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Konec kariéry baletky  
může přijít ze dne na den

STRANY 8–9

Chceme
spravedlivé 
Česko
Více na straně 7

Roman KROJIDLO
kandidát Přísahy 
v Ústeckém kraji

MC20211003 / Zadavatel: JUDr. Jindřich Rotsch / Zpracovatel: Přísaha - Občanské hnutí Roberta Šlachty
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

DŮM KULTURY 
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 
8. 11., 1930 Ústecká forbína – Butch Cassidy  
  a Sundance Kid aneb  
  western z Bohnic
18. 11., 1900  V Paříži bych tě nečekala, tatínku 
22. 11., 1930  Ústecká forbína – Na Zlatém jezeře 
23. 11., 1900  Ivo Toman Debordelizace  
  vztahů tour
27. 11., 1900 Dalibor Janda 
30. 11., 1900 Manželský čtyřúhelník 
2. 12., 1900 Lukáš Pavlásek: Planeta slepic 

NÁRODNÍ DŮM 
19. 10., 2000  Nerez a Lucia 
8. 10., 1930 Průdušky 
18. 11., 2000 Steve Big Man Clayton Duo
1. 12., 2000  Fleret 
7. 12., 2000  Will Wilde 
14. 12., 2000  Southern Avenue Band  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
17. 10., 1700  Český melodram 
19. 10., 1900  4TET – Jiří Korn 
20. 10., 1800  Slavnostní večer v rámci  
  ocenění bezpříspěvkových  
  dárců krve 
29. 10., 1900  Baletní Triptych
31. 10., 1700  Baletní Triptych 

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 27. 3. 2022 Nejkrásnějším pohořím  
  s přírodovědcem Janem Šimrem 

GALERIE EMILA FILLY 
15. 10. až 5. 12.  
  Tvýma očima – vystavující: Jiří Valoch,  
  Milan Adamčiak, Kundy Crew,  
  Stano Masár

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

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
4. 10., 1700 Beránek a vlk, dokumentární film.  
  Následuje beseda s Miroslavem Kutalem  
  a dalšími hosty o ochraně velkých šelem.
5. 10., 1900 Setkání s Amadeem,  
  koncert klavíristy Miroslava Sekery
6. 10., 1800 Křest knižní publikace  
  Literární JednoHubky
8. 10., 1630  Dětské zábavné odpoledne  
  s autory publikace Hororová čítanka
19. 10., 1600 Dílna pro děti  
  (Winstona Churchilla 1974/3)
20. 10., 1700  Apiterapie aneb léčba  
  včelími produkty 
21. 10., 1730  Poslední doba ledová na Ústecku
22. 10., 1930  Listování: Soběstačný
25. 10., 1600  Ozoboti v knihovně 
26. 10., 1700  Pobaltí a Petrohrad  
  (Velká Hradební 49)

FESTIVAL KULT 21
13. 10., 2000  V.O.S.A. Theatre: Proměny  
  (Zahájení festivalu, park Severní Terasa)
14. 10., 1900  Divadelní spolek Kašpar:  
  Politika správcovny  
  (Restaurace Na Rudce)
15., 17., a 21. 10., 1900  
  Činoherní studio: Americký bizon  
  (Činoherní studio)
  Jakub Gottwald: Ur Fascism  
  (prostor bývalého Tukanu)
17. 10., 1800  Losers Cirque Company: MiMJOVÉ  
  (Veřejný sál Hraničář)
18. 10., 1900  Studio Hrdinů: Kacířské eseje  
  (Veřejný sál Hraničář)
19. a 20. 10., 2000  
  Jedl: Malý stvořitel
19. 10., 1600  Naivní divadlo Liberec: Šššš. Šššš.  
  Hůůů. Haf! (Činoherní studio)
20. 10., 1900  Temporary Collective:  
  Putinovi agenti  
  (ex-prostor Galerie Emila Filly)
21. 10., 1900  Divadlo pod Palmovkou:  
  Bezruký Frantík (Veřejný sál Hraničář) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 10., 1900  Cirk La Putyka: Runners  
  (Severočeské divadlo)
23. 10., 1900  Divadlo Demago (Činoherní studio)

HRAD STŘEKOV 
16. 10., 1100  Rytíři na hradě Střekov 

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 
16. 10., 1700  Tóny maďarské lidové hudby 

SKANZEN ZUBRNICE 
16. a 17. 10.  Podzim na vesnici 

INZERCE
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Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme zdravotní sestru 

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 všeobecné zdravotní sestry a praxe
• spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost
• základní znalostí 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.

Druhá nejslavnější 
napoleonská bitva 

V okolí obcí Chlumec, Přestanov, Stra-
dov, Žandov a Telnice zuřila v létě roku 
1813 po Slavkovu druhá největší bit-
va napoleonských válek svedená na ra-
kouském území. Tyto události připomíná 
několik pomníků. Na rozcestí silnic ve-
doucích do Stradova, Unčína a Přestano-
va se nachází tzv. Juchtová kaple, svě-
dek nejlítějších bojů bitvy. Ruský pomník 
v Přestanově má čtyři bronzové relié-
fy mimochodně kráčejících lvů, umístěné 
u paty obelisku, a sochu bohyně vítězství 
Niké. Byl postavený dle návrhu italského 
architekta Nobileho, základní kámen mo-
numentu položil sám car Mikuláš. 

Autor Vinnetoua  
tvořil v Brné
Pravděpodobně znáte v Brné restaura-
ci Srdíčko. Ale víte, že ji velmi často na-
vštěvoval kolem roku 1897 německý 
spisovatel Karel May? Rozeklané skály 
v Průčelské rokli ho měly údajně inspiro-
vat k některým scénám románu Vinne-
tou. Srdíčko bylo jako hostinec posta-
veno v roce 1728 Mathiasem Kleinem. 
V roce 1888 v něm Ernst Herzig otevřel 
Herzigs Restauration. A právě po tom-
to majiteli překladem příjmení vznikl ná-
zev Srdíčko.

V Í T E , Ž E …
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Bazén v lázních září novotou

Ústí nad Labem – Po bezmála 
roce se Ústečanům otevřel ba-
zén v Městských lázních. Re-
konstrukce vyšla na zhruba 
6 milionů korun. Během oprav 
se stavbaři museli zaměřit na 
statiku, ale i na omítky a ob-
klady, které ničila vlhkost. 
Nejdříve bylo nutné vyřešit na-
rušení nosné železobetonové 
konstrukce bazénové vany. Pak 
přišly na řadu opravy haly, ša-
ten, sprch a toalet či přístupo-
vé chodby. „Všude byla polože-
na nová dlažba, kromě vstupní 
chodby, kde byla ponechána 
historická dlažba, řekla mluvčí 

lázní Alena Sejková, která do-
dala, že za zmínku stojí osa-
zení nových atypických dveří, 
které byly navrženy ve stejném 
členění a prosklení jako pů-
vodní historické.
Bazén v Městských lázních 
slouží lidem od roku 1908. Ve 
všední dny především školkám 
či školám a kurzům. O víken-
du pak bez omezení veřejnosti. 
Ceny vstupného pro veřejnost 
zůstávají stejné. Hodina v ba-
zénu vyjde dospělého na 70 ko-
run, dvě hodiny na 90 korun. 
Mírně se zdraží vstupné pro or-
ganizace.  gz

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 4. 10. 2021  Příští vydání 1.11. 2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 25. 10. 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

Karola Haasová 
57 let,  
lékařka 
Určitě, očkuji se s celou 
rodinou každý rok 
a vyhýbá se nám nejen 
chřipka, ale i respirační 

infekty, jejichž původci nejsou viry chřipky. 
Očkování považuji za jeden z největších 
objevů lidstva a hysterii kolem očkování 
nechápu.

Kateřina  
Bambasová  
29 let, studentka 
Očkovat se určitě 
nenechám. Myslím si, 
že v mém věku to nemá 
smysl. 

Petr Karlíček 
38 let,  
ředitel  
Když na mě zbude 
vakcína, tak ano. 
Osobně ale pokládám 
za důležitější, alespoň 

u nás v kraji, očkování proti klíšťové en-
cefalitidě. A na to jsem letos zapomněl. 

Lukáš Vlček  
28 let,  
vedoucí   
Nenechal jsem 
se očkovat proti 
covidu-19, nenechám 
se očkovat ani proti 

chřipce. Nikdy jsem na nic netrpěl, 
tak mám asi silnou imunitu. Proč to 
pokoušet? 

Alena Krůtová  
53 let,  
obchodnice  
Zatím o očkování 
neuvažuji. Myslím 
si, že tělo si 
vytvoří protilátky 

samo i bez dalších přídavných 
látek, které mají vždy nějaké 
vedlejší účinky.  

Alena Vaicová 
55 let,  
mluvčí 
Vzhledem k mému 
zdravotnímu stavu 
nemohu být očkova-
ná proti chřipce.

Uvažujete o očkování proti chřipce?

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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Odpadková revoluce se odložilaV Ústí budou dražit 
odtažená auta

INZERCE

NEBO PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME
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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
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Ústí nad Labem – Vedení města 
se zavedením poplatku za od-
pad od příštího roku nepočí-
tá. „Na základně vyhodnoce-
ní analýz a zpětné vazby od 
jednotlivých městských částí, 
jsme se rozhodli, že o zpoplat-
nění odpadu v Ústí nad Labem 
nebude rozhodovat toto zastu-
pitelstvo,“ řekl náměstek pri-
mátora Martin Hausenblas. 

Podle plánu měl být poplatek 
zaveden od ledna a novinkou 
bylo, že ho měli platit majitelé 
domů, kteří by následně popla-
tek rozpočítali mezi nájemníky. 
„Chceme na to připravit město 

Ústí nad Labem – Město nabídne 
v dražbě první odtažená auta 
z ulic. Radní vybrali už dražeb-
ní firmu. Umožňuje to nove-
la silničního zákona, díky níž 
mohou města odtáhnout z ulic 
vozy, které mají půl roku pro-
padlou technickou kontrolu. 
V první dražbě, která proběh-
ne v říjnu, chce město prodat 
15 nepojízdných aut. „U odta-
žených vozidel z ulic po půl-
ročním uložení a poté, co byly 
vyčerpány všechny správní 
úkony, můžeme přikročit k je-
jich dražbě,“ řekl primátor Petr 
Nedvědický. Podle statistiky 
město od června 2020 odstra-
nilo 240 vozidel. Z výtěžku 
dražby se uhradí náklady na 
odstranění a odstavení vozi-
dla.  gz 

Ústecký kraj – Říjnové volby 
ovlivní pandemie koronaviru. 
Ve volebních místnostech bu-
deme muset mít zakrytá ústa 
a nos a možnost volit budou 
mít i lidé v karanténě. Volit 
nové poslance se vydáme 8. 
a 9. října. V pátek budou voleb-
ní místnosti otevřeny od 14:00 
do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 
14:00 hodin. Lidé v karanténě 
budou mít možnost hlasovat 
Drive-in. Zvláštní stanoviště 
bude 6. října od 8:00 do 17:00 
hodin v každém okresním měs-
tě. Tam bude moci volič přijet 
autem a odevzdat hlas přímo 
z vozu. „Tímto způsobem ale 
mohou volit pouze lidé s ko-
ronavirem nebo karanténou. 
Na jiná infekční onemocně-
ní se zákon nevztahuje,“ řekl 
mluvčí Ministerstva vnitra 
Ondřej Krátoška. Ve dnech 
7. a 8. října objede zvláštní ko-
mise krajskou hygienickou 

stanicí uzavřené pobytové 
ústavy a 8. a 9. října navští-
ví voliče v karanténě doma. 
V Ústeckém kraji zaregistro-
valo kandidátky 17 politických 
subjektů. Kandidátku odevzda-
ly tradiční strany zastoupené 
ve sněmovně, jako například 
ČSSD, ANO, SPD, KSČM, koa-
lice Spolu a STAN s Piráty. Ale 
i nová uskupení, jako je Tri-
kolora nebo Přísaha Roberta 
Šlachty. V našem regionu by 
se mohl odehrát pomyslný boj 
o premiérské křeslo. ANO v Ús-
teckém kraji nasadilo jako jed-
ničku předsedu vlády Andre-
je Babiše a Piráti se Starosty 
Ivana Bartoše. Lídrem SPD je 
Jaroslav Foldyna, ČSSD Zde-
něk Matouš, Trikolory Tereza 
Hyťhová, KSČM Jaroslav Komí-
nek. Mezi kandidáty z Ústecké-
ho kraje budou v podzimních 
sněmovních volbách vybírat 
i Češi žijící v zahraničí.  gz

postupně. Především se zamě-
řit na čistotu nebo přípravu 
kontejnerových stání,“ doplnil 

Provoz na Kozí dráze zajistí nový dopravce 
Ústecký kraj – Kraj už vybral 
dopravce, který zajistí provoz 
na takzvané Kozí dráze. Jde 
o společnost KŽC Doprava. 
Počítá se zachováním turis-
tických linek. Podle náměst-
ka hejtmana Jiřího Řehá-
ka bude Kozí dráha sloužit 
turistům od dubna do října. 
Možné bude domluvit i spo-
je během jarních prázdnin. 
Na trati mají jezdit čtyři páry 

vlaků každý víkendový den 
a o svátcích. „Kraj objednal 
dopravu u KŽC, která pro 
nás jezdí ve Šluknovském vý-
běžku a jinde,“ uvedl Řehák. 
Za provoz vlaků zaplatí kraj 
2,1 milionu korun.

Poničená trať teď projde 
opravami. Podle Nely Friebo-
vé ze Správy železnic by mohlo 
dojít k obnovení sjízdnosti tra-
tě ve druhé polovině listopadu. 

Volby ovlivní pandemie koronaviru

Hausenblas. Zastupitelé zatím 
neprojednali ani novou vyhláš-
ku, kde by se odpovědnost za 
čistotu kolem popelnic a kon-
tejnerů přenesla na majitele ne-
movitostí. Nově by je měli mít 
majitelé na svých pozemcích 
nebo si k tomuto účelu prona-
jmout pozemek od města, aby se 
k nim nikdo nedostal a nemohl 
dělat okolo nepořádek. S vyhláš-
kou nesouhlasili radní střekov-
ského a neštěmického obvodu. 
Podle nich by požadavky města 
majitelé domů nemohli splnit 
a bylo by to jen jejich další zatě-
žování.  gz

Ústí nad Labem - Ústecká rada 
seniorů zve všechny na Oslavy 
svátku seniorů. Tradiční akce 
se koná 5. října od 14:00 do 
18:00 hodin v sále ústeckého 
domu kultury. Hlavním hostem 

Práce vyjdou bez daně na té-
měř 38 milionů korun a dal-
ších zhruba 50 milionů korun 
bude stát sanace skal mezi Dě-
čínem a Jílovým, v případě kaž-
dodenního provozu. 

Pokud se opravy podaří 
urychlit, tak by se mohly vlaky 
mezi Děčín a Telnici vrátit už 
v říjnu. Druhý říjnový víkend 
totiž dráha slaví 150. výročí za-
ložení.  gz

Senioři oslaví svůj den v kulturáku
bude Jiří Helekal, k tanci a po-
slechu zahraje kapela OLI. 
Chybět nebude doprovodný 
program a malé pohoštění. Ce-
lou akci moderuje Alena Skalo-
vá. Vstup je zdarma.  gz
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Radnice chce víc 
strážníků v Mojžíři

Logo města: Návrh 
může poslat kdokoliv

Ústecký kraj – Polský výrobce 
Pesa představil na gdaňském 
železnič-
ním veletrhu 
Trako veřej-
nosti nové 
vlaky, které 
budou jezdit 
pro RegioJet 
v Ústeckém 
kraji. Celkem 
půjde o sedm 
souprav za více než půl miliar-
dy korun.

„Aktuálně jsou zkompleto-
vány dvě soupravy, dokončo-
vání dalších bude probíhat 
v následujících týdnech. Druhá 
souprava zahájí v následují-
cích dnech proces schvalování 
a testovacích jízd. Jakmile bu-
dou zkoušky úspěšně završeny, 
předpokládá RegioJet postup-
né nasazení do provozu,“ řekl 
mluvčí společnosti Aleš Ond-
růj. Zahájení provozu jednotek 
s cestujícími je tak naplánová-
no v průběhu prvního pololetí 
roku 2022. Všechny soupravy 
budou v zelené barvě typické 
pro krajskou dopravu. Jednot-
ka označená jako Pesa 654 po-
jme celkem 154 sedících cestu-
jících a má maximální rychlost 
160 km/h. Soupravy jsou plně 
bezbariérové, klimatizované, 
vybaveny Wi-Fi a zásuvkami. 
Nechybí prostor pro přepravu 
šesti jízdních kol, dvou vozíč-
kářů i velkých zavazadel.  gz

Ústí nad Labem – Hledá se nový vi-
zuální styl Ústí, který by sloužil 
pro komunikaci celého města. 
Autoři se mohou hlásit do 25. říj-
na. Město chce nahradit znač-
ku z roku 2005 a najít moder-
ní a ucelenou vizuální identitu, 
kterou budou využívat i městské 
organizace. „Nová vizuální iden-
tita má prezentovat Ústí nad 
Labem jako město, ke kterému 
mohou začít občané cítit hrdost 
a které stojí za návštěvu,“ řekl 
primátor Petr Nedvědický. Sou-
těž pro město za 1,68 milionu 
korun pořádá Czechdesign. „Ústí 
je výzva! Je to známé a velké 
město, které ale trápí i neduhy. 
Vizuální styl zde jednoznačně 
může přispět ke zvýšení kvality 
života, každá změna bude výraz-
ně vidět,“ uvedla Jana Vinšová, 
ředitelka Czechdesignu.První 
kolo je otevřené všem zájemcům 
z oboru, do druhého kola po-
stoupí až pět vybraných účast-
níků, ze kterých vybere vítěze 
odborná porota. Výsledek bude 
znám na konci roku.  gz

Neštěmice – Sídliště v ústeckém 
Mojžíři se během let změnilo 
v sociálně vyloučenou lokalitu. 
Podle vedení neštěmické rad-
nice se situace rapidně zhoršu-
je. Přibývají zde lidé, kteří ne-
respektují zásady sousedského 
soužití, nedodržují zákony, dě-
lají nepořádek, jezdí na černo 
městskou dopravou, nebo do-
konce rozkrádají chodník. 

Radnice chce větší dohled 
městské policie, proto na síd-
lišti uvolní dlouhodobě neob-
sazený byt, aby tam mohli mít 
strážníci zázemí. „Je tu kumu-
lace zhruba 1 500 lidí, kteří ne-
dodržují žádné zákony. Chce-
me, aby na sídlišti neustále 
docházelo ke kontrole a sou-
stavné pěší hlídce,“ vysvětlila 
starostka Yveta Tomková. Čas-
tější hlídky přislíbil i primátor 
Petr Nedvědický.

Podle starostky Tomkové ob-
vod bojuje i s množstvím od-
padu a černých skládek. „Toho 
odpadu je neskutečné množ-
ství. Naši pracovníci už tam 
odmítají uklízet, protože už se 
nejednou stalo, že po nich ně-
kdo hodil část nábytku nebo 
je slovně napadal,“ popisuje 
Tomková. 

Velkoobjemový odpad, kte-
rý pracovníci obvodní radnice 
ráno uklidí, je už týž den zpět. 
Podle primátora Nedvědického 
peníze města za úklid v této lo-
kalitě padají do černé díry.  gz

Radnice zaplatí navíc miliony
Ústí nad Labem – Města ve vel-
kém využívají nákup energií 
na komoditní burze. Je to jedna 
z cest, jak mohou v době zdra-
žování nakoupit energii levně-
ji. Ústecká radnice při nákupu 
elektřiny zaspala a odrazí se 
to na rozpočtu. V příštích dvou 
letech si připlatí, protože za 
jednu megawatthodinu zapla-
tí v průměru 2 234 korun, což 
je o zhruba 900 korun víc než 
dosud. 

Jiná města v kraji cenu ener-
gií soutěžila podstatně dříve 
než Ústí. Například Litoměři-
ce si cenu zafixovaly na kon-
ci minulého roku a za mega-
watthodinu v dalších letech 
budou platit 1 322 korun a tře-
ba Děčín v průměru nece-
lých 1 500 korun. „Ve srovná-
ní s okolními městy, která na 
tuto predikci reagovala pruž-
ně, město Ústí tak neučinilo. 
Přitom už od jara ví, že dojde 
k obrovskému nárůstu ceny 
energií,“ říká ústecká opoziční 

zastupitelka Věra Nechybová. 
Podle ní objem energie, kterou 
využívají městská zařízení, je 
velký a nárůst ceny za pozdě 
nakoupenou energii vyšpl-
há na desítky milionů korun. 
Obavy, kde město chce peníze 
navíc vzít, vyjádřila zastupitel-
ka Yveta Tomková.

Ústí sice chtělo koupit elek-
třinu v dubnu, ale kvůli vý-
běru špatné burzy ji koupilo 
až začátkem září. To už ceny 
oproti jaru vzrostly. „Pokud se 
budeme pohybovat v číslech, 
kdyby město koupilo elek-
třinu na jaře, mohlo v letech 
2022 a 2023 včasným vysou-
těžením ušetřit městské kase 

38 milionů korun,“ doplnil za-
stupitel Pavel Dufek. Podivil 
se i nad tím, že město elek-
třinu koupilo jen na dva roky. 
Protože podle něho v letech 
2024 a 2025 cena ještě vyskočí 
a radnice bude platit další mi-
liony navíc.

Ústecký magistrát nakupuje 
elektřinu pro školky, školy, do-
movy seniorů, městskou hro-
madnou dopravu nebo veřejné 
osvětlení. Celkem jde o 527 od-
běrných míst, která ročně spo-
třebují 25 700 megawatthodin 
elektřiny. „Dopad na hospoda-
ření zatím není kvantifikován, 
nemáme údaje od dopravního 
podniku, kterého se to nejvíce 
týká. Ale fakt je, že z provoz-
ního rozpočtu bude nutné na-
výšenou cenu energií uhradit,“ 
řekl primátor Petr Nedvědický. 
Podle mluvčí Romany Macové 
město bude ve roce 2022 brát 
elektřinu od Centropolu, Praž-
ské energetiky a Veolie Komo-
dity.  gz

Nové zelené vlaky 
vyrazí na tratě

Provozovatel krematoria  
dostal od ministerstva pokutu
Ústí nad Labem – Bývalý provozo-
vatel ústeckého krematoria do-
stal od Ministerstva pro místní 
rozvoj pokutu ve výši 191 tisíc 
korun. Ministerští úředníci na 
místě provedli kontrolu na pod-
zim 2019 na žádost města. To 
tehdy vedlo spor s provozovate-
lem a chtělo krematorium pře-
vzít do své správy. Zjišťovali, zda 
je dodržován zákon o pohřeb-
nictví. V odpadu našli zbytky 
po kremaci, jako je popel nebo 
protézy a balíček s masem, kte-
rý ale podle přivolaného koro-
nera nebyl lidského původu. 
Podle mluvčího Ministerstva 
pro místní rozvoj Viléma Frčka 
byla společnost Krematorium 
Ústí nad Labem uznána vinnou 

ze spáchání několika přestup-
ků podle zákona o pohřebnic-
tví. Podnikatel Jiří Šauer se pro-
ti sankci chce bránit soudně. 
Udělená pokuta je pravomocná 
a firma ji už uhradila. Krema-
torium v současnosti provozuje 
město.  gz

Ústí nad Labem – Vedení města 
se rozhodlo vzít si stomilio-
nový úvěr. Radní s uzavřením 
smlouvy o úvěru, který poskyt-
ne Komerční banka, už souhla-
sili. Konečné slovo by měli mít 
ale zastupitelé. Jednat o něm 
měli už 13. září, ale předkla-
datelka náměstkyně primáto-
ra Eva Outlá materiál během 
jednání zastupitelů stáhla, ač-
koli nabídka banky platila do 
14. září.

„Materiál jsme stáhli, proto-
že ve věci úvěru ještě probíhají 

Město má pořád zájem o úvěr 
v koalici jednání,“ řekla k dů-
vodu stažení náměstkyně Out-
lá a dodala, že nabídka banky 
je o měsíc prodloužena. 

Město chce úvěr čerpat v le-
tech 2022 a 2023 na financo-
vání investičních akcí a oprav 
majetku. Úroková sazba bude 
1M PRIBOR s marží banky ve 
výši 0,035 procenta a bude ne-
měnná po celou dobu spláce-
ní. Splácet ho bude od roku 
2025 po pět následujících let 
rovnoměrnými měsíčními 
splátkami.  gz

• v Ústí se nakupuje pro 527 odběr-
ných míst města

• celkem jde o 26 700 megawattho-
din

• v průměru vyjde megawatthodina 
na 2 234 Kč

N Á K U P  E N E R G I E
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Covid potlačil chřipku, letos udeří silněji
Ústecký kraj – Chřipka, kte-
rou loni potlačila pandemie 
koronaviru, by mohla letos 
udeřit o to razantněji. Léka-
ři proto nabádají k očkování 
proti chřipce, vakcín by měl 
být dostatek. Podle zástupce 

zároveň je vhodná doba na 
očkování proti chřipce. Do-
poručoval byste ho? Všem, 
nebo jen takzvaně rizikovým 
skupinám?

Ano, očkovat by se určitě 
měli nechat všichni, co chodí 
každoročně. Což jsou zejmé-
na starší lidé a další rizikoví 
pacienti. Ale doporučil bych to 
všem. Pokud lidé nemají něja-
kou kontraindikaci, tak by se 
letos naočkovat proti chřipce 
měli. Laboratoře během minu-
lé sezony nezaznamenaly ani 
jeden pozitivní záchyt chřipky. 
Ale teď panuje oprávněná oba-
va, že by se chřipka mohla šířit 
masivněji, takže bychom nyní 
neměli očkování podcenit. 

Zmínil jste, že existuje hroz-
ba masivního šíření chřipky, 
ale jsou indicie, že by moh-
la být i agresivnější. Máte 
k tomu nějaké informace?

Chřipku bychom nemě-
li podceňovat. A to, že se loni 
s chřipkou prakticky nikdo 
nesetkal, však neznamená, že 
zmizela úplně. Panuje obava, 
že bude celá populace k one-
mocnění daleko náchylnější. 

Proto očkování nepodceňujme. 
Vakcína proti chřipce se kaž-
doročně upravuje a nová očko-
vací látka by měla pokrýt větší 
škálu virů chřipky.

Důležitost očkování proti 
covidu většina z nás chá-
pe. Ale je nutná třetí dávka? 
Proč?

Jde o takzvanou posilující 
dávku. A doporučil bych ji pře-
devším lidem, kteří jsou vážně 
nemocní, mají poruchy imunit-
ního systému, dále seniorům, 
kterým je více než 65 let, zdra-
votníkům nebo pracovníkům 

v sociálních službách. Ale do 
budoucna bych ji doporučil 
všem, co už mají osm měsíců 
po naočkování druhou dávkou.

Jak se chovat, abychom se 
na podzim nepotýkali s další 
vlnou?

Ačkoli mají lidé pocit, že už 
je to za námi, tak není. S covi-
dem se budeme muset naučit 
žít. Určitě je nutné dodržovat 
známé 3R. Zároveň být obe-
zřetný při cestování. To, že 
je člověk očkovaný, to nezna-
mená, že se covidem nemůže 
nakazit nebo ho přenášet.  gz

ředitelky krajské hygieny Jo-
zefa Krále by se měly očko-
vat rizikové skupiny, jak tře-
tí dávkou proti covidu, tak 
i vakcínou proti chřipce. Ta 
totiž nezmizela, pouze ji vy-
tlačila opatření proti covi-
du-19 a nákaza samotná.

V současné době hraje prim 
očkování proti covidu-19, 
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Jednou z dobrých tradic naší 
školy je několik let pořáda-
ný adaptační kurz „NAUČME 
SE TOLERANCI“, kterým žáci 
prvních ročníků zahajují škol-
ní rok. Od prvního do osmé-
ho  září vyjelo téměř 300 žáků 
obou středisek naší školy vždy 
na tři dny do střediska Elite ve 
Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spo-
lupráci s Policií ČR připravi-
li pestrý program. Žáci prošli 
lanovým centrem, dovednost-
ními a týmovými aktivitami 

včetně výletu po  Máchově 
kraji. 

Pracovníci Policie ČR si při-
pravili zajímavé ukázky zbra-
ní, zásahových technik, první 
pomoci a právního povědomí 
občana. Děkujeme zejména 
Unii rodičů, z. s., O.P.S Tech-
niku budoucnosti za pomoc 
při finančním zajištění akce. 
Velké poděkování patří i všem 
učitelům, kteří kurz připravi-
li a zabezpečili. Podle názorů 
žáků se kurz vydařil, ale byl 
bohužel krátký.  mar

Adaptační kurz učil toleranci
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko Resslova a středisko Stříbrníky 

Naše  odborná  škola  byla  založena  roku  1910.  Jsme  příspěvkovou  organizací  a  také  jednou  z  největších 
páteřních  škol  Ústeckého  kraje.  Máme  propůjčeny  tituly  Fakultních  škol:  Fakulty  strojní  TU  v  Liberci, 
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Úzce spolupracujeme  
s  Fakultou  strojního  inženýrství  UJEP  Ústí  nad  Labem.  Škola  je  držitelem  titulu  DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI jako známka kvality přípravy absolventů pro firmy a praxi. 
Škola  nabízí  širokou  škálu  školních  a mimoškolních  aktivit,  např. možnost  získání  ŘP  skupiny  B  ve  školní 
autoškole.  Žáci  oboru Dopravní  prostředky mohou  výhodně  získat  ŘP  skupiny  C,  absolventi  elektrooborů 
kvalifikaci dle §5 a §6 vyhl. č. 50/1978 Sb. V oboru Strojírenství se vyučují CAM systémy a CAD systémy. Žáci 
mohou získat během studia mezinárodně platné certifikáty z pneumatiky a hydrauliky. Ve škole je zřízena Cisco 
Networking Academy ‐ program s možností získání certifikátu CNA1‐4. Jsme držitelem ceny Evropské kvality 
Comenius‐Vocex (mezinárodní výměna žáků).  
 
Pro školní rok 2022/23 škola nabízí: 
čtyřleté studijní obory ukončené maturitou  
18‐20‐M/01  Informační technologie 
23‐41‐M/01  Strojírenství 
23‐45‐M/01  Dopravní prostředky 
26‐41‐M/01  Elektrotechnika 
37‐42‐M/01  Logistické a finanční služby 
26‐41‐L/01  Mechanik elektrotechnik  
tříleté učební obory ukončené výučním listem  
26‐51‐H/02  Elektrikář – silnoproud 
26‐52‐H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
37‐51‐H/01  Manipulant poštovního provozu a přepravy 
zkrácené dálkové studium 
26‐51‐H/02  Elektrikář – silnoproud 
 
Dny otevřených dveří:  
Středisko RESSLOVA ‐ 23. 11. 2021 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod., 04. 12. 2021 od 9:00 hod., 
poslední prohlídka v 11:30 hod. a 11. 01. 2022 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod.  
Středisko STŘÍBRNÍKY ‐ 24. 11. 2021 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod., 11. 12. 2021 od 9:00 hod., 
poslední prohlídka v 11:30 hod. a 13. 01. 2022 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod. Soutěž pro žáky 
ZŠ "A JE TO 2021" ‐ 08. 12. 2021, 8:00 – 12:00 hod.  
Ukázkové dny: 
Středisko RESSLOVA ‐ 30. 11. 2021, 09. 12. 2021, 18. 01. 2022 vždy od 8 do 12 hod.  
Středisko Stříbrníky ‐ 24. 11. 2021, 07. 12. 2021, 13. 01. 2022 vždy od 9 a od 11 hod.  
Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.spsul.cz. 
 

Naše odborná škola byla založena roku 1910. Jsme příspěvkovou organizací a také jednou z největších 
páteřních škol Ústeckého kraje. Máme propůjčeny tituly Fakultních škol: Fakulty strojní TU v Liberci, 
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Úzce spolupra-
cujeme s Fakultou strojního inženýrství UJEP Ústí nad Labem. Škola je držitelem titulu DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI jako známka kvality přípravy absolventů pro firmy a praxi.
Škola nabízí širokou škálu školních a mimoškolních aktivit, např. možnost získání ŘP skupiny B ve škol-
ní autoškole. Žáci oboru Dopravní prostředky mohou výhodně získat ŘP skupiny C, absolventi elektro-
oborů kvalifikaci dle § 5 a § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. V oboru Strojírenství se vyučují CAM systémy a CAD 
systémy. Žáci mohou získat během studia mezinárodně platné certifikáty z pneumatiky a hydrauliky. 
Ve škole je zřízena Cisco Networking Academy - program s možností získání certifikátu CNA1-4. Jsme 
držitelem ceny Evropské kvality Comenius-Vocex (mezinárodní výměna žáků). 

Pro školní rok 2022/23 škola nabízí:
čtyřleté studijní obory  
ukončené maturitou 
18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství
23-45-M/01 Dopravní prostředky
26-41-M/01 Elektrotechnika
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

tříleté učební obory  
ukončené výučním listem 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje
37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu 
a přepravy
zkrácené dálkové studium
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Dny otevřených dveří: 
Středisko RESSLOVA 
• 23. 11. 2021 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod.
• 4. 12. 2021 od 9:00 hod., poslední prohlídka v 11:30 hod. 
• 11. 1. 2022 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod. 
Středisko STŘÍBRNÍKY 
• 24. 11. 2021 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod.
• 11. 12. 2021 od 9:00 hod., poslední prohlídka v 11:30 hod. 
• 13. 1. 2022 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod. 
Soutěž pro žáky ZŠ "A JE TO 2021" – 8. 12. 2021, 8:00–12:00 hod. 

Ukázkové dny:
Středisko RESSLOVA - 30. 11. 2021, 9. 12. 2021, 18. 1. 2022 vždy od 8 do 12 hod. 
Středisko Stříbrníky - 24. 11. 2021, 7. 12. 2021, 13. 1. 2022 vždy od 9 a od 11 hod. 
Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.spsul.cz.
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Do řešení problému vyloučených lokalit 
a jejich obyvatel se po letech vládního 
nicnedělání hodlá pustit hnutí PŘÍSAHA. Jak 
by, v případě zvolení do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, PŘÍSAHA situaci 
ve vyloučených lokalitách řešila, jsme se zeptali 
„dvojky“ na kandidátce v Ústeckém kraji, 
Ústečana Romana Krojidla.

Jak chcete Ústí nad Labem a Ústecký kraj zbavit 
paralýzy v  důsledku rozrůstání vyloučených lo-
kalit, růstu obyvatel závislých na dávkách,  slo-
žité bezpečnostní situaci a  odlivu obyvatel do 
jiných měst a krajů?
Především znovuzavedením bezdoplatkových zón 
v  těchto lokalitách a  také důslednou kontrolou vy-
plácených sociálních dávek.  Je potřeba se zabývat 
tím, zda nejsou dávky, vyplácené úřady práce, zneu-
žívané. Víme, že nyní neprobíhá dostatečná kontrola 
plnění podmínek výplaty dávek. Praxe spíše ukazuje, 
že pracovnice, které dávky zadávají do systému, jsou 
méně znalé prostředí a  místní problematiky a  také 
málo motivované.

Co konkrétně navrhujete?
Navrhujeme vyplácení dávek vrátit zpět na obecní 
úřady, které byly schopny tyto klienty lépe kontrolo-
vat a získávat o nich aktuální a nezkreslené informa-
ce. V procesu rozhodování byly obecní úřady opera-
tivnější, rychleji si ověřovaly a  prověřovaly žadatele 
o dávky. 

Velkým problémem v sociálně vyloučených loka-
litách je samotná forma bydlení. Jak se PŘÍSAHA 
postaví k tomuto problému?
Je to další příklad rozkrádání, které chceme zastavit. 
Mám na mysli obchod s  chudobou. Sociálně slabí 
nemají střechu nad hlavou a smluvně i bez smlouvy 
přistupují na nehorázné podmínky pro bydlení, v by-
tech, kde nejsou zajištěny ani základní hygienické 
potřeby, a celé to � nancuje stát. Úřady práce nemají 
kapacity na důsledné kontroly a pod jejich okny se, 
často i nezákonně, vyplácejí doplatky na bydlení do 
kapes podvodníků.

A PŘÍSAHA ví, jak podvodům s doplatky zabránit 
aniž by to ohrozilo samoživitelky nebo seniory 
v nouzi?
Ale ano, jen se to musí chtít řešit! Navrhujeme 
trojstupňové prostupné bydlení a  jejich podporu 
v kompetenci měst a obcí.  První stupeň jsou starto-
vací byty, což není to nic nového, ale je nutné  tyto 
podmínky důsledně dodržovat a kontrolovat. Druhý 
stupeň: pokud se osoby osvědčí, přechází do vyššího 
standardu bydlení a podpory. Jde o občany, kteří se 
již uplatňují i na trhu práce a mají pravidelnější pří-
jem.  Do třetího stupně s nárokem na standardní by-
dlení a plnou podporu postupují lidé,  kteří se osvěd-
čili ve dvou předchozích stupních, jejich � nanční 
a  sociální začlenění se stabilizovalo, mají trvalý  � -
nanční příjem a je zde předpoklad pro řádný způsob 
života. Budeme-li v parlamentu, začneme s prací na  
„léčení“ měst, zasažených obchodem s  chudobou, 
okamžitě a bezodkladně.   (nov) 

Nemocná města v kraji můžeme vyléčit

Mgr. Roman Krojidlo

Kandidát Přísahy v Ústeckém kraji Roman Krojidlo s lídrem hnutí 
Robertem Šlachtou. Foto: (nov)

Bývalý důstojník zásahové jednotky Policie ČR, který po 10  letech ukončil 
své působení u jednotky ze zdravotních důvodů po pracovním úrazu, kdy si 
poranil krční páteř při služební akci. Bezpečnostní problematice se věnoval 
i  nadále jako ředitel Městské policie v Teplicích a  lektor v  oblasti prevence 
kriminality mládeže. Od roku 2005 se věnoval v soukromé sféře poradenství 
v oblasti ochrany majetku a osob. Od roku 2010 poskytuje makléřské služby 
v oblasti pojišťovnictví. Je absolventem univerzit v Liberci a Praze v programu 
sociální práce a andragogika se zaměřením na oblast řízení lidských zdrojů ve 
státní správě. V Ústí nad Labem žije a pracuje 52 let, má syna a dvě vnučky.  
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Blíží se rok, kdy se auto může stát luxusem
Ústecký kraj – Prodej nových 
aut s benzínovým a dieselo-
vým motorem by měl skon-
či v roce 2035. Počítá s tím 
evropský plán takzvaného 
Green Dealu neboli Zelené 
dohody. Vozy podle dohody 
nebudou smět kvůli ekologii 
produkovat žádné emise oxi-
du uhličitého. Povolena tak 
bude jenom výroba aut na 
elektřinu či vodík. V plánu Ev-
ropské komise je snížit emise 
o 55 procent v porovnání s ro-
kem 1990. 

Metropole kraje chystá  
nabíjecí centrum

Propagátor elektromobility, 
jeden z prvních, kdo v Česku 
vlastnil elektroauto značky Tes-
la, náměstek ústeckého primá-
tora Martin Hausenblas v tom 
vidí budoucnost a Česko by se 
na tento vývoj mělo připravit. 
„Termín konce fosilních aut do 
konce roku 2035 je důležitým 
signálem Evropské unie, který 
zvýší jistotu celého automobi-
lového průmyslu, kterou potře-
buje k realizaci tak zásadních 
a principiálních změn, které je 
čekají,“ myslí si Hausenblas, 

který dodává, že doprava způ-
sobuje třetinu emisí CO2 a po-
díl na celku roste. Proto je 
podle něho klíčové jasné ve-
dení k oduhlíkování dopravy. 
„Naštěstí cena baterií klesá 
zásadním tempem, tudíž do-
stupnost elektrovozidel se 
bude dramaticky zvyšovat. 
Vzápětí se přesune problém 
k nabíjecí infrastruktuře. Zá-
kladem budou rychlokapacit-
ní nabíjecí centra. Jedno ta-
kové se připravuje u Globusu 
v Předlicích,“ dodává.

Elektrovozy kraj už využívá
Podle ústeckého hejtma-

na Jana Schillera Ústecký kraj 

dlouhodobě podporuje vznik 
nových dobíjecích stanic. Ři-
diči tak mají k dispozici pás-
mo standardních i rychlodo-
bíjecích stanic od Klášterce 
nad Ohří, Chomutova, Teplic, 
Ústí nad Labem až po Děčín. 
Jen těch, co provozuje ČEZ, je 
v kraji více než dvacítka. Kraj 
už využívá elektromobily pro 
své zaměstnance nebo v sociál-
ních službách, například k pře-
pravě klientů i dětí do zdravot-
nických zařízení, k zajištění 
zásobování či převozu klientů. 

Konec levných automobilů
Je tu zásadní problém, cena 

elektroaut je nesrovnatelně 

vyšší než benzinových nebo 
dieselových vozů. „Myšlen-
ka ekologického cestování 
je hezká, ale otázkou je, jak 
se s tím popere automobilo-
vý průmysl, kde se vezme to-
lik materiálů na výrobu těch 
nejrůznějších baterií a kde 
se vezme tolik energie, která 
bude ty baterie nabíjet,“ uve-
dl náměstek teplického pri-
mátora Jiří Štábl. Podle něho 
přechod nebude jednoduchý. 
„Přinese to prakticky konec 
levnějších aut. A neumím si 
představit, kolik z nás si ta-
ková auta bude moci dovo-
lit pořídit,“ zdůraznil Štábl 
s tím, že by ho zajímalo, zda 
existuje strategie a zafinan-
cování takového přechodu.

Podobný pohled má i euro-
poslanec Jan Zahradil. Pokud 
by se mělo masově na elek-
tromobily přejít, tak by se 
vlastnictví automobilu stalo 
exkluzivní záležitostí, řekl 
v debatě na CNN Prima News 
a dodal, že není přesvědčen, 
že se něco takového dá zre-
alizovat. K unijnímu Green 
Dealu nemá prý europoslanec 
důvěru.  gz
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Frederika Kvačáková: Konec kariéry může přijít ze dne na den

se narodila 2. října 1992 ve slo-
venských Piešťanech. Vystudovala 
Taneční konzervatoř Evy Jaczové 
v Bratislavě pod vedením profe-
sorky Kláry Škodové. Bezmála 
tři roky tančila ve Státní opeře 
v Banské Bystrici. Od srpna 2015 
se stala členkou souboru baletu 
Severočeského divadla a od břez-
na 2020 se stala sólistkou baletu. 
Loni v listopadu byla nominována 
do užší nominace na Ceny Thálie 
za rok 2020 za roli malířky Fridy 
Kahlo v inscenaci Frida.

Frederika Kvačáková
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Sólistka baletu ústeckého divadla svou 
práci miluje, i když jako malá baletkou být 
nechtěla. Rodilá Slovenka působí v Ústí už 
sedmou sezonu. Diváci ji mohu vidět například 
v roli uhrančivé malířky Fridy. Za roli byla 
nominována na prestižní Cenu Thálie.
Gabriela Zlámalová

Byl to váš dětský sen stát se 
tanečnicí?

Nebyl, odmalička netancuji. 
Já vlastně začala aktivně tan-
čit až na konzervatoři v dese-
ti letech. Předtím jsem chodila 
na jiné kroužky, jako na zpěv, 
literárně dramatický kroužek 
nebo na výtvarku. Ale odmalič-
ka jsem se ráda hýbala a mys-
lím si, že jsem měla nějaký ryt-
mus v těle a hudební sluch. Ale 
nikdy jsem na tancování ani na 
balet jako dítě nechodila.

K umění jste ale měla blízko 
vždy…

Ano, bavil mě zpěv a hraní. 
Takže jsem k tomu blízko měla, 
tak přirozeně. Ale baletkou 
jsem netoužila být. Nebyl to 

můj sen a o baletu jsem ani nic 
nevěděla. 

Kdy to přišlo, že jste se roz-
hodla věnovat se právě 
baletu?

Rozhodla jsem se těsně před 
přijímačkami na konzervatoř, 
ale přemýšlela jsem o tom už 
dříve, protože můj starší bra-
tr je tanečník (pozn. red. Filip 
Kvačák tančí v Divadle Dort-
mund) a on začal navštěvovat 
konzervatoř dříve. Dost lidí mi 
tehdy říkalo, že ho budu i já 
následovat. Nejdřív jsem to 
odmítala, ale jak jsme chodili 
na různá představení a na den 
otevřených dveří, tak se něco 
ve mně probudilo a já začala 
toužit být toho součástí. Najed-
nou jsem strašně chtěla zkusit 
být na jevišti. Takže jsem se 
rozhodla a doma řekla, že chci 
jít na přijímačky. 

A co na to rodiče?
Rodiče nám nikdy v ničem 

nebránili a myslím si, že je to 
i potěšilo. Možná byli i trochu 
překvapení. Třeba dědeček mi 
často říkal, že půjdu ve stopách 
bratra a já to dost rázně odmí-
tala, že si půjdu svojí cestou 
a budu zpívat, ale potom jsem 
se rozhodla, že do toho půjdu 
také. 

A rodiče mají blízko k umění?
Nemají, o umění se zača-

li zajímat od té doby, kdy jsme 
začali tancovat. Ale ani my 
s bratrem jsme se do té doby 
o umění příliš nezajímali.

Narodila jste se v Piešťanech. 
Jak se holka ze Slovenska do-
stane na sever Čech?

Měla jsem tu dva spolužá-
ky, kteří sem do Ústí šli rov-
nou ze školy. Já nejdřív půso-
bila ve Státní opeře v Banské 
Bystrici, ale tam nebyl balet. 
Pak jsem se dozvěděla, že se 
tady uvolnilo místo, tak jsem 
se rozhodla jít sem na kon-
kurz. I když jsem si nebyla jis-
tá, jestli jsem v takové kondici, 
že bych na to měla. Ale já moc 
chtěla jít někam, kde se tančí 

i balet. Odvážila jsem se a vza-
li mě. Takže tu jsem díky těm 
dvěma spolužákům už sedmou 
sezonu.

Do Ústí jste se asi i přestěho-
vala. Jak se vám tu líbí? 

Je to asi překvapivé, ale líbí 
se mi tu moc. Já to tu mám 
ráda, protože tu mám práci, 
kterou miluji, a to je velké pro-
cento toho, proč se tu cítím 
dobře. Takže hlavně kvůli diva-
dlu. Ale mám tu i spoustu ka-
marádů, líbí se mi okolí města 
a příroda. Vím, že Ústí nemá 
dobré jméno, ale já se tu necí-
tím vůbec špatně. Jsem tu spo-
kojená. Práce, lidé a i místo, 
kde bydlím, vyváží ta případná 
negativa. 

Tančíte i jinde než v ústec-
kém divadle?

Teď jen tady, ale před pan-
demií covidu jsem několikrát 
měla možnost dělat předsta-
vení Louskáčka v pražské 
Hybernii. 

Netáhne vás to pracovně do 
Prahy?

Uvidíme. Prahu mám velmi 
ráda, je to mé oblíbené město, 
ale nevím, jak se to pracovně 
vyvine.

V ústeckém divadle tančíte 
coby uhrančivá malířka Fri-
da Kahlo. Dokonce jste byla 
za tuto roli zařazena do užší 
nominace na Cenu Thálie. Co 
jste na to říkala?

Pamatuji si ten telefonát, 
kdy mi sdělili, že jsem v užší 
nominaci. Byla jsem hrozně 

příjemně šokovaná, protože to 
bylo z ničeho nic. Bylo déle po 
premiéře, takže jsem to neče-
kala. Byla jsem velmi potěšená 
a poctěná. 

Jak se vám Frida hraje 
a tančí?

Mám to představení velmi 
ráda. Každé je dá se říct jiné, 
každé má pro mě nějakou hod-
notu. Frida je speciální před-
stavení. Kromě tance tam je 
i spousta hraní, hodně prosto-
ru na vyjádření pocitů a emo-
cí. Hraje se mi to velmi dobře, 
vždy se na představení těším. 
A myslím si, že nám to klape, 
i co se týče tanečních partne-
rů a partnerek. A to celé utváří 
ten pocit, proč se mi to dob-
ře dělá. Se všemi se mi dobře 
spolupracuje.

Hrajete kromě Fridy i v ně-
čem jiném?

Teď se dlouho nic nehrálo, 
takže mám pocit, že nehraji. 
Ale naštěstí už hrát začínáme 
a teď aktuálně v říjnu bude Ro-
meo a Julie, kde ztvárňuji Julii. 
Jinak účinkuji ve všech našich 
baletních představeních, kde 
tančím i se sbory. A v našem 
představení Peer Gynt a Car-
men, tančím právě Carmen.

Ústečany byste teď pozvala 
na jaká představení?

Hned 6. října hrajeme Ro-
meo a Julie. Pokud se něco ne-
změní a my budeme mít mož-
nost normálně pracovat. Ještě 
během října hrajeme operetu 
Čardášová princezna a pak ješ-
tě Baletní Triptych.

Frederika Kvačáková v roli Julie. Foto: Martin Roedl
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Jaké je v Ústí publikum?
Mám zkušenost s vyproda-

ným divadlem, ale i s tím, že 
je v hledišti méně lidí. Zjistila 
jsem, že to někdy není o množ-
ství lidí v divadle, ale o tom, 
jaká je energie. Ono je to navíc 
vzájemné. Protože my posíláme 
energii z jeviště a nazpět cítí-
me odezvu od diváků. Když to 
je vše vyvážené, když diváci to 
představení plně vnímají, tak 
to je poznat. 

Lidé z Ústí se na každé před-
stavení těší a do divadla a na 
balet chodí rádi. Teď v červ-
nu, když jsme hráli po dlouhé 
době, tak to bylo úžasné. Hráli 
jsme zrovna Fridu, nebylo vy-
prodáno, protože kvůli covi-
du byl omezen počet lidí, ale 
i tak tam ta síla energie byla 
neskutečná. 

Zmínila jste covid. Při čem 
vás opatření zastihla?

Když to začalo loni v břez-
nu, tak to bylo zrovna krátce 
po premiéře Fridy a ten den, 
kdy se zavřela divadla, jsme ve-
čer měli hrát třetí reprízu. Pak 
jsme už jen dva dny trénova-
li a nastala tříměsíční pauza. 
Mně osobně to v první chví-
li vyhovovalo, byla jsem po 
zkoušení a premiéře Fridy 
unavená. Byla to sice pří-
jemná únava, ale byla. 
Ale pak ten oddych trval 

dlouho a nebyla vyhlídka, kdy 
to skončí. 

Měli jste možnost během té 
doby trénovat?

Nejdříve vůbec. Pak jsme loni 
v červnu chodili do práce mě-
síc. Po prázdninách jsme sezo-
nu začali, ale od října jsme zase 
byli doma. V listopadu jsme 
pak po skupinkách v povole-
ném množství chodili na tré-
ninky asi do Vánoc. A od ledna 
jsme už chodili všichni, protože 
jsme nastudovali novou pre-
miéru s názvem Baletní Trip-
tych, která se odehrála online. 
A teď v říjnu bude mít oficiál-
ní divadelní pre- miéru. 
V období 
lockdow-
nu 

jsme vůbec do práce nechodili 
a mívali jsme online tréninky. 
Vedení divadla se snažilo udě-
lat maximum, ale bylo to ná-
ročné, jako pro všechny. 

Online představení? Jak to 
probíhalo?

Pro nás to byla normální pre-
miéra. Měli jsme generálko-
vý týden a na jevišti jsme hráli 
se vším, s kostýmy, s líčením. 
V den premiéry jsme předsta-
vení odehráli jen před kame-
rami. Bylo to jiné, protože tam 
chyběla právě ta energie od 
diváků. To, proč to děláme, pro 
koho, to nám velmi chybělo. 

Přiblížíte nám představení 
Baletní Triptych?

Skládá se ze tří částí. První 
Vivaldiho Čtvero ročních ob-
dobí, druhé Debussyho Fau-
novo odpoledne a třetí část je 
Ravelovo Bolero. Vysílalo se to 
postupně, ale teď určitě dopo-
ručuji si to přijít prohlédnout 
naživo 29. a 31. října. Protože 
divadlo je prostě divadlo. 

Jaký je návrat po tak 
dlouhé pauze?

Člověk se musel ně-
jak udržovat, aby to 
nebyl takový šok, až 

zase začne naplno pra-
covat. I tak je to nároč-

né, protože i když 
doma se cvičí, 

tak je to 
jiné, než 

když se začne zkoušet předsta-
vení. Takže návrat není lehký. 

Co zajímavého vás v nejbližší 
době čeká? 

Kromě těch baletních před-
stavení, co jsem zmiňovala, 

jako je Romeo a Julie a Trip-
tych, tak ještě opereta Čardá-
šová princezna a kolem Vánoc 
už hrajeme Louskáčka. To by 
si určitě diváci neměli nechat 
ujít. 

Přemýšlela jste o tom, co bys-
te dělala, kdybyste nebyla 
tanečnice?

Ano, už mockrát. Odmalička 
mě to táhlo ke zpěvu a párkrát 
jsem přemýšlela o herectví. Ale 
vždy jsem se chtěla v umění 
pohybovat. 

Kariéra baletky není úplně 
dlouhá. Co pak?

To zatím nevím. On ten ko-
nec může přijít ze dne na den. 
Já o tom i přemýšlím, ale tím, 
že nemám jiné vzdělání než to 
taneční, tak bych musela něco 
vymyslet. Baví mě i učit děti. 
To je jednou z cest, učit děti ba-
let. Ale jestli je to na uživení, 
nevím. 

Jak trávíte chvíle volna?
Učím se španělsky. Je to můj 

sen umět mluvit španělsky. 
Ráda chodím i do přírody, jsem 
s přáteli, ráda si jdu zaplavat. 
Rodinu mám daleko, takže ty 
vídám méně, než bych chtěla. 

Máte toho volného času dost, 
abyste to všechno stíhala?

Teď musím říct, že ano. Byly 
prázdniny, hrálo se méně. Na-
víc ještě není zatím takový re-
žim, jak před pandemií. Já se 
snažím moc nad tím nesmutnit 
a přijmout to tak, jak to je. Vol-
ný čas se dá využít na věci, na 
které pak nebude čas. Ale dou-
fám, že to teď bude stabilnější. 
Přála bych si, aby se hrálo víc 
a vrátilo se to do normálu. 

jídlo: těstoviny

barva: ani nevím proč, 
vždy řeknu červená 

číslo: nemám

hudba: nejčastěji 
poslouchám rap, ale 
jinak podle nálady, 
mám ráda vážnou 
hudbu i pop

politik: nemám

M O J E  N E J



Do divadla míří Jiří Korn 

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zV O L N Ý  Č A S

V muzeu uvidíte i akvária s rybami

Vítěz British Blues 
Awards zahraje v Ústí 

PR

MC
20

21
10

10

Ústí nad Labem – Umělecky pl-
nohodnotný, precizní a přitom 
osobitý projev tohoto vokálního 
seskupení se snoubí s již pověst-
nou dokonalostí a profesionali-
tou Jiřího Korna. Úžasné vokální 
výkony, nepřehlédnutelný de-
sign kostýmů Marie Markové 
a Jana Boušky, překvapivě origi-
nální pojetí aranžmá a neotřelé 
harmonie Jiřího Škorpíka i tem-
peramentní herecké a „taneční” 
výkony všech aktérů na jevišti, 
to vše rozhodně nenechá niko-
ho chladným a odměnou jsou 

umělcům vždy vyprodané kon-
certy s nenapodobitelnou atmo-
sférou. Na 4Tet se můžete těšit 
19. října od 19.00. Vstupné je od 
590 do 790 korun.  zu

Ústí nad Labem – Užijte si skvělý 
koncert v Národním domě. Už 
18. listopadu od 20:00 hodin 
tu vystoupí Steve „Big Man“ 
Clayton Duo. Steve se narodil 
v Birminghamu ve Velké Bri-
tánii, ale více než 22 let žije 
v Německu. Získal několik 
prestižních ocenění – třikrát 
zvítězil v British Blues Awards, 
má i další ocenění jako Tal-
kin’ Blues Award, South Ger-
man Kleinkunst Prize & The 
Pinetop Award for Best Boogie 
Woogie Entertainer 2015. 

Pravidelně koncertuje na vel-
kých festivalech a v klubech 
nejen v Evropě, ale i v USA. Ste-
ve je výborný skladatel, zpě-
vák, hráč na piano a umělec. 
Vystupuje sám, v duu a taky 
s kapelou The Wild Bluesmen. 
Vstupenky nejsou prozatím 
v prodeji. Aktuální informace na 
tel. 475 221 025.  zu

Ústí nad Labem – Putovní výsta-
va „Ich bin ein vydra aneb jak 
vydra přes hranici přišla“ byla 
vytvořena v rámci projektu Lu-
tra lutra. Stejně jako téměř vše 
v roce 2020 a 2021 i otevření 
a podobu výstavy silně ovlivni-
la probíhající pandemie. Z pů-
vodní výstavy 50 líbivých foto-
grafií vyder a různých zákoutí 
z projektového území, kde vyd-
ry žijí, nakonec vznikla výstava 
s 50 panely, kde naleznete i ony 
líbivé fotografie, ale také výsled-
ky projektu a spoustu dalších 

informací. Vlivem pandemie 
jsme ale museli nakonec zcela 
zrušit závěrečnou konferenci 
projektu. Výstavu jsme záro-
veň doplnili řadou dermoplas-
tických preparátů ryb, ptáků či 
vyder a dalšími předměty vzta-
hujícími se k vydrám. Vidět mů-
žete dokonce i akvária s živými 
rybami. Základním kamenem 
výstavy je ale série 50 fotopane-
lů 100 x 80 cm. Výstava je vě-
nována vydře říční, která se na-
vrátila do Krušných hor a jejich 
podhůří.  zu

Deset nových 
obyvatel nosí frak
Ústí nad Labem – Desítka nových 
tučňáků přibyla v ústecké zoolo-
gické zahradě do skupiny tučňá-
ků brýlových. Přijeli z nizozem-
ské ARTIS Amsterdam Royal 
Zoo. Podle vedoucí zoologie Pet-
ry Padalíkové proběhl transport 
bezproblémově a tučňáci se po-
malu adaptují na své nové pro-
středí. Šest samic a čtyři samci 
byli hned vypuštěni do horní 
části expozice. „Po příjezdu byla 
zvířata označena barevnými roz-
lišovacími páskami. V naší zoo 
nasazujeme samicím pásku na 
pravé křídlo a samcům na levé, 
návštěvníci mají sami možnost 
rozpoznat ve skupině samici od 
samce,“ řekla Petra Padalíková 
a dodala, že po výsledcích vete-
rinárního vyšetření byli spojeni 
s dosavadní pěticí tučňáků. Stá-
vající tučňáci budou napomá-
hat novým tučňákům s celkovou 
adaptací na nové prostředí. Ús-
tecká zoologická zahrada je od 
roku 2017 jedinou v rámci Unie 
českých a slovenských zoolo-
gických zahrad, kde můžou ná-
vštěvníci tučňáky brýlové spat-
řit. V roce 2019 došlo k prvnímu 
úspěšnému odchovu. V součas-
né době zoo chová osm samců 
a sedm samic.  gz

Malý pivní jarmark aneb Rychta slaví narozeniny 
Loňský rok oslavil Pivovar Hotel Na Rychtě 10 let od svého 

otevření. Bohužel pandemická opatření oslavy nedovolila, pro-
to si to vynahradí letos.

Po celý víkend 9.–10. října se uskuteční v prostoru parkoviš-
tě přímo před Rychtou malý pivní jarmark.

Svou účast na jarmarku přislíbily čtyři pivovary: pivovar No-
mád z Děčína, pivovar Ossegg z Oseka, Zámecký pivovar Chy-
še a minipivovar Most. Akce bude probíhat po celý den v so-
botu 9. října od 11:00 do 22:00 hodin a v neděli od 11:00 do 
20:00 hodin. K poslechu nebo i k tanci zahraje kapela a bude 
i něco k zakousnutí. Chystá se tradiční občerstvení z grilu jako 
klobásky, maso nebo škvarková pomazánka. 

Přijďte slavit spolu s Rychtou. Všichni jste srdečně zváni!

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

Oblíbené pivo se zase roztočí  
na den vzniku Československa

Světlý ležák, Ústecká T.G.M. 
mezi hosty též nazývána jako 
„Masaryk“ se na Rychtě opět 
roztočí, a to na den založení 
Československa 28. října. Ob-
líbené pivo zůstane na čepu 
i pro nadcházející zimní měsí-
ce. Poprvé ho sládci uvařili ke 
stému výročí republiky v roce 
2018. „Ústecká 11° T.G.M. je 
světlé, spodně kvašené, dobře 
uleželé pivo. Patří mezi střed-
ně silná piva s extraktem pů-
vodní mladiny min. 11,0 % 

Adventní noční běh s čelovkou 
opět rozvlní Labskou stezku

Běžecký závod za svitu če-
lovek se po roční pauze roz-
běhne první adventní neděli 
tohoto roku 28. listopadu 
v 17:00 hodin od Mariánské-
ho mostu. Rychlá pětikilo-
metrová trať je vhodná pro 
každého běžce v každém 
věku. Kompletní výtěžek 
z dobrovolného startovného 
poputuje stejně jako v mi-
nulosti na charitativní účely 
pro Nadační fond Plamínek 
naděje. 

váhových a minimálním ob-
sahem alkoholu 4,8 % obje-
mových,“ říká Jiří Šťovíček, 
ředitel Pivovar Hotelu Na Ry-
chtě.  pr
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Barevná lakovaná skla mění styl bydlení

„Doba se posunula a sklo je dnes běžnou 
součástí nejen fasád, ale také interiérů. 
Díky obrovskému technologickému posu-
nu dokážeme pro nové i renovované inte-
riéry poskytnout nepřebernou škálu tvarů, 
barev i typů materiálů. Využití skla v inte-
riéru má dnes prakticky neomezené mož-
nosti,“ říká Petr Novák, produktový mana-
žer dekorativních skel ze společnosti AGC, 
která je největším a nejkomplexnějším 
dodavatelem skleněných řešení pro sta-
vebnictví. A právě v letošním roce přichá-
zí AGC s novou kolekcí dekorativních skel 
s lakovanou zadní stranou Lacobel (lesklý 
povrch) a Matelac (matný povrch). V nové 
kolekci je 10 odstínů shodných v lesku 
i matu, které jsou si ideálním protějškem 
a nabízejí elegantní kombinace tón v tónu. 

Barvy podle stylu
K výběru nové kolekce byli přizváni od-

borníci v oblasti barev, kteří se sešli s pro-
fesionály ze světa architektury a interié-
rového designu. Pro inspiraci byly barvy 
seskupeny do čtyř lifestylových linií, kte-
ré představují různé barevné kombinace 
a to, jak ladí s různými materiály. Dekorač-
ní styly odráží také vliv barev a emocí na 

design interiérů a vy si sami můžete vybrat 
styl, ve kterém vám bude nejlépe. Nuže, in-
spirujte se!

Minimalistický životní styl…
…klade důraz na čistotu, lehkost a mo-

derní design. Moderní klidné a jemné tóny 
dodávají interiéru luxusní, ale diskrétní 
akcenty a umožňují dokonale kombinovat 
sklo s kamennými a keramickými prvky. 

Přírodní životní styl…
...reprezentuje zemité přírodní barvy, 

které zaručují dokonalou rovnováhu, navo-
dí klidné a autentické prostředí. V tomto 
životním stylu zaměřeném na harmonii lze 
sklo dokonale snoubit se světlými odstí-
ny dřevěných prvků či korkem, a být tak 
i v interiéru blíže přírodě.

Tradiční životní styl…
…to je paleta sytých, klasických barev 

a vytříbených akcentů, které kombinují 
tradiční vzhled s letmými dotyky moder-
ního stylu. Tento styl ocení především mi-
lovníci soukromí a elegance. Sklo v kom-
binaci s ušlechtilými materiály, jako jsou 
tmavá dřeva a mramor, vytváří klasický 
vzhled a vzbuzuje pocit luxusu, intimity 
a elegance.

Sklo již dávno není synonymem 
pro okna, dveře či skleněné 
fasády. Stále více se využívá také 
v interiérech, a to na místech, kde 
byste jej ještě nedávno nečekali. 
Architekti, projektanti, developeři, 
ale i samotní majitelé domů a bytů 
se nechávají unést čistými tvary, 
elegancí skleněných prvků v interiéru 
a jednoduchou údržbou. 

Nepřeberné možnosti 
• obklady stěn
• nábytek (obklady horizontálně 

i vertikálně, výplně dvířek, 
desky stolů apod.)

• popisovací tabule do dětského 
pokoje i do kanceláře

• dveře vestavných skříní
• vnitřní parapety
• …a mnoho dalšího.

Dynamický životní styl…
…je styl plný energie a optimismu, který 

přináší uvolnění díky své síle a originali-
tě. Dokáže vytvořit svět plný intenzivních 
barev odrážejících radost ze života. Zkom-
binujte sklo s teracem, pryskyřicí a barev-
nými betonovými podlahami a vytvořte 
interiér sršící životem a pozitivní energií, 
který je zárukou originality.

Bezpečnost a použití v interiéru
Všechna skla Lacobel a Matelac jsou 

k dispozici v bezpečnostním provedení 
s fólií SAFE+, která splňuje přísné bezpeč-
nostní normy. Skla Lacobel a Matelac jsou 
určena pro interiérové aplikace. Pro ven-
kovní a vnitřní použití v blízkosti horkých 
zón nabízí AGC tepelně tvrzená (kalená) 
skla Lacobel T a Matelac T.

Společnost AGC je vám vždy nablízku 
díky distribuční síti, technické podpoře, 
partnerům v síti Glastetik i technickým ře-
šením pro lepení a čištění skel.

Pro informace o produktech navštivte 
webové stránky www.agc-yourglass.com, 
nebo www.glastetik.cz. Pro informace o in-
stalaci, čištění a údržbě navštivte www.
agc-store.com.

Příklad Přírodního stylu – Lacobel Pink Nude a Matelac Green Safari. Foto: AGC Glass Europe
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Arthura Schopenhauera

musical school
SSMM

mmuussiiccaall  sscchhooooll
SSMM

NNoocc
nnaa

KKaarrllšštteejjnneě̌

mmuussiiccaall  sscchhooooll
SSMM

PPOOMMÁÁDDAAPOMÁDA

mmuussiiccaall  sscchhooooll
SSMM

www.ddmul.cz

NÁBOR
DO

MUZIKÁLŮ

HLEDÁME 
KLUKY A MUŽE

8 - 30 LET
DO HLAVNÍCH A 
VEDLEJŠÍCH ROLÍ

Více informací:
Musical school DDM

774 784 840
dcm@ddmul.cz

HLEDÁME 
DÍVKY A ŽENY

8 - 30 LET
DO HLAVNÍCH A 
VEDLEJŠÍCH ROLÍ

KERAMIKA
PRO

SENIORY

 

středa 14.00 -
15.30

Pod vedením
zkušeného 
 lektora se

můžete ponořit
do tajů práce s

keramickou
hlínou. 

Přijďte si
popovídat,
relaxovat a

tvořit!

Keramická dílna DDM Ústí nad Labem

info: keramika@ddmul.cz;
Mgr. Jana Stoicová, 603 851714 

přihlášky: www.ddmul.cz 
Instagram: tak_ceramics_ddm

Novin
ka
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Těžká sezona hokejistůJinou profesi  
by dělat nechtěla
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Máte potíže s karpálním tunelem?

Využijte výhody endoskopické operace:

Rychlejší zhojení operované ruky

Výrazně kratší pracovní neschopnost 
než u běžné metody

Žádné znehybnění ruky po zákroku

Časné zapojení ruky do běžných činností 

Klienti s platným zdravotním pojištěním hradí příplatek  

za endoskopický nůž 6 000 Kč. Na klienty bez pojištění 

se vztahují podmínky dle platného ceníku.
EUC Klinika Ústí nad Labem 

Oddělení jednodenní chirurgie

Masarykova 2000/92

      477 102 100
      jednodenka.usti@eucklinika.cz v naší péči I euc.cz

Inzerce koronavirus (ŽítÚstí).indd   1 11.01.2021   21:59:59

-

Akce Den se Slovanem na ledě 
pro patrioty, partnery i majitele 
permanentek se povedla. Kona-
la se na ledě zimního stadionu 
a nechyběli ani hráči A týmu. 
Slovan představil nové dresy. 
„Slovan letos vstupuje do nejtěž-
ší sezony historie první ligy. Pro-
tože do této soutěže může letos 
spadnout až pět týmů,“ přiblížil 
dlouholetý hokejový funkcionář 
klubu Vladimír Evan. Složité to 
klub bude mít i po ekonomické 
stránce. „Spousta týmů posíli-
la a museli jsme i my výrazně 
posílit, abychom se pohybovali 
v těch místech tabulky, kde nám 
nebude hrozit sestup, takže to 

zasáhlo náš rozpočet. Ale už na 
tom, abychom ho naplnili, pra-
cujeme,“ dodal Evan. Podle tre-
néra Miroslava Macha je těžké 
předvídat, jak Slovan v této se-
zoně uspěje, ale doufá, že do de-
sátého místa v tabulce to bude.

  HC Slovan Ústí nad Labem 

Do Army přišel bývalý hráč Manchesteru City 
Arma získala novou posilu do 

svých ofenzivních řad. Na hosto-
vání do konce sezony přichá-
zí bývalý útočník Manchesteru 
City či Málagy – jednadvaceti-
letý Švýcar Lorenzo Gonzalez. 
Svou fotbalovou kariéru začínal 
v ženevském Servette FC. V roce 
2016 se zapojil do mládežnické 
akademie slavného Manches-
teru City. V mládeži věhlasného 

anglického klubu měl parádní 
statistiky. V Premier League pro 
hráče do 18 let nastřílel v 16 zá-
pasech 13 branek a k tomu při-
dal navrch tři asistence. Další 
gól a dvě asistence přidal v šesti 
zápasech finálové části Premier 
League hráčů do 18 let. Švýcar-
skému útočníkovi se dařilo také 
v týmu Manchesteru City do 
23 let. Ve 20 zápasech Premier 

League 2 nasázel osm branek. 
Sezonu 2019/2020 začal ve dru-
hé nejvyšší španělské soutěži – 
LaLiga2. V dresu Málagy na-
stoupil celkem k šesti zápasům. 
Následně se vrátil domů do Švý-
carska a zakotvil v klubu FC St. 
Gallen, ze kterého přichází do 
Army na hostování do konce 
sezony. 

 FK Ústí nad Labem 

Hasiči soutěžili ve 
vyprošťování lidí

Krajská soutěž ve vyproš-
ťování zraněných osob z ha-
varovaných vozidel proběh-
la v areálu stanice Bitozeves. 
Zúčastnila se družstva všech 
sedmi krajských územních od-
borů a tři družstva jednotek 
dobrovolných hasičů. „V pro-
fesionální kategorii zvítězilo 
družstvo ze Žatce, následovalo 
z Mostu a Teplic,“ říká mluvčí 
hasičů Lukáš Marvan a dodá-
vá, že mezi dobrovolnými hasi-
či zvítězilo družstvo z Rumbur-
ku, druhá byla Krupka a třetí 
Klášterec nad Ohří. V soutěži 
se hodnotí bezpečné a efek-
tivní vyproštění zraněných 
osob z havarovaného vozidla 
za použití požární techniky 
a věcných prostředků požární 
ochrany, nářadí používaného 
v jednotkách požární ochrany, 
za použití taktických a odbor-
ných postupů dle současného 
poznání a předpisů.

 HZS Ústeckého kraje 

Celý pracovní život stole-
té jubilantky paní Ludmily 
Dubinové ze Severní Tera-
sy byl spjat s jehlou, metrem, 
nití a dámskými střihy. Nikdy 
by jinou profesi dělat nechtě-
la. Mezi její koníčky, i v tom-
to vysokém věku, patří luštění 
křížovek, kterým si, jak sama 
říká, „procvičuje myšlení“. 
Také ráda čte knihy, nemá ob-
líbený žánr, prostě se ráda po-
noří do různých příběhů. Velmi 
ráda vzpomíná, jak si za mla-
da užívala louky za domem, 
hledání hub, sbírání borůvek 
a lesních jahod v lese, který 
měla jen pár kroků. 

  ÚMO Severní Terasa 
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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 
6. 10. od 7:00 do 16:00 Obvodová, Karoliny 
Světlé, plocha u KÚ p.č. 472/162, 472/165, 
Čechova, Rozcestí, Hřbitovní, V Doubravě 
7. 10. od 7:00 do 16:00 Jungmanova, 
U Pivovarské zahrady, Křižíkova, Janáčkova, 
Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku dne 
11. 10. 7:00 do 16:00 Tomáše ze Štítného, 
Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova 
U Stanice 
12. 10. od 7:00 do 16:00 Kramoly, Žukovova, 
Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského, 
Varšavská 
13. 10. od 7:00 do 16:00 Purkyňova, 
Puškinova, Kollárova, Rozkošná, Máchova, 
Šafaříkovo náměstí 
14. 10. od 7:00 do 16:00 Raisova, 
Varšavská, Mánesova, Kozinova, Kořenského, 
Myslbekova, Dobrovského 
15. 10. od 7:00 do 16:00 Presslova, 
Sienkiewiczova, Hornická, Červený Vrch, 
Stará 
18. 10. od 7:00 do 16:00 Emmy Destinové, 
Koněvova, Stará od Masarykovi po x Na 
Spojce 
19. 10. od 7:00 do 16:00 Králova Výšina, 
Pod Školou, Malátova, Lisztova, Ženíškova, 
Hollarova, Stříbrnické Nivy, parkoviště SNP 
20. 10. od 7:00 do 16:00 V Jámě, U Remízy, 
Za Vozovnou, Baráčnická, V Podhájí, 
Vinařská v sídlišti 

21. 10. od 7:00 do 16:00 Hillarova, Ivana 
Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova, 
Mošnova, Hilbertova 
25. 10. od 7:00 do 16:00 SNP, Ve Smyčce, 
Hoření, Veleslavínova 
26. 10. od 7:00 do 16:00 Keplerova, Husova, 
Družstevní, Příkopy 
27. 10. od 7:00 do 16:00 Masarykova 
p.č. 1940 (Mírové domy), Herbenova, 
Beethovenova 
1. 11. od 7:00 do 16:00 Hynaisova, Štursova, 
Slavíkova, V Podhájí, Nezvalova 
2. 11. od 7:00 do 16:00 Bří. Čapků, Ve 
Stromkách, Rembrandtova, Kosmova 
všechny od Bří. Čapků k Všebořické 
3. 11. od 7:00 do 16:00 17. listopadu, 
Plynárenská, Dukelských hrdinů (od 
Masarykovy po Všebořickou) 
4. 11. od 7:00 do 16:00 Na Kohoutě, 
Dukelských hrdinů 
8. 11. od 7:00 do 16:00 Školní, Návětrná, 
Kpt.Nálepky, Vojnovičova, Kpt. Jaroše, 
Sovova 
9. 11. od 7:00 do 16:00 Kosmonautů, 
Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova, 
Rembrandtova 
10. 11. od 7:00 do 16:00 Spartakiádní 
p.č.: 57/71 k.ú. Všebořice 
11. 11. od 7:00 do 16:00 Spartakiádní 
p.č.: 57/58; 57/70 k.ú. Všebořice

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

Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí. Jsou 
to vysloužilé předměty z domácností, které nelze 
pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na 
komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke 
sběrným nádobám na směsný komunální odpad 
u svého objektu, tzn. v místě trvalého pobytu, 
a pouze den před termínem svozu. Svoz začíná 
vždy v 6:00 hodin ráno v uvedený den.
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
22. 11. Na Skalce, Peškova, Picassova
23. 11. Ryjická, Sibiřská
24. 11. Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
25. 11. Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná
29. 11. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
30. 11. Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
1. 12. l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
2. 12. Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
6. 12. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
7. 12. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická
8. 12. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, 
Zolova
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Vodovod ve Vinařské 
prochází rekonstrukcí

Ve Vinařské ulici se rekon-
struuje zkorodovaný poruchový 
vodovod v celkové délce 276 me-
trů uložený převážně v kolekto-
ru. „Vodovod vykazuje inkrusta-
ci potrubí přesahující 30 %, 
korozi nad 50 % a s ohledem na 
narůstající počet poruch i časté 
úniky vody,“ vysvětluje Jiří Hla-
dík ze Severočeské vodárenské 
společnosti. Vlastní stavební 
práce už začaly, hotovo by mělo 
být nejpozději do 2. prosince.  gz

Klíšťata útočí  
více než loni

Krajští hygienici zaznamena-
li v Ústeckém kraji v průběhu 
srpna osmnáct nových případů 
klíšťové encefalitidy. Jak vyplývá 
z údajů zveřejněných Státním 
zdravotním ústavem, od začát-
ku roku do konce srpna jde už 
o 32. případ encefalitidy. Loni 
touto dobou to bylo jen dvaadva-
cet. „Patříme mezi země s nej-
vyšším výskytem klíšťové ence-
falitidy v Evropě,“ řekl Jan Kynčl 
ze zdravotního ústavu. Loni za-
znamenali hygienici 31 % všech 
případů až mezi zářím a prosin-
cem. Sezona klíšťat vyvrcholí 
v následujících týdnech.  gz
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SAM 
Pes, labrador, barva 
černá, výška 50 cm, 
stáří 11 let. Sam byl 
nalezen MP v katastru 

města Ústí nad Labem de 31. 8. 2021. 
Je mírné a klidné povahy a zcela 
nekonfliktní. Pracovníci útulku hledají 
původního majitele. Budou rádi za 
pozitivní zprávu. 

JACK 
Pes, kříženec pitbula, 
barva černobílá, výška 
50 cm, stáří 5 let. 
Jack je velmi aktivní 

pes, má rád hodně pohybu. Bylo 
by vhodné, aby s ním nový majitel 
chodil na cvičák a naučil ho povelům 
poslušnosti, protože dosud rostl jako 
dříví v lese.

BLACK 
Pes, kříženec drsnosrstý 
s delšími chlupy, barva 
černá, bílá náprsenka 
a morda, výška 40 cm, 

stáří 10 let. Black přišel o svého pána, 
protože je hodně nemocný, a nemůže 
se již o něj starat. Black je zpočátku 
nedůvěřivý, ale když si získáte jeho 
důvěru, bude vaším nejlepším přítelem. 
Má rád děti a nevadí mu ani malí psi. Je 
zvyklý žít v bytě a je čistotný.

RICKY 
Pes, dlouhosrstý 
kříženec, barva černá 
se zlatými znaky, výška 
45 cm, stáří 1 rok. 

Ricky má rád hodně pohybu, je zvyklý 
žít v bytě a je čistotný. Nemá rád děti 
a muže, je spíše vhodný k nové paničce.

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

ř í j e n  2 0 2 1

Vaky pro svoz se budou vydávat od 11. do 
15. října od 8:00 do 17:30 ve sběrném dvoře 
v Krásném Březně. Svoz vaků naplněných 
odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých 
městských obvodech v dále uvedených 
termínech. Vaky připravené k odvozu musí 
být přistaveny u vozovky. Nově při výdeji 
bude vak označen barevným páskem a občan 
nahlásí adresu svozového místa. Dříve vydané 
neoznačené vaky mohou být dodatečně 
označeny barevnou páskou. Neoznačené 
nebudou odvezeny. 

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

Nebezpečný odpad bude převzat 1x za 
pololetí na označených zastávkách. Na 
vývěsce zastávek budou uvedeny časy 
příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno 
předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
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
26. 10. Žukovova, u pošty 15:00–15:20, 
Sebuzínská u ul. Mečíkové 15:30–15:50, 
Církvice: náves 16:00–16:20, Sebuzínská, 
st. MHD 16:25–16:45, Novosedlické 
náměstí 16:55–17:15, Nová Ves: točna MHD 

17:20–17:40, Kojetice: točna MHD 17:45–
18:05, Olšinky: Vítězná, u potravin 18:15–
18:35, Svádov: Vítězná, u Štrympla 18:40–
19:00
9. 11. Jizerská 16:40–17:00, Severní 
Terasa: Gagarinova na parkovišti 17:10–
17:30
12. 10. Na Louži 17:25–17:45, Rabasova 
17:50–18:10 Šrámkova 18:15–18:35
9. 11. Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 
15:00–15:20, Opletalova, u parkoviště 
15:30–15:50, Obvodová, u garáží 16:00–
16:20

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

INZERCE

MC
20

21
10

09

Na Spálence: ulice je mezi křižovatkami ulic Na Drahách a U koupaliště uzavřená z důvodu opravy 
povrchu vozovky a realizace kanalizace plaveckého areálu na Klíši. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Kraj chce nalákat zdravotníky na byty
V každém městě, ve kterých 

má své nemocnice společnost 
Krajská zdravotní, chce vedení 
kraje vytipovat 20 až 30 bytů pro 
zdravotníky. Podle vyjádření kra-
je je právě bydlení jedním z be-
nefitů, který by mohl do regionu 

zaměstnance ve zdravotnictví 
přilákat. Kraj chce o bytech po-
stupně jednat s radnicemi v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostu, Litoměřicích a Rumbur-
ku. Nevyloučil ani výstavbu no-
vých bytů.  gz
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Až 100% sleva z doplatku

S naší kartou 
UŠETŘÍTE! 

-  DOPLATEK 0 KČ 
na vybrané léky na předpis
na DIABETES, ASTMA a CHOPN

-  BODY ZA NÁKUP 
z volného prodeje 

-  ANTIKONCEPCE 
za výhodnou cenu

euclekarna.cz 
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V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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