavirová opatření napl-
no. Byli jsme bez práce, a tím 
pádem bez výdělku. Člověk 
sice rezervy má, ale když to 
trvá rok, je to už celkem pro-
blém. A zasáhlo nás to nejen 

po pracovní stránce, ale i jako 
rodiče prvňáčka, který dva mě-
síce po nástupu do školy zůstal 
doma na online výuce. Nena-
padlo by mě, že 7leté dítě budu 
nutit koukat do počítače. Měla 
jsem vždy tendenci ho od po-
čítače odhánět. A vidíte, co 
doba přinesla... Když se po vel-
mi dlouhé době do školy vrátil, 
seděl tam 5 i 6 hodin v roušce. 
Taky donedávna nepředstavi-
telná věc. Ale musím říct, že to 
nesl statečně a vlastně mu to 
ani nevadilo. Na testování kaž-
dé pondělí se dokonce těšil.

Na co byste fanoušky 
pozvala?

Pozvala bych je do kin na 
film Expedice: Džungle, kte-
rý měl premiéru 29. července 
a ve kterém dabuji Emily Blunt 
– svou oblíbenou herečku, sou-
časnou hvězdu Hollywoodu. 
Rodinný, akční, dobrodružný, 
ale i romantický. Jo a vysílají ho 
i ve 4D.

Dabing je vaší další profe-
sí. Jaké ještě slavné herečky 
dabujete?

Dabovala jsem Angelinu Jo-
lie, Gwyneth Paltrow, Anne 
Hathaway, Scarlett Johan-
sson, Kate Winslet, Rachel Mc 
Adams, ale jen jednou. Hereč-
ky, které mi takzvaně patří (je 
sranda to tak říct), které dabu-
ju pravidelně, jsou Jessica Alba, 
Margot Robbie, Emily Blunt 
a Hilary Duff.

Váš manžel, sólista Národ-
ního divadla Richard Haan, 
v roce 2005 zdolal jako de-
vátý Čech v pořadí kanál La 
Manche a přeplaval i Gibral-
tar. Plavete také ráda? 

Plavu. S rodiči jsme často zá-
vodili, kdo kam doplave dřív. 
S tátou jsme dokonce dělali 
dálkoplavby... Tedy v menším 
měřítku. Ne La Manche, ale tře-
ba rybník v Třeboni.

Jste činorodý člověk. Stíháte 
i nějaké koníčky, jak vlastně 
ráda odpočíváte?

Ráda lyžuju a hraju tenis. Ale 
máte pravdu, nějak na koníč-
ky v poslední době není čas. Ne 
kvůli práci, ale kvůli dětem. Už 
se těším, až se to naučí a bude-
me moct sportovat společně.

Určitě máte plány do 
budoucna...

Abych řekla pravdu, moc 
neplánuju. Člověk míní, život 
mění. Nechám se překvapit, co 
mi život přinese.
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Ústí nad Labem – V letošním 
roce se běží jedenáctý ročník 
oblíbeného půlmaratonu. Jak 
avizují pořadatelé, trasa toho-
to závodu láká běžce na svou 
rozmanitost, na trasu podél 
řeky Labe s výhledem na České 
středohoří a okolní průmyslo-
vou krajinu, včetně tradičního 
průběhu ústeckou chemičkou. 
Start i cíl je opět na Mírovém 
náměstí. Zúčastnit se může 
každý. Kdo si nevěří na půl-
maraton, tak má k dispozici 
tříkilometrový dm rodinný běh 
anebo na výběr mezi dvěma 

štafetovými běhy. Chybět nebu-
de mistrovství republiky v han-
dbiku nebo Běh o pohár rekto-
ra UJEP. Letošní ročník přivítá 

Návrhy, jak by mohla vypadat Milada, jsou v muzeu
Ústecko – Až do 10. října probí-
há v ústeckém muzeu výstava 
s názvem Co bude s Miladou 
dál? Na výstavě jsou k vidění 
výsledky návrhů krajinářsko-
-urbanisticko-architektonic-
ké soutěže na zvelebení okolí 
vodního díla, která probíhala 
celý rok. Zhlédnout na výsta-
vě můžete šest soutěžních ná-
vrhů včetně toho vítězného. 

Akce na střekovské 
náplavce jedou i v září
Ústí nad Labem – KOLOcafé pro 
vás připravilo pořádné léto na 
Střekovské náplavce. Z živé 
hudby se můžete těšit na nové 
i známé hlasy a tváře. Upozorňu-
jeme předem, že rezervace v KO-
LOcafé na akce nedělají. A jako 
už minulý rok doporučují donést 
si deky nebo své vlastní skládací 
sezení. Akce se uskuteční ještě 
17. a 25. 9. Více informací na Fa-
cebooku KOLOcafé.  zu

Ve skanzenu si zkusíte, 
jak se žilo dříve na vsi
Zubrnice – Vyzkoušejte si, jak 
se žilo dříve. V rámci tradiční 
akce Podzim na vesnici budete 
mít možnost vyzkoušet – výmlat 
obilí cepem, zpracování lnu, su-
šení ovoce v historické sušárně 
anebo také zemědělskou tech-
niku. Bonusem je samozřejmě 
podzimní procházka Zubrnice-
mi. Akce se letos uskuteční ve 
dnech 16. a 17. října.  zu

„Na velkých vizualizacích si 
prohlédnete, jak si odborníci 
po debatách s veřejností před-
stavují budoucí vzhled i vyu-
žití rozsáhlého území v oko-
lí jezera. Dozvíte se také více 
o státním podniku PKÚ, který 
jako správce území jezera Mi-
lada bude na realizaci těchto 
návrhů pracovat,“ uvádí web 
jezera Milada.  gz

Sestry domácí péče musí řešit řadu problémů

ACME Domácí péče 
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
400 03
Tel.: 475 216 331
E-mail: info@acmepece.cz
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Domácí péče je nepostra-
datelná a může ji potřebovat 
každý z nás. Podle jednatelky 
ústecké agentury ACME po-
skytující domácí péči Štěpánky 
Tomsové je specifická v tom, že 
sestry musí u pacientů fungo-
vat samostatně a to není úplně 
snadné. Kromě samotné péče 
o nemocné musí při své práci 
řešit i problematické parková-
ní, pokuty, nebo dokonce i pro-
blémy s odtažením auta.

Začněme nejpalčivějším té-
matem ve zdravotnictví, ne-
dostatkem personálu. Potýká 
se s tím i domácí zdravotní 
péče?

Ano, pro domácí péči je 
zdravotních sestřiček nedosta-
tek, což agentury trápí. Nevím, 
zda je to finanční stránkou, ale 
práce v terénu je náročnější. 
Chodíte za pacientem domů, 
musíte vytvářet určité podmín-
ky pro léčbu.

Co komplikuje sestřičkám do-
mácí péče jejich práci?

Například parkování. Zdra-
votní sestra nemá výjimku 
jako lékař ve službě. Obtíž-
ně se hledá parkovací místo 

v blízkosti bydliště klienta, 
složitě nosí zdravotní materi-
ál či kompenzační pomůcky. 
Ale v současné době se pracu-
je na změně zákona a věřím, 
že se podaří vyjednat výjim-
ku pro poskytovatele domácí 
péče. Bylo by to ulehčení pro 
sestřičky.

Koho se domácí péče týká 
a jak funguje? 

Pomáháme všem, od dětí po 
seniory. Poukaz neboli žádost 
o domácí zdravotní péči může 
potvrdit zdravotnické lůžkové 
zařízení, praktický lékař, pedi-
atr či lékař specialista. A fun-
guje to tak, že domů za pacien-
ty dochází zkušená zdravotní 
sestra a provádí zdravotní úko-
ny, které určí lékař. Díky tomu 
se nemocní mohou léčit v po-
hodlí domácího prostředí a ne-
musí trávit dlouhé dny v ne-
mocnicích nebo v léčebnách 
dlouhodobě nemocných.

Co všechno domácí péče 
obnáší?

To určuje zdravotní stav pa-
cienta. Naše sestřičky apliku-
jí inzulín, ale i učí diabetiky 
aplikaci, aby to časem zvládali 

sami. Převazují veškeré rány 
po amputacích, pooperační 
rány, bércové vředy, prová-
dějí převazy stomií (vývodů 
z těla). Pomáhají rodině s péčí 
o dlouhodobě nemocného. 
Zkušenosti máme také s hos-
picovou péčí. Zajišťujeme ná-
vštěvu a vyšetření paliativním 
lékařem v domácím prostředí. 
Pečujeme i o klienty s centrál-
ním žilním katétrem, implata-
bilním portem či infuzní pum-
pou. A nesmíme zapomenout 
na rehabilitaci v domácím 
prostředí. 

Za domácí zdravotní péči pa-
cient neplatí?

Pacient ji neplatí, je hraze-
na z veřejného zdravotního 
pojištění.

Pandemie koronaviru 
ochromila veškeré aktivi-
ty. Prozradíte nám plány do 
budoucna?

Jsem ráda, že se můžeme 
opět vzdělávat. Od podzimu 
se otevírají certifikované kur-
zy, které jsou nezbytně nutné 
pro naši práci. Podařilo se nám 
proškolit všechny sestřičky 
pracující v ACME v kompre-
sivní terapii prostřednictvím 
firmy Lohmann&Rauscher 
s.r.o. Začali jsme pracovat na 
projektu, o kterém dlouhodo-
bě uvažujeme, ale k němu více 
prozradím příště.

Ústí nad Labem 18. září. Regis-
trace na jednotlivé závody na-
jdete na webových stránkách 
runczech.com.  gz



Na Rychtě pro vás 
každý den připra-
vují čerstvou na-
bídku obědů, 
kterou vždy 
doplňuje jed-
na speciali-
ta, takzvaný 
TIP šéfkucha-
ře. K tomu 
vám doporučí 
a výborně nato-
čí některé z jejich 
vlastních piv – Mazla, 
Vojtěcha, ochucenou Vi-
šeň, pšeničnou Ústeckou Rych-
tářku nebo osvěžující Ústeckou desítku.

Pozor, sládci již také opět připravují dříve oblíbené pivo 
T.G.M. neboli jedenáctku Masaryka. Ta nejdřív ale musí dozrát 
v pivních tancích, a proto na čepu bude až koncem října – k re-
publikovým oslavám.

A pokud se chystáte na večeři, vybírat můžete z aktualizova-
né nabídky jídelního lístku. Vybere si každý.  pr
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Tradiční soutěž s pivem Mazel 
z Pivovaru Na Rychtě začala

Pořídit hezký snímek je dnes už velmi jednoduché. A když 
na snímku zachytíte i pivo Mazel nebo jiné pivečko z nabíd-
ky produkce Pivovaru Na Rychtě, pak můžete i vyhrát peněžní 
vouchery.

Soutěží se o vouchery v hodnotě 2 000 Kč, 1 500 Kč, 
1 000 Kč a 500 Kč. Proměnit je pak Na Rychtě můžete v cokoli 
– v pivo, víno, jídlo nebo i ubytování. Všechny zaslané fotogra-
fie se následně utkají o vaši přízeň na Facebooku pivovaru. Ti, 
co získají nejvíce hlasů, budou výherci. 

A jak na to?
Vyfoťte se s pivem nebo samotné pivečko kdekoliv, kde se 

mu nebo vám líbí a kde to máte prostě rádi. Tuto fotografii po-
šlete na info@pivovarnarychte.cz se jménem a telefonem. Po 
21. září budou fotografie vystaveny na Facebooku, kde proběh-
ne hlasovací soutěž. Tak hurá na to! 

Taková výhra za to přece stojí. 

Hotel a Pivovar Na Rychtě
Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 400 01
Tel.: 475 205 018, 475 213 138
www.pivovarnarychte.cz

K O N T A K T

Přijďte k nám na menu i skvělého 
Mazla, Rychtářku či Višeň

Premiéra: Příběh o femme 
fatale maloměsta 
Ústí nad Labem – Zajděte si do 
Činoherního studia na první 
premiéru letošní sezóny. Už 
29. září si užijete Ibsenovo pro-
slulé komediální drama o stra-
chu ze života, Heda Gablerová. 

Dcera generála, manželka 
profesora, milenka prázdnoty 
a střelných zbraní, to je Heda 

Gablerová. Je dnes ještě možné 
založit rodinu, nebo se natolik 
bojíme vztahů, blízkosti, těla 
a ztráty pohodlí, že se tomu 
raději vyhneme už v zárod-
ku? Femme fatale maloměsta. 
Žádá vše a sama není ochotna 
dát nic. Stínová hra propletená 
jako klubko hadů.  zu

Do leťáku míří legendární Lucie 

Ústí nad Labem – Po dlouhé době 
spolu. Už jsou to dva roky, co se 
naposledy vydali na koncertní 
šňůru, a posledních mnoho let 
to navíc byla vždy stadionová 
turné. Poprvé si Lucii můžete 

vychutnat mnohem víc nablíz-
ko v prostředí ústeckého let-
ního kina. Užijte si 16. září od 
20:20 plnokrevný rockový kon-
cert. Vstupenky jsou od 799 ko-
run do 1499 korun.  zu

Staňte se spoluautory 
nové knihy o Ústecku
Ústí nad Labem – Ústecká knihov-
na připravuje pokračování 
úspěšného turistického průvod-
ce Zírej na ten kraj: Toulky s kni-
hovníky. A zve ke spoluautorství 
i své čtenáře. „Čtenář si vybere 
některé z míst, které rád navště-
vuje, napíše pár vět o tom, proč 
by návštěvu tohoto místa dopo-
ručil, a tento text nám spolu s fo-
tografiemi zašle na e-mail luke-
sova@svkul.cz,“řekla ředitelka 
knihovny Jana Linhartová. Do 
soutěže je možné se zapojit do 
konce října, kniha by měla vyjít 
v březnu 2022.  gz

Strhující příběh  
o malířce Fridě 
Ústí nad Labem – Užijte si v Se-
veročeském divadle taneční 
představení Frida. Strhující pří-
běh jedné z nejslavnějších malí-
řek 20. století. 

Mistrovská díla Fridy Kahlo 
jsou nádherná, okamžitě rozpo-
znatelná i plná bolesti. Předsta-
vení nabí-
zí náhled 
do života 
a tvorby 
této známe 
mexické 
umělkyně, 
která se od-
mítala stát pasivní obětí svého 
osudu, a místo toho začala je-
dinečným vizuálním jazykem, 
jenž ji proslavil po celém světě, 
malovat svou vlastní realitu. 
Jedná se o taneční představení 
s nahrávkou v podání baletního 
souboru Severočeského divadla. 

Ibsenovo proslulé komediál-
ní drama o strachu ze života. 
Strhující studie sebedestruk-
ce jedné spořádané ženy, kte-
rá fascinuje a ničí i všechny 
kolem. Úzkost a agrese jsou 
dvě strany jedné mince. Hra-
je se od 19:00 a vstupné je od 
140 do 430 korun.  zu

Ústecká kapela vydala 
nový singl a videoklip
Ústí nad Labem – Ústecká kapela 
Idio&Idio vydala nový singl a vi-
deoklip Na vlně. Podle kape-
ly má skladba potěšit, zahřát, 
roztančit a ukázat, že nejlíp je 
lidem spolu, na bezstarostné 
vlně pohody a s drinkem v ruce.  
Videoklip vznikl bez scénáře bě-
hem jedné sobotní párty kapely 
s  kamarády, rodinou a fanouš-
ky. Vidět ho už můžete na kaná-
lu  YouTube.  zu
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
a ZpDVPP Ústí nad Labem

Dům dětí a  mládeže ve školním roce 2020/2021 navštěvova-
lo 4 252 účastníků v 349 zájmových kroužcích. Z  tohoto počtu bylo 
1 042 dětí předškolního věku, 2 087 žáků a 1 123 dospělých. V nabídce 
byly sportovní, taneční, dramatické, hudební, muzikálové, jazykové, ru-
kodělné, mediální, předškolní, počítačové, technické, turistické, příro-
dovědné a výtvarné kroužky. DDM také nabídl několik kurzů pro senio-
ry, a to v pestré paletě zájmových oblastí – výtvarné činnosti, Izraelské 
tance, bridž, výpočetní technika a mnohé další.

Vzhledem k  epidemiologické situaci COVID-19 byly veškeré při-
pravované akce a taneční soutěže zrušeny, nebo přeloženy na podzim 
2021.

Léto je časem táborů. Letos proběhlo 78 letních táborů – 65 pří-
městských táborů a 13 táborů pobytových pro cca 1 900 účastníků. 

Na školní rok 2021/2022 je již připraveno 344 zájmových útvarů 
pro všechny věkové kategorie a další se připravují. Veškeré bližší infor-
mace pro zájemce jsou neustále doplňovány a aktualizovány na web 
stránkách – www.ddmul.cz, on-line přihlašování je již spuštěno v kli-
entském centru.
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Ústí nad Labem – Nadační fond 
fotbalového klubu Teplice se 
snaží pomáhat organizacím 
a osobám v regionu, které to 
potřebují, už více než rok. Ten-
tokrát podpořil tři nevidomé 
klienty TyfloCentra Ústí nad 
Labem. 

Konkrétně se jednalo o po-
řízení mluvícího tlakoměru, 
mluvící váhy, indukačního va-
řiče s hmatovými prvky a ma-
sážní židle pro Adama, Ivetu 
a Irenu. „Náš klub spolupra-
cuje s nevidomými klienty Ty-
floCentra Ústí nad Labem již 
dlouhodobě. V minulosti mohli 
například sledovat přímo na 
našem stadionu zápas se Spar-
tou se speciálním komentářem 
pro nevidomé,“ říká předseda 
správní rady Nadačního fondu 
FK Teplice Martin Kovařík.

TyfloCentrum Ústí nad La-
bem si pomoci od nadačního 
fondu velmi váží: „Moc ráda 
bych jmény našich klientů 
Adama, Ivety a Ireny poděko-
vala za finanční dary na po-
řízení mluvícího tlakoměru, 
kterým bude nevidomý syn, 
pečující o svoji starší mamin-
ku, měřit její tlak. Dále za 
česky mluvící váhu pro Petra, 

který se dlouhodobě snaží 
o zlepšení svého zdravotního 
stavu i tím, že si zdravě vaří 
a váží své jídlo. A nakonec za 
indukční vařič s hmatovými 
prvky pro nevidomou Ivetu, 
která už několik let bydlí sama 
a sama si i vaří. Iveta také 

pracuje v masážním salonu 
TyfloCentra a získala podpo-
ru pro pořízení masážní židle, 
kterou využije pro pohodověj-
ší masáže šíje,“ vyjmenovává 
a děkuje ředitelka TyfloCen-
trum Ústí nad Labem Alena-
-Kristina Bašníková.

Nadační fond za rok své 
působnosti už kromě jiného 
uhradil osmiletému Štěpánko-
vi měsíc terapie Aplikované 
behaviorální analýzy. Bývalé 
sestřičce z ortopedických sálů 
teplické nemocnice koupil spe-
ciální antidekubitní program 
včetně matrace za více než 26 
tisíc korun, ale také podpořil 
teplickou nemocnici nákupem 
FFP3 respirátorů za 25 tisíc ko-
run, věnoval pět tisíc korun na 
akci Sportovci ženám v nouzi 
anebo nakoupil vánoční dárky 
pro dětské domovy na Teplic-
ku v hodnotě téměř deseti tisíc 
korun. 

Důležitou součástí získává-
ní prostředků jsou také dobro-
činné aukce unikátních dresů, 
které probíhají na facebooko-
vé stránce FK Teplice. Kromě 
finanční podpory nadačního 
fondu existuje projekt Žluto-
modrá splněná přání, jenž má 
za úkol potěšit fanoušky, kteří 
se potýkají s nějakou nepříz-
ní osudu.

Pokud chcete přispět Na-
dačnímu fondu FK Tepli-
ce, tak číslo transparentní-
ho účtu vedeného u ČSOB je 
293310060/0300.  gz

Trojčata letí do světa
Na výškových industriálních 

stavbách v regionu, včetně tr-
mické teplárny, se letos vylíhlo 
a do světa rozletělo 16 sokolích 
juniorů a juniorek. 

Po loňském neúspěchu si po-
lepšil pár z Teplárny Trmice, 
který odchoval trojčata. Veli-
kou radost udělal energetikům 
pár z komína bývalé výtopny 
v Proboštově. První zahnízdě-
ní v budce a hned tři mláďa-
ta. Mláďata odchovaly i loni 
neúspěšné páry z Tušimic 
a Prunéřova. 

„Prunéřovský měl čtyřča-
ta a tušimický trojčata. Tako-
vou stálicí alespoň s jedním 

mládětem je pár z Elektrárny 
Ledvice, i on měl letos trojčata, 
tedy o jedno mládě více než vlo-
ni. V Třeboradicích se pak na 
svět vyklubala rovněž trojčata,“ 
říká ornitolog Václav Beran, vý-
zkumný pracovník ALKA Wild-
life a kurátor ústeckého muzea. 

 gz

Do síně slávy ústeckého fotbalu 
vstoupil trenér Spartaku 

Do síně slávy FK Ústí nad 
Labem byl v roce 2016 uveden 
Václav Rys. Od roku 1974 vedl 
Spartak Ústí nad Labem jako 
trenér dorosteneckých kate-
gorií, později převzal Ústí nad 
Labem jako hlavní trenér. Vedl 
ústecký tým ještě pod jmény 
Spartak Ústí nad Labem, Po-
zemní stavby Ústí nad Labem, 

FK GGS ARMA, MFK Ústí nad 
Labem. Své trenérské působe-
ní v našem klubu ukončoval 
v roce 2008 jako trenér mlad-
šího dorostu. Bohužel v době 
konání galavečeru byl po ope-
raci, tudíž za něj cenu převzal 
František Novák (oceněný ce-
nou za zásluhy v 1. ročníku).

  FK Ústí nad Labem 

Nábory dětí na plavání začínají  
Ústecká akademie plaveckých sportů ve 
spolupráci s Městským plaveckým klubem 
Ústí nad Labem a TJ Chemičkou Ústí nad 
Labem pořádá nábory malých plavců 
ve věku od 5 do 10 let, ročníky 2016–
2011. Podle šéftrenéra Ústecké akademie 
plaveckých sportů Romana Eckerta se 
začíná 7. září, ale nábory budou trvat 
během celého září a října v Plavecké hale 
na Klíši. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:30 
do 17:15 a od 17:45 do 18:30 hodin.  gz

D E J T E  D Í T Ě  N A …

Nadšenci opravují 
další vagon lokálky 

Díky nadšencům zubrnické 
lokálky se rekonstruuje služeb-
ní vůz Ds pro osobní a náklad-
ní vlaky. Vozy byly vyráběny ve 
vagónce v České Lípě v letech 
1948–1957. Konkrétně tento slu-
žební vůz byl vyroben pro naši 
trať a v roce 1948 přidělen do 
Velkého Března. V roce 1956 byl 
vůz předán do Nymburka a po 
jeho vyřazení byl odkoupen, 
a tím začala jeho druhá etapa na 
naší trati. Další částí rekonstruk-
ce bude nová střecha, interiér, 
rám a pojezd. S vozem se počítá 
k lokomotivě T444.0255.

 Zubrnická museální železnice 

Dobětičtí senioři se 
utkali na olympiádě 

V našem domově pro senio-
ry jsme přivítali milou návště-
vu. Přijel za námi Vladimír 
Pecháček, bývalý člen legen-
dární skupiny Šlapeto. Všichni 
jsme si nejen zazpívali známé 
lidové písničky, nebo hity Kar-
la Hašlera, ale hlavně jsme 
se skvěle bavili. Děkujeme 
a budeme se těšit zase někdy 
příště. 

Během léta se také sešli 
sportovní nadšenci z našeho 
domova, aby se utkali na Let-
ních olympijských hrách. Hod 
„oštěpem“, nebo vrh „koulí“, 
to byly jedny z disciplín skoro 
dvouhodinového sportovního 
klání. Gratulujeme vítězům! 

  Domov pro seniory Dobětice 
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13. 9. Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, 
Štefánikova a Palachova, Alešova, Balbínova, 
Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička
14. 9. České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, 
Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, 
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
15. 9. Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
16. 9. Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá 
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, 
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, náměstí Prokopa 
Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
20. 9. Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na 
Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
21. 9. Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
22. 9. Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, 
Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, 
Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod 
Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
23. 9. Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 

Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na 
Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového 
Náměstí k Masarykova)
24. 9. Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, 
Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, 
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova 
směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, 
Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, 
U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, 
Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická, 
Žižkova, Arbesova, Hospodářská, Rozmezí, 
Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
27. 9. Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, 
Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, 
Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské 
schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, 
Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, 
Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve 
Stráni
29. 9. Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici, Farská louka
30. 9. Kamenná, Nová
4. 10. Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 
Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, 
Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
5. 10. Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 

Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
6. 10. Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, 
Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, 
Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, 
Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovovou), 
Železničářská
7. 10. Barrandova, Dobrovského, Karla IV., 
Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, 
Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
11. 10. Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, 
Tolstého
12. 10. Březová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na 
Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, 
Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
13. 10. Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, 
Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, 
Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod 
Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi 
Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, 
Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá 
stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
14. 10. Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, 
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke 
Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, 
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, 
Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U Viaduktu, 
V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)
18. 10. Sebuzín

19. 10. Církvice
20. 10. 28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, 
U Stodol, Vítězná
21. 10. Chotkova, Jana Želivského, Květinová, 
K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, 
Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
25. 10. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, 
Děčínská (od ČOV), Vítězná (Olšinky)
26. 10. Kojetice, Nová Ves
27. 10. Kočkov, ul. Kočovská a do ní zaústěné ulice 
nad sídlištěm, Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
1. 11. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
2. 11. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
3. 11. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
4. 11. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
8. 11. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální 
péče
9. 11. Jizerská, Šumavská, Orlická
10. 11. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
11. 11. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
15. 11. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
16. 11. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
18. 11. J. Plachty
19. 11. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U
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ČÍČA 
Kočka, barva černá 
s bílou náprsenkou, 
stáří 8 let. Číča je zvyklá 
žít v bytě, je čistotná 

a je klidné povahy a ráda se mazlí.

ZEUS 
Pes, kříženec cane 
corso, barva hnědá 
s žíháním a bílou 
náprsenkou, výška 

55 cm, stáří 3 roky. Zeus byl zvyklý žít 
na zahradě, kde si byl zvyklý dělat co 
chce, nikdo ho nenaučil ani základním 
povelům poslušnosti. Nový majitel 
ho bude muset naučit poslušnosti 
a chození na vodítku.

ARON 
Pes, německý ovčák, 
rezavý s prošedivělým 
čumákem, výška 
55 cm, stáří 5 let. Aron 

je statný pes, ale jinak pohodář, má 
základní výcvik a je nekonfliktní. Spíše 
vhodný k domku se zahrádkou.

DENY 
Pes, labrador plavé 
barvy, výška 53 cm, 
stáří 11 let. Deny je 
psí děda, byl zvyklý 

žít u domku se zahradou. Je čistotný 
a má rád děti, s ostatními psy je zcela 
nekonfliktní. Hledáme pro něj teplý 
pelíšek, kdy by mohl v klidu dožít.

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I

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

z á ř í  2 0 2 1

10. 9. od 7:00 do 16:00 Maková, Zvonková, 
Šípková, Stavbařů 
13. 9. od 7:00 do 16:00 Na Ovčárně, Herecká, 
Werichova, Špálova, Voskovcova, Burianova, 
Marvanova, Muchova 
14. 9. od 7:00 do 16:00 Oblá, Glennova, 
komunikace p.č. 4949/334 , parkoviště 
Maková, Větrná, parkoviště Glennova
15. 9. od 7:00 do 6:00 Jizerská I, Šumavská
16. 9. od 7:00 do 16:00 Jana Zajíce, V Klidu

20. 9. od 7:00 do 16:00 Piccasova, parkoviště 
p.č. 697/87, Na Výšině, Ryjická, Tři Kříže, 
Akátová 
21. 9. od 7:00 do 16:00U Radnice, Studentská, 
Májová, Milešovská, Jánského, Turistická, 
Národní, Sibiřská a parkoviště č.p. 372 
22. 9. od 7:00 do 16:00 Ježkova, Brandtova, 
Pod Rozhlednou, Poláčkova
23. 9. od 7:00 do 16:00 Kmochova, Pincova
24. 9. od 7:00 do 16:00 Rabasova, Šrámkova 
u MŠ, Šrámkova k č.p. 14 

27. 9. od 7:00 do 16:00 Svojsíkova, 
Gagarinova, Parkoviště Jana Zajíce 
29. 9. od 7:00 do 16:00 Jizerská II. 
30. 9. od 7:00 do 16:00 Mlýnská, Železná, 
U Tonasa 
4. 10. od 7:00 do 16:00 Peškova, Na Skalce, 
Dubová, Hluboká 
5. 10. od 7:00 do 16:00 Sportovní, Květinová, 
parkoviště Opletalova, Zelená, Hluboká – 
spodní část, Opletalova od Seifertovi po 
Sibiřskou 

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í 

INZERCE

Magnetická rezonance v plném provozu!
Vyšetření prsů, kolen, ramen, páteře, mozku 
a dalších orgánů, například třísel, svalů, ostatních 
kloubů, ledvin, jater, prostaty nebo celotělový 
screening s krátkými objednacími dobami nabízí 
EUC Klinika Ústí nad Labem.

Objednat se můžete: 
e-mailem – mri.ustinadlabem@eucklinika.cz 
telefonicky – 477 102 253 (11:00–15:00)

Pro objednání využijte přednostně e-mail, 
co nejdříve se vám ozveme na vámi uvedené 
telefonní číslo. Více informací k vyšetření na 
magnetické rezonanci najdete na https://euc.cz/
nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-usti-nad-labem/
radiodiagnosticke-oddeleni/

Od 1. 10. 2021 budeme mít smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

MAGNETICKÁ REZONANCE 
EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2431/94 
Vchod B, 1. mezipatro

ODDĚLENÍ RADIOLOGIE

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 
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Vaky pro svoz se budou vydávat od 11. do 
15. října od 8:00 do 17:30 ve sběrném dvoře 
v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). 
Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude 
proveden v jednotlivých městských obvodech 
v dále uvedených termínech. Vaky připravené 
k odvozu musí být přistaveny na místě 
přístupném svozové technice (u vozovky). Při 
výdeji bude vak označen barevným páskem 
a občan nahlásí adresu svozového místa. 
Dříve vydané neoznačené vaky mohou být 
dodatečně označeny barevnou páskou. 
Označené vaky, které nebudou připraveny 
ke svozu včas dle harmonogramu, nebudou 
svezeny a stejně tak neoznačené vaky.

Svoz bude probíhat v týdnu od:
8. 11. Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, 
Skorotice, Strážky, Všebořice
1. 11. Hostovice, Předlice, město-centrum, 
Skřivánek, Vaňov
22. 11. Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, 
Olešnice
29. 11. Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky
6. 12. Severní Terasa, Dobětice
15. 11. Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

S V O Z  V A K Ů  S   O D P A D Y  Z E  Z E L E N Ě

27. 9. U Koupaliště 15:00–15:20, Alešova 15:30–
15:50, Bratří Čapků 16:00–16:20, Lipová 16:25–
16:45, Petrovická 16:55–17:15, Dukelských 
Hrdinů 17:20–17:40, restaurace U Švejka – 
17:50–18:10, Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 

18:20–18.40 
12. 10. Růžový palouček 15:00–15:20; 
Dlouhá 15:30–15:50, Pražská 16:00–16:20, 
Hospodářská, u restaurace 16:30–16:50, 
Hornická, parkoviště u věžáků 17:00–17:20

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

TELEVIZNÍ DOTACE!
■ Novasport 3, 4 a Eurosporty 
     do Vaší televize
■ Montáž nového satelitu 
     u Vás zdarma
■ Nemůžete mít satelit? 
     Zprovozníme televizi přes 
     internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz
tel.: 778 880 006

INZERCE
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