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Lenka 
Taussigová

Nejlepší je péct cukroví  
s dětmi a zobat ho z plechu
STRANY 8–9

Cena vody vyskočí  
přes 112 korun za kubík 
STRANA 4

Sestra z covidária:  
Díváme se, jak se lidé dusí 
STRANA 7

Zprávy Téma 



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

2

INZERCE

MC
20

21
12

02

MC
20

21
12

18

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
7. 12., 1900  Frida
8. 12., 1700  Vánoční koncert ZÚŠ Evy Randové
10. 12., 1900  Operetní koncert
11. 12., 1700  Vánoční koncert Ústeckého  
  dětského sboru a jeho hostů
12. 12., 1700  Vánoční baletní koncert  
  ústeckých tanečních škol
13. 12., 1800  Tristan und Isolde
14. 12., 1930  Podivuhodné odpoledne  
  Dr. Zvonka Burkeho
15. 12., 1900  Romeo a Julie
16. 12., 1900  Koncert před oponou  
  – Vánoce s Edith Piaf
17. 12., 19.00  Noc na Karlštejně 
Historická látka podle stejnojmenného filmu na 
motivy hry Jaroslava Vrchlického v muzikálovém 
zpracování legendárního Karla Svobody, kde se opět 
můžeme těšit v titulních rolích na některé populární, 
mediálně známé osobnosti.
18. 12., 1700 Baletní triptych
19. 12., 1000  Pohádky pana Pohádky
19. 12., 1700 Česká mše vánoční
20. 12., 900 Pohádky pana Pohádky
20. 12., 1700  Louskáček 
Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, 
a proto se vrací v nové podobě na repertoár baletního 
souboru Severočeského divadla. Přispěla k tomu také 
překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční 
suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším 
dílům orchestrální literatury. Libreto vychází 
z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna 
„Louskáček a Myší král“, kde síla lásky a lidskosti 
přemůže zlé čáry a osvobodí duši. I nové zpracování 
je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera, 
ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve 
fascinující labyrint.
23. 12., 1900  Česká mše vánoční
29. 12., 1500  Louskáček
31. 12., 1500  Čardášová princezna 
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová 
princezna“ Emmericha Kálmána se vrací na jeviště 
ústeckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná 
děvčátka, s tváří anděla“ či „To všechno láska, 
bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová 
princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. 
Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, 
druhou nejhranější operetou v historii tohoto žánru, 
pravým bestsellerem i vděčným námětem pro film. 
Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní 

– jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel krásu 
maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl 
prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve 
stínu slavné „Čardášky”.

ČINOHERNÍ STUDIO
7. 12., 1900  Pábitelé
9. 12., 1900  Anšlus
10. 12., 1900  Americký bizon
12. 12., 1700 Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
13. 12., 1900  Pankrác ’45
15. 12., 1900  Sen noci svatojánské
16. 12., 1900  Den člověka
17. 12., 1900  Benefice aneb Zachraň  
  svého Afričana
18. 12. 1900  Benefice aneb Zachraň  
  svého Afričana
19. 12.1000  Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
19. 12., 1900  Antigona
20. 12., 1900  Den člověka
21. 12., 1900  Harila aneb Čtyři z punku a pes
23. 12., 1700  Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
27. 12., 1100  Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
27. 12., 1900  Najal jsem si vraha
28. 12., 1900  Stepní vlk

MUZEUM 
Akce
9. 12., 1700  Pod ochranou boha Herma,  
  Řekové a Římané na cestách 
Dřív, než se po cestách ubírali a po mořích plavili 
antičtí obchodníci a cestovatelé, navštívili blízké 
i vzdálené části Středomoří hrdinové mýtů. 
S archeologem PhDr. Pavlem Titzem, Ph.D., 
z Národního muzea v Praze se vydáme po stopách 
Héraklových, Perseových i Odysseových a budeme 

sledovat, kdy, kam a proč se pěšky, na koních, vozech 
a lodích vydávali sami staří Řekové a Římané. Vstup 
volný
15. 12., 1600  Muzeum čte dětem  
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami 
a dílnou. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 30 Kč, 
doprovod zdarma
16. 12., 1700  Výstavou „Naši Němci“  
  s Petrem Kourou 
Výstavou o dějinách Němců v českých zemích Vás 
provede její kurátor a ředitel Collegia Bohemica PhDr. 
Petr Koura, Ph.D. Vstupné 80/50 Kč, nutná rezervace 
na www.vstupenkyusti.cz
18. 12., 1700  Vánoční koncert dětského sboru  
  Chorea pueri ustensis  
Přijďte si užít vánoční atmosféru v Císařském sále, 
odpočinout od každodenního shonu a společně 
zazpívat koledy. Pořádá Dětský sbor Chorea pueri 
ustensis, z.s. Vstupné 100 Kč k zakoupení před 
koncertem, rezervace na tel.: 608 916 320
21. 12., 1700  Vánoční koncert  
Tradiční vánoční setkání Inny Davidenko (zpěv) 
a Vladimíra Gončarova (klavírní doprovod, 
choreografie) s dětmi z Baletního studia 
Severočeského divadla a studia Scenic. Pořádá YMCA 
Ústí nad Labem. Vstupné 100 Kč k zakoupení před 
koncertem, senioři a děti zdarma.
22. 12., 1700  Průvodce po zaniklých obcích,  
  osadách a samotách  
  pod Bukovou horou  
Představení neobvykle pojaté historické publikace 
Petra Karlíčka, kterou v prosinci 2021 vydává Archiv 
města Ústí nad Labem společně s Muzeem v přírodě 
Zubrnice. Vstup volný
Výstavy 
do 27. 3.  Nejkrásnějším pohořím  
  s přírodovědcem Janem Šimrem 
Collegium Bohemicum (budova ústeckého muzea) 
denně od 900 do 1800  
  Stálá expozice – výstava Naši Němci  
Upozorňujeme, že při zpřísnění opatření hrozí 
změny v programu jednotlivých institucí

Výstava Naši Němci  
a deset let příprav 
Několik let probíhala náročná příprava 
a realizace rozsáhlé stálé expozice Naši 
Němci. Za její realizací stojí obecně pro-
spěšná společnost Collegium Bohemicum. 
Nyní si můžete projít dvě patra výsta-
vy v budově ústeckého muzea, 22 míst-
ností na 1600 metrech čtverečních s více 
než 500 exponáty. Projdete se dějina-
mi německy mluvících obyvatel českých 
zemí od raného středověku až po drama-
tické 20. století. A na co se můžete tě-
šit? Uvidíte například barokní sochy Jana 
Nepomuckého zapůjčené z Národní gale-
rie, lyže Emmericha Ratha, slavného ně-
meckého sportovce, který se pokoušel 
zachránit Bohumila Hanče, nebo osob-
ní předměty parašutisty Jaroslava Švar-
ce, který se podílel na útoku na Reinharda 
Heydricha a padl v kostele v Resslově uli-
ci. Součástí výstavy je také bunda atomo-
vé fyzičky Lilly Hornig, rodačky z Ústí nad 
Labem, která se podílela na vývoji atomo-
vé bomby, nebo kopie seznamu zachránce 
Židů Oskara Schindlera. Některé exponá-
ty možná návštěvníky překvapí, jako tře-
ba obal legendární desky Beatles Yellow 
Submarine nebo knihy ochránkyně africké 
přírody Joy Adamsonové. Expozice, která 
se připravovala celkem téměř deset let, je 
moderní a interaktivní. Klasické „prosím, 
nedotýkejte se vystavených exponátů“ 
zde zcela neplatí – naopak, čím aktivnější 
budete, tím více toho můžete objevit. Vý-
stavu najdete v budově Muzea města Ústí 
nad Labem a je pro veřejnost otevřena po 
celý rok vždy od úterý do neděle v rozmezí 
od 9.00 do 18.00.  dam

T I P



Z P R Á V Y

3

Vánoční fešáci už vyrazili

Ústí nad Labem – Ústecký do-
pravní podnik poslal i letos 
v adventní době do ulic vá-
nočně ozdobené trolejbu-
sy. „V loňském roce městem 
brázdily dva vánočně nazdo-
bené a osvícené trolejbusy. 
Rozhodli jsme se v této pří-
jemné tradici pokračovat. 
Snažíme se každý rok přijít 
s něčím novým a ani letoš-
ní rok nebude výjimkou. Těší 
nás, že můžeme cestujícím, 
a nejen jim, přivézt vánoční 
atmosféru,“ uvedla Simona 
Mohacsi, výkonná ředitelka 
společnosti.

Vánočně jsou trolejbusy vy-
zdobené i uvnitř, například 

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 8. 12. 2021  Příští vydání leden 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 1. 2022  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

Anna Šretrová 
64 let 
seniorka 
Přála bych si, aby byl pří-
ští rok bez nemocí, plný 
pohody, štěstí a radosti 

z lidí, které máme rádi.

Petr Berounský 
65 let 
fotograf 
Doufám, že příští rok 
už skončí covidové 
šílenství, a zaplať 

pánbůh, nastoupí vláda, která nebude 
mít trestně stíhaného premiéra. A tím 
pádem nás zase ve světě budou dobře 
reprezentovat. Každopádně je to rok 
o třech dvojkách a myslím si, že to bude 
pro Česko dobře.

Jana Měchurová 
60 let 
účetní 
Doufám, že lepší, než byl 
rok 2021. I když mám 
obavy, protože ekono-

mické predikce tomu nenasvědčují.

Eva Türková 
64 let 
prodavačka 
Věřím, že příští rok bude 
lepší, než byl tento, přála 
bych to jak svým blízkým, 

tak i všem ostatním. A doufám, že nám 
bude sloužit zdraví.

Petr Zlámala 
63 let 
železničář 
Nevěřím, že bude lepší 
než letošní, pokud jde 
o covidovou situaci nebo 

novou vládu.

Karola Haasová 
57 let 
lékařka 
Doufám, že všechno 
bude fajn. Budoucnost 
chci vidět optimisticky, 

škarohlídství ničemu neprospívá.

Marta Vošahlíková 
66 let 
prodavačka 
Věřím, že se zlepší 
covidová situace, že 
ubyde nemocných a lidí 

v nemocnicích. Přeji si, aby byl lepší než 
letošní rok.

Lukáš Konečný 
43 let 
boxer  
Pevně doufám, že 
rok 2022 již bude jen 
minimálně ovlivněn 

covidem a všichni se začneme vracet 
do normálních kolejí, na které jsme byli 
zvyklí ještě v roce 2019. Ale na druhou 
stranu si všichni musíme uvědomit, že 
zdraví je to nejcennější, co máme.

Jaký bude rok 2022?

A N K E T A

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

na opěradlech sedaček na-
jdete třeba soba, sněhuláka, 
pytel s dárky nebo ledního 
medvěda. 

Ozdobenými trolejbusy se 
cestující svezou až do Tří krá-
lů, nasazovány budou na pra-
videlné linky.  gz
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Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém 
roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

realcentrum cars s.r.o.

INZERCE
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Cena vody vyskočí přes 
112 korun za kubík 

Ústecká EUC Klinika 
očkuje i v sobotu
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Ústecko – Od 1. ledna se na se-
veru Čech opět zvedá cena 
pitné vody. Obyvatelé Ústec-
ka zaplatí za kubík pitné vody 
112,45 korun. Je to zhruba 
o 7,3 procenta více než letos. 
Oznámila to Severočeská vodá-
renská společnost, která záso-
buje většinu odběratelů v Ús-
teckém a Libereckém kraji.

Do zvýšení cen vodného 
a stočeného se podle mluvčí-
ho společnosti Maria Böhma 
promítlo i zdražení energií 
nebo pohonných hmot. „Do 

kalkulace cen vodného a stoč-
ného se počítají investice na 
obnovu a opravy vodárenské 
infrastruktury, které jsou do 
velké míry ovlivněny cenami 
stavebních prací a materiálu. 
Dále ceny energií, materiálu 
k úpravě vody a pohonné hmo-
ty rostou dvouciferným pro-
centem,“ řekl Böhme. 

Čtyřčlenná domácnost s prů-
měrnou denní spotřebou 92 li-
trů na osobu tak zaplatí ročně 
zhruba o tisíc korun víc než 
dosud.  gz

Ústí nad Labem – V EUC Klinice 
očkují každou sobotu od 8:00 
do 17:00 hodin – první, druhé 
i třetí dávky. Dále zde očku-
jí v pondělí vždy od 13:00 do 
17:00 hodin, ale to pouze třetí 
dávky vakcíny proti covidu-19. 
Očkování probíhá v očkova-
cím centru, budova A, přízemí 
vlevo u lékárny. Očkuje se vak-
cínou Comirnaty a Spikevax. 
O víkendu je lidem zpřístupně-
no parkovací místo v rámci bu-
dovy A. Vstup je bezbariérový, 
na očkování je potřeba se ob-
jednat na číslech 477 102 100–
102 nebo 477 102 177.  gz

Za vstup do zoo  
si připlatíme
Ústí nad Labem – Zoologická za-
hrada zdraží vstupné. Důvo-
dem jsou stoupající náklady, 
hlavně na energie. Potvrdil to 
mluvčí ústecké zoo Matěj Kyn-
št. „Zdražení vstupného je plá-
nováno od příštího roku, v zá-
vislosti na zvýšení cen energií 
a dalších komodit. O výši no-
vého vstupného se v současné 
době jedná,“ řekl Kynšt. Ceny 
vstupného se nezměnily od 
roku 2013.  gz

Řidiči už nebudou prodávat jízdenky 
Ústí nad Labem – Ústecký do-
pravní podnik od ledna 
ukončí doplňkový prodej 
jízdenek u řidiče. Kvůli koro-
noviru a kvůli malému zájmu 
cestujících. 

Podle mluvčí dopravního 
podniku Jany Dvořákové mo-
hou v současné době cestu-
jící k úhradě jízdného využít 
bezkontaktní platební kar-
ty pro nákup jednorázového 
jízdného v režimu Check in/
Check out i jako identifikáto-
ru časové jízdenky zakoupené 
v eShopEOS nebo na zákaz-
nickém centru dopravního 
podniku nebo pro bezhoto-
vostní nákup jízdenky na ter-
minálu u řidiče vozidla. 

„Dále lze využít elektronic-
kou peněženku čipové karty 
Dopravy Ústeckého kraje pro 
bezhotovostní nákup jízden-
ky na terminálu u řidiče vo-
zidla nebo jako nosič elektro-
nické časové jízdenky. Nadále 
je zachován nákup jízdenek 
v jízdenkových automatech 
a mobilních jízdenek, jako je 
SMS jízdenka, SEJF jízdenka, 

jízdenka z Mobilní aplikace 
ústeckého dopravního podni-
ku,“ dodává Dvořáková. 

Prodej jízdenek Dopravy 
Ústeckého kraje, což jsou jíz-
denky do ostatních zón, které 
neobsluhuje ústecký dopravní 
podnik, u řidiče MHD je i na-
dále zachován pouze s mož-
ností bezhotovostní platby 
bezkontaktní platební kartou 
nebo elektronickou peněžen-
kou čipové karty Dopravy Ús-
teckého kraje.  gz

Na stráni vyrostou 
rodinné domy
Ústí nad Labem – Na Sluneční 
stráni v Doběticích by mohly 
vyrůst rodinné domy pro movi-
tější obyvatele. Investor, spo-
lečnost Mobilní haly, by zde 
měl vystavět přibližně šedesát 
rodinných domů včetně infra-
struktury. Město a obvod Se-
verní Terasa uzavřely s firmou 
memorandum o spolupráci.

„Líbilo se nám, jak stejná 
společnost zrekonstruova-
la dům vedle krajského úřa-
du, ve kterém sídlí Inovační 
centrum a jsou tam i byty,“ 
řekl primátor Petr Nedvědic-
ký. „Náš zájem na uzavření 
memoranda byl proto, aby to 
nebylo jako u každého inves-
tora, že postaví svůj projekt 
a nestará se o okolí,“ dodal 
Nedvědický.

Podle náměstka primá-
tora Michala Ševcovice se 
přímo v memorandu inves-
tor zavázal, že zrekonstruu-
je zhruba 700 metrů Šrámko-
vy ulice a zároveň ji rozšíří, 
protože se tam zvýší dopravní 
obslužnost. 

Stavět by se mohlo začít za 
tři roky.  gz

Co nahradí symboly 
rozhodne soutěž
Ústí nad Labem – Původní komu-
nistické symboly, které byly 
roky překryté reklamní plach-
tou na sídle krajského úřadu 
na Mírovém náměstí, budou 
nahrazeny. Kraj k tomu vypí-
še uměleckou soutěž. Odborní-
ci by symboly komunismu na 
budově úřadu nechali a nějak 
vhodně zakomponovali do no-
vého pojetí. Podle historiků mají 

uměleckou hodnotu, jsou totiž 
součástí příkladu brutalistní ar-
chitektury. Dílo vytvořil dnes již 
nežijící výtvarník Antonín Pro-
cházka, který je také autor od-
borníky ceněného loga ústecké-
ho obchodního domu Labe. „Po 
demontáži obkladu se uvažova-
lo o jeho uchování jako historic-
kého artefaktu, ale bohužel byl 
obklad v tak špatném stavu, že 
od tohoto úmyslu bylo upuště-
no,“ vysvětlila mluvčí kraje Ma-
gdalena Fraňková. 

Podle náměstka hejtmana Ji-
řího Řeháka by nemělo jít o žád-
nou nákladnou investici.  gz
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Skiareály zdražují o desítky procent

Vánoce bez svařáku i zábavy

Zpoplatnění parkování kamionů 
oddálil nedostatek čipů

Šikmá věž se zpřístupní, městu už nevadí schodiště 
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Libor Turek
předseda OS ODS Ústí nad Labem, poslanec

Tomáš Rieger
místopředseda OS ODS Ústí nad Labem, 
radní Ústeckého kraje

INZERCE

Ústí nad Labem – Lidické ná-
městí tradičně rozzářil vánoč-
ní strom. Letos ale chybí opro-
ti loňsku adventní trh. Stánky 
s tradičním vánočním zbožím 
zavřelo vládní nařízení a lidé 
musí oželet oblíbený kultur-
ní program s živými hudební-
ky. „Pořádání vánočních trhů 
bylo zakázáno z důvodu neu-
stále se zhoršující epidemické 
situace. Pořadatel Ústeckých 
Vánoc se následně rozho-
dl zrušit i kulturní program,“ 

vysvětlila mluvčí města Roma-
na Macová.

Otevřeno je nyní jen několik 
stánků se jmelím, svíčkami, oz-
dobami a dalším vánočním zbo-
žím. Podle organizátora Jaro-
slava Péma je tento sortiment 
v souladu s vládním nařízením. 
Výjimku totiž dostal prodej 
kaprů, stromečků, jmelí, chvojí 
a souvisejících produktů. Na Li-
dickém náměstí si tak můžete 
koupit vánoční zboží každý den 
od 10 do 17 hodin.  gz

Ústecko – Provozovatelé lyžař-
ských areálů v regionu věří, 
že se i přes narůstající počty 
nakažených bude lyžovat. Loni 
byly některé skiareály kvůli co-
vidovým opatřením otevřeny 
jen devět dní, některé vůbec. 
Provozovatelé avizují, přede-
vším kvůli zvýšení nákladů, 
zdražování jízdného. Lyžaři tak 
musejí počítat jak s aktuální-
mi vládními opatřeními, tak se 
zdražením skipasů. Provozo-
vatelé lyžařského areálu Zad-
ní Telnice na Ústecku počítají 

Ústí nad Labem – Město se při-
pojilo k memorandu o zpří-
stupnění šikmé věže koste-
la Nanebevzetí Panny Marie. 
Vedle věže bude vybudována 
dřevěná vyhlídková plošina 
podle vypracované archi-
tektonické studie Martina 
Rajniše. 

„Město již svým stanovis-
kem neprotestuje proti vý-
stavbě té připravované části 
schodiště. Prostředky na vý-
stavbu jsou nasbírány. Všech-
ny subjekty se zavázaly, že 

udělají vše proto, aby se moh-
la věž zprovoznit,“ řekl pri-
mátor Petr Nedvědický. Podle 
něho by se mohlo začít bu-
dovat v příštím roce. „Jen vy-
budování schodiště nestačí, 
musí být připraven ještě vý-
stup k té vlastní věži,“ dodal. 

Plošina bude ve své vrch-
ní části opřena o věž a bude 
z ní umožněn vstup do vlast-
ní věže kostela, kde bude po 
zrekonstruovaném schodiš-
ti a kolem zvonů zpřístupněn 
bývalý byt zvoníka.  gz

Předlice – Zaparkované kamiony 
blokují silnice v předlické zóně. 
S tím souvisí i množství pohá-
zených odpadků, zablokované 
výjezdy, poničené dopravní zna-
čení a další problémy. Řidiči ka-
mionů Předlice využívají k par-
kování a k přestávkám v jízdě 
a své odpadky vyhazují v oko-
lí. Neustálé potíže vadí firmám, 
které zde provozují své areá-
ly. Pro zlepšení situace v lokali-
tě přibyly kontejnery a mobilní 

Nemocnice znovu 
omezuje operace 
Ústí nad Labem – Z Masarykovy 
nemocnice nepřichází dobré 
zprávy. Nárůst covidových paci-
entů je nutí omezit plánovanou 
péči. „V současné situaci není 
možné poskytovat méně akutní 
péči v rozsahu, v jakém bylo pů-
vodně plánováno,“ řekl generál-
ní ředitel společnosti Petr Malý.

Omezení se dotknou veške-
ré plánované péče. „Primárně 
je zajišťována péče o pacienty 
s hrozícím selháním životních 
funkcí, bez ohledu na příčinu 
takového stavu,“ vysvětluje dále 
generální ředitel Krajské zdra-
votní s tím, že pokud to bude 
jen trochu možné, tak bude v co 
největším rozsahu poskytována 
i péče méně akutní.

Lékaři zároveň apelují, aby 
lidé dodržovali nařízená protie-
pidemická opatření a nechali se 
proti covidu očkovat. Očkování 
významně snižuje riziko závaž-
ného průběhu covid-19 o více 
než 80 %,“ dodává Malý.

Krajská zdravotní spravu-
je na území Ústeckého kraje 
sedm nemocnic – v Ústí nad 
Labem, Děčíně, Teplicích, Mos-
tě, Chomutově, Rumburku a od 
letošního roku také v Litomě-
řicích.  gz

s desetiprocentním zvýšením 
cen skipasů. Důvodem jsou, 
stejně jako na Bouřňáku, pře-
devším zvyšující se náklady 
za energie. Nárůst cen zhru-
ba o 30 procent čeká lyžaře na 
Bouřňáku. Podle provozovate-
le Jaroslava Andrese jde o ne-
vyhnutelný krok s ohledem na 
ceny elektřiny a pohonných 
hmot. Pozitivní je, že na nad-
cházející zimní sezonu ve ski-
areálu pořídili novou rolbu na 
úpravu sjezdovek nebo nová 
sněžná děla.  gz

toalety, ale slibované zpoplat-
nění parkování zbrzdil nedosta-
tek čipů pro výrobu parkova-
cích automatů. Podle náměstka 
ústeckého primátora Pavla To-
šovského měly objednané au-
tomaty přijít během října, ale 
právě kvůli nedostatku čipů 
budou až v lednu. „Místa máme 
v plánu zpoplatnit. Předběžně 
se počítá s 500 korunami na 
den, a to už od první hodiny,“ 
řekl Tošovský.  gz
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Raději drobnost než drahý dar na splátky
Ústí nad Labem – Vánoce se 
blíží a ani pandemie korona-
viru nám nejkrásnější svátky 
v roce nevezme. V důsled-
ku proticovidových opatření 
však roste počet lidí, což se 
už potvrdilo v období okolo 
loňských Vánoc, kteří sáh-
nou po různých půjčkách. 
Letos to nebude jiné, nejen 
kvůli pandemii, ale přede-
vším kvůli všudypřítomnému 
zdražování. Lidé ve svých pe-
něženkách pociťují zvyšující 
se ceny potravin, dražší jsou 
také energie nebo pohonné 
hmoty.

Právě před takzvaný-
mi půjčkami na Vánoce ale 
odborníci varují. „Neustá-
le opakované klišé, že za-
dlužit se kvůli dárkům a ji-
ným krátkodobým radostem 
je zbytečné, se totiž zakládá 
na pravdě. A v dnešní době, 
tedy při rostoucí inflaci 
a stále probíhající pandemii 
koronaviru, to platí dvojná-
sob. Myslete na to, že před 
Vánoci jsou nakupující pro 
obchodníky a poskytovate-
le půjček ještě snadnější ko-
řistí,“ vysvětluje Jiří Hadaš 

z ústecké Poradny při finanč-
ní tísni.

Krátkodobým půjčkám  
je lepší se vyhnout

Vyhněte se všem „Rych-
lým půjčkám“ a „Půjčkám na 
zavolanou“, dnes nejčastěji 
sjednávaným přes internet, 
které mají krátkou splat-
nost. Když už musíte, vyber-
te si úvěr, kde máte možnost 
bezúročného splacení během 

určené doby. To mohou být 
některé „akční“ úvěry, na-
příklad na elektroniku, či 
úvěrové karty. Spočítejte si 
náklady dle uvedené RPSN – 
televizor s výhodnou prodejní 
cenou deset tisíc korun vás 
nakonec může stát jednou 
tolik.

Dluh na Ústecku 5,8 miliardy
Pokud se přesto dostane-

te do problémů se splácením, 

reagujte co nejdříve a obrať-
te se na odborníky, kteří vám 
pomohou obtížnou situaci 
správně řešit. Podle Jiřího Ha-
daše z bezplatné Poradny při 
finanční tísni každé zpoždění 
totiž znamená další prodra-
žení – ať už ve formě upomí-
nek, tak třeba i v nákladech 
soudního a exekučního řízení. 
Ústecký kraj je navíc smut-
ný premiant v počtu exekucí. 
Mezi městy v kraji vede Most, 
následuje Ústí nad Labem 
a v těsném závěsu jsou Tep-
lice. Konkrétně v ústeckém 
okrese je 17,9 tisíc dlužníků 
se 114 tisíci exekucí. Dluh na 
Ústecku přesahuje 5,8 miliar-
dy korun.

Nápaditá drobnost často po-
těší více než drahá a zbytečná 
věc, pořízená bez fantazie. Po-
kud pořizujete věc hodnotnější, 
srovnejte si ceny v interneto-
vých srovnávačích – ne každá 
sleva se skutečně vyplatí. Dob-
ře si spočítejte, jak budoucí 
splátky ovlivní váš rodinný roz-
počet, a počítejte i s rezervou 
– málokdo chce, aby o příštích 
Vánocích u dveří zvonil místo 
Ježíška exekutor.  gz
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Sestra z covidária: Díváme se, jak se lidé dusí
Ústecko – Koronavirová epi-
demie znovu plní nemocnice 
napříč republikou. Počty lidí, 
kteří potřebují hospitalizaci, 
stoupají. V Česku kvůli covi-
du-19 zemřelo už přes 33 tisíc 
lidí. Zdravotníci jsou vyčer-
paní a frustrovaní. V ústecké 
Masarykově nemocnici stejně 
jako při jarní vlně epidemie 
pomáhají s nejtěžšími pacien-
ty vojáci. Co zažívá personál, 
popsala Jitka Hájková, sestra 
z teplického covidového ane-
steziologicko-resuscitačního 
oddělení. „Dřív nám lidi děko-
vali a tleskali, teď nám lidé ne-
věří a někteří i nadávají,“ říká.

Jsou v nemocnicích sku-
tečně stále mladší pacienti 
s covidem?

Já bych to řekla jinak. Pokud 
jsou pacienti očkovaní, tak jsou 
u nás většinou senioři nad se-
dmdesát let a ještě navíc jde 
o chronicky nemocné. Pokud 
jde o nenaočkované, tak jsou 
u nás mladší ročníky, lidi ko-
lem třicítky, čtyřicítky nejsou 
výjimkou. Podle mé zkušenos-
ti je u nás třetina očkovaných, 
ale v seniorském věku s dalšími 

chorobami a dvě třetiny nena-
očkovaných mladých, dosud 
zdravých lidí. 

Stává se, že se mladé lidi ne-
podaří zachránit?

Bohužel ano, zaskočilo nás 
to, ale o život bojují nebo nám 
zemřeli lidé, kteří byli i 90., 80. 
a 70. ročník. Ti lidé se většinou 
léčili maximálně s banalitou, 
nebo se neléčili vůbec.

Sestry z ústeckých nemoc-
nic prosí o pomoc veřej-
nost a apelují na očkování. 
Souhlasíte?

Úplně s tím souhlasím. Když 
jsem ten dopis četla, tak se mi 
chtělo brečet. Ne vzteky, ale lí-
tostí. Už rok a půl žijeme v ne-
ustálém stresu a napětí. Jsme 
na hranici sil, hlavně těch psy-
chických. Bojujeme s covidem, 
s nekonečným množstvím pa-
cientů a s úmrtími, která jsou, 
jak se píše v tom dopise, často 
předčasná a zbytečná. Takže 
i já všechny prosím, očkujte 
se. Víme, že očkování neza-
brání, aby člověk covid chytil, 
ale z 98 % zabrání tomu, aby 
člověk měl v nemoci těžký prů-
běh. Sama už jsem naočkova-
ná třetí dávkou. Osobně mám 
totiž větší strach z covidu než 
z očkování. Nikdo z nás dopře-
du neví, jak ho covid napadne, 
jaký bude mít průběh a jaké 
pak bude mít následky. 

Jak zvládáte měsíce v prv-
ní linii?

Už to trvá dlouho a je to tý-
den od týdne náročnější. Zvlá-
dám to psychicky mnohem 

hůř. Pracuji jako sestra 27 let 
a tohle, co zažíváme nyní, jsem 
nezažila nikdy. Loni na jaře, 
když pandemie začínala, tak 
se přiznám, že jsem tu nemoc 
považovala za takovou horší 
chřipku. A na tu jsme zvyk-
lé. Ale ani během chřipkových 
epidemií se toto nedělo, uká-
zalo se, že covid je úplně něco 
jiného. 

Co byste řekla odpůrcům 
očkování a opatření, kteří 
kvůli tomu demonstrují? 

Ať nám přijdou pomoci, ať 
přijdou sem pracovat, ať to 
vidí. Ať vidí, co se tady děje. 
Jak se lidi dusí. Myslím si, že 
by změnili názor. Vidím to 
dnes a denně, když u těch lidí 
stojíte, snažíte se je podpořit, 
utěšit, držíte je za ruku, aby 
tu těžkou situaci zvládli. Je to 
žalostný pohled a myslím, že 
to mají podobně i kolegyně.

Jak vidíte budoucnost?
Mám pocit, že to nikdy ne-

skončí. Stále se všichni upíná-
me k očkování. Vždyť odpo-
rem k očkování šíření covidu 
a jeho mutacím pomáháte.  gz

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé,
dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků  
a úspěšný vstup do roku 2022.  
Přeji vám klid, pohodu a mnoho štěstí  
v pracovním i v rodinném životě.  
A zdraví, to především.  
Budeme ho hodně potřebovat, bohužel jsme se stále nezbavili  
vážné zátěže pandemie, která nás bude pronásledovat i další rok.  
Prosím, vydržme a dodržujme všechna opatření. 

Již nyní vám za to děkuji.

Za statutární město  
Ústí nad Labem  
Petr Nedvědický,  
primátor
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Ústecká rodačka Lenka Taussigová se 
téměř před dvaceti lety stala Miss sympatií 
České republiky. Díky soutěži krásy se stala 
populární kráskou a založila charitativní 
projekt, který už spoustu let pomáhá 
potřebným. Podporuje například dětská 
oddělení nemocnic v regionu. Zdejší patriotka 
nedá na sever Čech dopustit. 
Gabriela Zlámalová

Jste rodilá Ústečanka, kte-
rá místa patří mezi vaše 
oblíbená?

Mám ráda celý tento kraj, 
jsem takový patriot Ústeckého 
kraje. Ale vyrostla jsem v ús-
teckých Neštěmicích, kde je 
v okolí mnoho krásných míst 
na procházky. Oblíbené mís-
to mám na zahradě v Ryji-
cích, kde je klid a bez signálu 
(smích). 

Bydlíte na Teplicku, stále vás 
něco s Ústím pojí? 

S manželem a dětmi žijeme 
v Duchcově, ale do Ústí nad 
Labem jezdím téměř denně, 
v týdnu kvůli pracovním po-
vinnostem a o víkendu za ro-
diči či přáteli. 

Nezdá se to, ale už před té-
měř dvaceti lety v roce 2002 
jste vyhrála titul Miss sym-
patie České republiky. Vzpo-
mínáte ještě, jaký to byl 
pocit?

Pocit to byl nezapomenutel-
ný. Svět modelingu, pro mne 

byl úplně neznámý. Já se totiž 
před soutěží modelingu ne-
věnovala vůbec, spíše jsem 
vyrostla na hřišti a věnovala 
se sportu. Soutěžící nyní jsou 
daleko připravenější, větši-
na z nich jde na soutěž a už 
má zkušenosti s modelingem. 
Ty jsem neměla. Takže to 
byl pro mě zcela nový po-
znatek, ale musím říct, 
že šlo o dobrou životní 
zkušenost. 

Měla jste mezi model-
kami nějaký vzor? 

Obdivovala jsem 
naše úspěšné české 
modelky Karolinu Kur-
kovou, Danielu Pešto-
vou, které odešly za mo-
delingem velmi mladé 
a mají úspěch ve světě 
pořád.

Takže byste do toho 
šla znovu? 

Určitě bych šla 
do soutěže zno-
vu. I když v této 
době je soutěží 
krásy hodně 
a konkurence 
je velká. 

Co byste po-
radila dív-
kám, které 
chtějí usilo-
vat o titul 
královny 
krásy?

Dívkám 
bych po-
radila 
přede-
vším při-
rozenost, 
a přírod-
ní krásu. 
Hodně 
mladých 
dívek má 
již po růz-
ných úpra-
vách, plasti-
kách... není to 
třeba, jste mla-
dé, krásné... 

Pomohla vám 
účast v soutěži 
a získaný titul 
nějak při vaší 
práci?

Účast v soutěži ne-
přináší vždy jen ovo-
ce, je těžké ukázat, 
že umíte pracovat, 
že něco umíte a ne-
potřebujete k tomu 
hezkou tvář. Někdy 

je to výhodou, ale dost často 
také ne. 

Nelákalo vás třeba v obdo-
bí, kdy jste se stala Miss, 

přestěhovat se do 
Prahy? 

K modelingu se Lenka dostala úplnou náhodou. Foto: Archiv LT
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Lenka Kocmanová Taussigová se 
narodila 23. ledna 1982 v Ústí 
nad Labem. Vystudovala ústeckou 
Obchodní akademii a absolvo-
vala Univerzitu Jana Evangelisty 
Purkyně. V soutěži Miss České 
republiky získala v roce 2002 
titul Miss sympatie a v Tokiu 
na Miss International skončila 
šestá. V současnosti se věnuje 
především produkci, organizování 
lékařských kongresů, módních 
přehlídek a různých společenských 
a charitativních akcí. S manželem 
Tomášem má syny Tomáše a Jana.

Lenka Taussigová

P R O F I L

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

jídlo: kotlety na 
šlehačce a italská 
kuchyně

barva: žluté květiny, 
tyrkysové oblečení 

číslo: 7, 17

hudba: nemám 
vyhraněný styl, 
poslouchám 80., 90., 
moderní hity dnešní 
doby

politik: nemám

M O J E  N E J

V Praze jsem nikdy bydlet 
nechtěla a nechci pořád, na 
severu mám vše, co mi ke štěs-
tí stačí. Do Prahy si kvůli práci 
zajedu a po soutěži Miss tomu 
tak bylo i denně. Přesto jsem 
tam nikdy bydlet nechtěla. 

Sledujete i další ročníky?
Sledovala jsem hodně další 

ročníky a i jsem na finále Miss 
často jezdila. Ale přiznám se, 
že poslední roky se v nových 
vítězkách už ztrácím (smích).

Jak jste se vlastně dostala 
k modelingu?

Úplně náhodou, na ulici 
mě oslovil skaut, který hle-
dal nové tváře modelingu, šla 
jsem asi na tři přehlídky v Ústí 
nad Labem, pak mě přihlá-
sil přítel, nyní můj manžel, do 
soutěže Miss České republi-
ky. Tou jsem prošla téměř bez 
zkušeností, jako jedna z mála 
účastnic. Takže moji modelin-
govou dráhu odstartovala prá-
vě soutěž Miss. Více než mode-
ling mě osobně však zajímala 
produkce, organizování akcí, 

zákulisí a tomu se věnuji 
neustále. 

Prozradíte, co dělá-
te dnes? 

Už několik 
let pracuji 

v Krajské 
zdravotní, 

v oblasti 
pořádá-

ní kon-
gre-
sů, 
se-
mi-
ná-

řů, 
worksho-

pů pro lé-
kaře a sestry, 

v oblasti mar-
ketingu. Práce mě 

velmi baví. Mám svůj 
charitativní projekt Krása 

pomáhá dětem, který podpo-
ruje dětská oddělení nemocnic 
v Ústeckém kraji. 

Poslední období je ve zna-
mení koronaviru, přesto, co 
plánujete?

Letošní ročník akce Krása 
pomáhá dětem se právě kvů-
li epidemické situaci neusku-
tečnil, počkám, až bude klid-
nější doba. Jinak mám práce 
dost v zaměstnání, vzděláva-
cí akce běží pořád, tak jsem 
ráda. Nyní se ale už těším na 
nadcházející vánoční období, 

budeme s dětmi péct cukroví 
a zobat ho ještě teplé z plechu, 
to je nejlepší (smích).

Máte doma dva kluky a man-
žela. Jaké to je žít v takové 
mužské převaze?

Někdy to dá zabrat, proto-
že mají jiný pohled na věc, ale 
jsem ráda, že je mám, jsou to 
moje zlatíčka. 

Jak ráda trávíte volný čas?
Volný čas trávím především 

venku, mám ráda procházky, 
v létě kolo, koloběžku, vyhří-
vání na lehátku na zahradě 
s knížkou. 

Dodržujete nějaké vánoční 
tradice?

Na Vánoce se každý rok moc 
těším, na tu rodinnou pohodu, 

vůni cukroví – peču každý rok 
s dětmi a pak schovávám ales-
poň trochu cukroví, aby zbylo 
na Štědrý den, hodně toho totiž 
sníme předem (smích). Ke štěd-
rovečerní večeři máme tradiční 
bramborový salát, kapra a ří-
zek, rozřízneme jablka, posílá-
me skořápky z oříšku, zpíváme 
koledy. A samozřejmě se nejví-
ce těším ke stromečku, kdy se 
dětem rozzáří očička, když vidí 
svítící stromeček a pod ním dár-
ky, o které si Ježíškovi napsaly. 

Co byste si přála do nové-
ho roku a co byste popřála 
čtenářům?

Všem bych popřála hodně 
zdraví, pohodu, klid, a pokud 
možno pořád úsměv na tváři, 
protože s úsměvem jde všech-
no líp.

Volný čas ráda tráví s rodinou venku. Foto: Archiv LT
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Komplexní péče jedině v ústecké Klinice EUC 
V posledním roce a půl pro-

šlo zdravotnictví náročnou 
zkouškou. Podle ředitelky 
EUC Kliniky Kateřiny Fišero-
vé je zdravotnické zařízení 
v Ústí nad Labem pro pacien-
ty bezpečné a nebude nutné, 
až na výjimky, jakkoli omezo-
vat provoz. „Co se týká naří-
zených hygienicko-epidemio-
logických opatření, byli jsme 
vždy připraveni a jsme schop-
ni kdykoli se přizpůsobit jaké-
mukoli zpřísnění,“ říká Kate-
řina Fišerová s tím, že ambicí 
kliniky je poskytovat komplex-
ní péči pod jednou střechou.

Zapojili jste se i do očkování 
proti covidu?

Očkují naši praktici, ale bo-
hužel se pandemická situace 
znovu rozjela, takže jsme ote-
vřeli očkovací místo a očku-
jeme až do odvolání každou 
sobotu od 8:00 do 17:00 hodin – 
první, druhé i třetí dávky. Dále 
očkujeme v pondělí vždy od 
13:00 do 17:00 hodin a ve stře-
du od 8:00 do 12:00 hodin, ale 
to pouze třetí dávky. Patová si-
tuace je pro nás parkování, ale 
o víkendu je zpřístupněno par-
kovací místo v rámci budovy 
A a přístup do budovy je bezba-
riérový. Na očkování je potřeba 
se předem objednat na číslech 
477 102 100, 477 102 101 nebo 
477 102 117 nebo on-line na  
https://live.euc.cz/Reservation/
Index/34774. Pokud budou pa-
cienti volat, prosíme o shoví-
vavost, protože telefonní linky 
i přes posílení call centra jsou 
maximálně vytížená.

Zmiňujete možné výjimky 
omezení provozu?

To se týká jednodenní chi-
rurgie, ale jen těch výko-
nů, u kterých by mohly být 
komplikace, a lidé by mohli 
skončit v nemocnici, protože 

nechceme zahltit nemocnice. 
Jde především o břišní ope-
race. Obliba jednodenní chi-
rurgie mezi našimi pacienty 
roste. Její velkou výhodou je, 
že pacient může jít už pár ho-
din po operaci domů, kde se 
doléčí v domácím prostředí, 
ambulantní cestou. Jde o ope-
rační výkony v oborech chirur-
gie, urologie, ortopedie, ORL 
a oftalmologie.

Je čas na prevenci?
V Klinice EUC na prevenci 

dbáme. Na jaře se preventiv-
ní prohlídky odsouvaly, proto-
že se lékaři starali především 
o covidové pacienty a ostat-
ní pacienti se báli do ordinací 
chodit, což je ale špatně. My se 

snažíme, aby naši lékaři pre-
vence prováděli, protože je to 
důležitá věc. Na preventivní 
prohlídky zveme naše pacienty 
adresně, formou SMS, objed-
nat se mohou i na webu, přes 
recepci či call centrum.

Nebojí se lidé chodit do 
ordinací? 

Už tolik ne, rozhodně je to 
lepší než vloni nebo na jaře. 
Ostatně velká část z nich je 
očkovaná. Fyzická návštěva or-
dinace není navíc v mnoha pří-
padech nezbytná. Běžné zdra-
votní potíže lze řešit s lékařem 
na dálku pomocí chatu nebo 
videohovoru prostřednictvím 
platformy Lékař online 24/7. 
Ne vždy máme možnost 

problém vyřešit s lékařem na-
přímo a místo hledání diagnó-
zy na internetu je lepší alter-
nativou konzultace s lékařem 
online, který je k dispozici 
24 hodin denně a 7 dní v týd-
nu. Tuto službu poskytuje sku-
pina EUC, kde máme centrální 
tým zapojených lékařů. Lékaře 
můžete oslovit odkudkoli, kde 
je možnost internetového při-
pojení, tedy i třeba z chalupy 
nebo ze zahraniční dovolené. 
Bez návštěvy ordinace, pou-
ze pomocí vzdálené komuni-
kace, je možné vyřešit zhruba 
60 % zdravotních potíží. Služ-
bu naleznete také v aplikaci 
mojeEUC. 

Přejeme všem šťastné Váno-
ce a pevné zdraví.  pr
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Ústí nad Labem – Zhoršující se epi-
demická situace dovedla vedení 
ústeckého muzea k rozhodnutí 
zrušit v letošním roce tradiční 
Den ústeckých strašidel i muzej-
ní adventní trhy. „V současné si-
tuaci bychom nebyli schopni při 
zachování tradičního formátu 
těchto akcí zajistit všechny hygi-
enické a zdravotní nároky, které 
jsou na nás kladené,“ vysvětlu-
je ředitel muzea Václav Houfek. 
Nezbývá podle něj než doufat, 
že se situace v příštím roce zlep-
ší. „Zároveň přemýšlíme nad 
novými podobami našich akcí, 
abychom je případně zvládli po-
řádat i v období nějakých dočas-
ných omezení,“ uvádí ředitel.  zu

Činoherák na závěr roku naplánoval premiéry
Střekov – Protiepidemická 
opatření kvůli šíření korona-
viru umožňují střekovským 
divadelníkům dál hrát. Pod-
le Petra Kuneše z Činoherní-
ho studia mají před sebou dvě 
premiéry.

Jak vidíte aktuální situaci 
v souvislosti s koronavirem 
v rámci fungování divadla?

V divadle se řídíme nařízení-
mi vlády. Ta nám v současnosti 
zatím žádné restrikce nenaka-
zuje. V těchto dnech k žádným 
rušením nepřistupujeme, zkou-
šíme před dvěma premiérami, 
které nás čekají v průběhu pro-
since, a hrajeme dle programu.

Jaké je plánování akcí v této 
situaci na příští rok?

Plány na celou sezónu máme 
hotové již před jejím začát-
kem, říká se jim dramatur-
gický plán. Divadelní sezóna 
začíná v půlce září a končí na 
konci června. 

Uvidíme, kdy se situace na-
tolik vyostří, že nám neumožní 
hrát pro diváky v divadle. Zda 
zas bude nutné, abychom se pře-
sunuli do online prostoru.  zu

Divadlo přidává Louskáčka
Ústí nad Labem – Severočeské di-
vadlo pro velký zájem zařadilo 
do prosincového programu ba-
letní představení Louskáček. Mi-
mořádný termín uvedení baletu 
je 20. prosince od 17 hodin. Ná-
vštěvníci musí splnit protiepide-
mická opatření při vstupu a po 
celou dobu představení musí 
mít respirátor FFP2.

Balet Louskáček patří do kle-
notnice bílé klasiky, a proto 
se vrátil v nové podobě na re-
pertoár baletního souboru Se-
veročeského divadla. Přispěla 
k tomu také překrásná Čajkov-
ského hudba. Však také taneč-
ní suity z Louskáčka patří do-
dnes k nejpopulárnějším dílům 

Zájem o domácí péči stoupá, zejména při epidemii

ACME Domácí péče 
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
400 03
Tel.: 475 216 331
E-mail: info@acmepece.cz

K O N T A K T

Domácí péče má nezastupi-
telnou roli, zvlášť teď v době 
pandemie koronaviru. Jak 
vysvětluje Šárka Doležalová, 
vrchní sestra ústecké agentu-
ry ACME, sestřičky z domácí 
péče pečují o pacienty, jejichž 
zdravotní stav již nevyžadu-
je hospitalizaci, ale kvalifiko-
vanou ošetřovatelskou péči 
podle pokynů lékaře. 

Když se řekne zdravotní ses-
tra, většina z nás si předsta-
ví pobyt v nemocnici. Ale vy 
to umíte jinak. Co je vlastně 
domácí péče a kdo na ni má 
nárok?

Domácí péče je součás-
tí komplexní léčby, ať už se 
jedná o rehabilitace, převazy, 
péče o stomie, aplikace injek-
cí, podání léků, ale i adaptaci 
na domácí prostředí po hos-
pitalizaci. Jde o obnovení, do-
sažení a udržení kvalitního 
života, ať po stránce zdravot-
ní, sociální, nebo psychické. 
Aby klienti mohli žít subjek-
tivně spokojený a plnohod-
notný život. A v tomto řetězci 
činností má zdravotní sestra 
v domácí péči nenahraditel-
né místo.

Už bezmála dva roky nám 
život komplikuje pandemie 
koronaviru. Můžete říct, jak 
moc to ztížilo vaši práci?

Stejně jako v minulém ob-
dobí, kdy pandemie sílila, 
jsme i nyní obnovili režim, 
který se nám osvědčil. To 
znamená, že se personál naší 
agentury nesetkává ve spo-
lečných prostorech agentu-
ry, preferujeme home office 
a veškerá komunikace perso-
nálu probíhá především tele-
fonicky nebo e-mailem. Tento 
osvědčený režim už není pro 
nás ničím novým.

Dá se říct, jaký je v současné 
době zájem o vaše služby?

V současné době je zájem 
o naše služby o něco vyšší, 
přikládáme to aktuální co-
vidové situaci, kdy si myslí-
me, že někteří klienti by jinak 
pravděpodobně našich služeb 
nevyužili. A celkové povědomí 
o agenturách domácí péče je 
velice dobré.

Nyní se hodně mluví o očko-
vání proti covid-19. Radí se 
s vámi klienti, jestli se ne-
chat naočkovat?

V poslední době je aktu-
álním tématem třetí dávka 
očkování. Rádi klientům po-
radíme, ale konečné rozhod-
nutí je na nich.

Je něco, co vás během tohoto 
roku opravdu potrápilo, a co 
vám naopak udělalo radost? 

Bohužel nás stále trápí ne-
dostatek zdravotního per-
sonálu, v této situaci se nic 
nezměnilo. A radost máme, 
když můžeme u klientů péči 
ukončit s tím, že se uzdravili. 
Těší nás ohleduplnost ze stra-
ny klientů, což bohužel není 
úplná samozřejmost. V ne-
poslední řadě nás těší skvě-
le odvedená práce všech za-
městnanců Agentury domácí 
péče ACME, patří jim velké 
díky.  pr

orchestrální literatury. Libreto 
vychází z pohádky německé-
ho spisovatele E. T. A. Hoffman-
na Louskáček a Myší král, kde 
síla lásky a lidskosti přemůže 
zlé čáry a osvobodí duši. I nové 
zpracování je příběhem o svá-
teční atmosféře Štědrého veče-
ra, ve kterém se realita spojuje 
s dětskou fantazií ve fascinující 
labyrint.  zu

Ústečtí Beatles pozvali 
Hammela a Bonifanti
Ústí nad Labem – Užijte si další 
z vánočních benefičních kon-
certů The Boom Beatles Revival 
Band and Symphonic Orchestra. 
Akce se uskuteční 18. prosin-
ce od 18 hodin v Domě kultury. 
Vstupenky jsou v předprodeji 
za 200 korun. Hostem letošního 
koncertu je Pavol Hammel a ka-
pela Bonifanti. Výtěžek koncer-
tu již tradičně poputuje na kon-
to Komplexního onkologického 
centra Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem.

Kapela The Boom ve více 
než dvouhodinovém progra-
mu zahraje skladby z pozdější-
ho období tvorby The Beatles. 
V originálních aranžích zaznějí 
známé hity jako Yesterday, Stra-
wberry Fields Forever, All you 
need is Love, Penny Lane, I´m 
the Walrus, Let it be, The Long 
And Winding Road, nebo trojice 
Golden Slumbers – Carry That 
Weight – The End a další. V pro-
gramu zahrají The Boom s or-
chestrem i skladby jednotlivých 
členů z éry po Beatles, např. 
Imagine, Live and let die nebo 
All things must pass. Na zá-
věr koncertu zahrají The Boom 
Beatles Revival Band sérii skla-
deb z počátků Beatlemánie.  zu
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatelky Marjorie Holmes
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Na všech akcích nabízí 
pohodu a smích 
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Advent? To je vánoční pivo  
i výborný oběd Na Rychtě

Jaký je vánoční speciál?

V Předlicích se narodila, do 
školy chodila pěšky, začínala 
s gymnastikou, do velké atle-
tiky ji vytáhl učitel Jiří Hynek. 
Na přespolních bězích poráže-
la kluky, na atletických oválech 
milovala osmistovku. Vytvoři-
la sedmadvacet republikových 
rekordů, vrcholem její dlouhé 
sportovní kariéry byla účast na 
OH v Římě. Do Trmic docháze-
la ke Kastnerům na plesy, v pře-
vleku čerta vítala Vánoce, na 
Miladě fandila těm nejmenším. 

Doma má stovky medai-
lí z různých závodů, nejen vý-
střižky z novin dokládají, že 
znala osobně Emila Zátopka, 
Bohumila Němečka, Jarmilu 
Kratochvílovou, Věru Čáslav-
skou a další osobnosti naše-
ho sportu. Letos na každoroční 
setkání olympioniků nepojede, 
vzpomínková akce se měla 
uskutečnit v Praze 12. listo-
padu, zákeřný covid ji zrušil. 
Byla by tam nejstarší sportov-
kyní, 4. prosince oslavila de-
vadesátku. „Starší je pouze 
vytrvalec Kantůrek,“ potvrdila 

s úsměvem paní Bedřiška 
a hned přidala vzpomínku na 
první závod v gymnastice. 

„Trénovala jsem ve školní tě-
locvičně v Předlicích, najednou 
mi pan Hynek oznámil, že jsem 
byla vybrána na dorostenec-
ké závody do Kolína. Pokazila 
jsem prostná, ale pětiboj jsem 
dokončila. Tenkrát tam vyhrá-
la Eva Bosáková, budoucí gym-
nastická hvězda,“ vysvětluje 
pamětnice. Vyprávět umí, dalo 
by to na pěkně tlustou knihu. 

 Miroslav Vlach

Cukroví provonělo 
domov v Orlické

V našem domově v Orlic-
ké proběhlo již tradiční peče-
ní vánočního cukroví s naši-
mi klienty. Napeklo se spousty 
báječných druhů vánočního 
cukrovíčka, které nejenže dob-
ře vypadá, ale i výborně chut-
ná. Spolu s tím jsou spojené 
Vánoční dílničky, tzv. Vánoční 
tvoření, kde si naši klienti vy-
robí nádhernou vánoční deko-
raci. Pokojná vánoční atmo-
sféra, koledy, krásné vánoční 
výrobky i výborné cukroví na-
šim klientům udělaly velkou 
radost. Přejeme krásné prožití 
adventu. 

 Michaela Vlček Rybanská, 
Domov pro seniory Orlická 

Američan si  
vybral Blades

Ústecký klub amerického fot-
balu Blades bude v sezóně 2022 
působit pod taktovkou mladého 
amerického head coache. Klub 
si plácl se zkušeným matadorem 
amerického fotbalu Austinem 
Stubbsem z Iowy. 

Proč jste si vybral Blades? 
Chci poznat a zažít Českou re-

publiku. Velice jsem si užil své 
působení v Polsku, jak kulturu, 
tak lidi, a slyšel jsem skvělé věci 
o Česku, že je to podobné, ale 
lepší. V minulosti mne kontakto-
valo více českých týmů. Vybral 
jsem si Blades, protože váš ma-
nagement je velice proaktivní 
a máte s týmem velké cíle. Také 
mi o vás vyprávěl skvělé věci váš 
import z loňské sezóny Nolan 
Corpening. Je tu velký potenciál. 

Jaké jsou vaše cíle s týmem? 
Blades mají obrovský potenci-

ál. Myslím si, že liga bude v příš-
tím (doufejme již normálním) 
roce nabitá. Měli jste skvělou se-
zónu 2020, a i když se ne všich-
ni hráči vrátí, mým cílem je na-
vázat na tento úspěch, rozvíjet 
místní talenty a minimálně se 
dostat do play-off.

 Blades Ústí nad Labem 

Do ústeckého minipivovaru Na Rychtě mů-
žete zajít na dobrý oběd, na večeři a pak hlav-
ně na výborné pivo. Tradičně místní sládci 
pro adventní čas navařili vánoční speciál – 
Ústecký Pale Ale 14°. Pivo se jim letos ob-
zvlášť povedlo a vy jej můžete zakoupit i jako 
dárek. Vánoční sety se nabízejí v několika 
kombinacích – Mazel a Ústecký Pale Ale 14°, Mazel a Vojtěch nebo 
Mazel a Ústecká 11° T.G.M. Pokud chcete vyrazit jen na oběd, pak tu 
pro vás denně připravují čerstvé menu, které je kombinací tradiční 
české kuchyně, ale i celosvětových specialit. Tip Šéfkuchaře nabíd-
ne vždy něco navíc! Stačí si vybrat.

Během celého prosince se bude Na Rych-
tě točit adventní Ústecké Pale Ale 14°, což je 
nefiltrovaný silný speciál svrchně kvašený. 
Pivo s jantarovým nádechem, k jehož chme-
lení se používá mladá odrůda amerického 
chmele Amarilo. Jde o odrůdu střední hoř-
kosti s výrazným citrusovým a květinovým 
aroma. Pivo patří do varianty klasického anglického piva, které si 
zachovává jen málo zbytkového cukru a má silnější chmelovou chuť. 
Vaří se ze sladu českého, bavorského, pšeničného a Pale Ale – speci-
álně vyrobeného pro „anglické“ typy piv. Krásný advent.  pr

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

K O N T A K T



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK O M U N I T Y

1 4

Baskeťáček  
na Střekově Sto kilo pro charitu

Probrali komody, skříně 
a šatníky nejen doma, ale také 
u sousedů a známých. Energe-
tici z ČEZu se zapojili do cha-
ritativní sbírky šatstva, obuvi 
a módních doplňků. V děčín-
ském sídle společnosti se po-
dařilo pro Oblastní charitu 
Ústí nad Labem nashromáždit 
bezmála 100 kilogramů mírně 
obnošeného, zánovního, ale 
i zcela nového ošacení, včetně 
12 kabelek, 9 devíti párů bot 
a jednoho kočárku. 

Co se ošacení týče, jedna-
lo se o pestrou směsici pán-
ského, dámského a dětského 
oblečení. „Všem moc děku-
jeme. Stejně jako v předcho-
zích letech určitě najdeme pro 
vše konkrétní využití, zvláš-
tě v našich šatnících, kte-
ré máme v Domě Samaritán, 
Centru pro rodinu Ovečka 
a Centru pro děti Světluška,“ 
kvitoval opětovnou pomoc 
energetiků Jakub Modes, ředi-
tel ústecké charity.  gz

Hráči prvoligového basket-
balového týmu Sluneta navští-
vili trénink našich nejmen-
ších sportovců, kteří chodí na 
kroužek Baskeťáček při školce 
Kameňáček. Ač je v tuto chvíli 
doba nelehká a krom popu-
lárního bacilu napříč celým 
světem tu máme také nemilo-
srdnou rýmičku, najde se pár 
odolných dětí, které to ustojí, 
a mohou tak docházet do škol-
ky i na trénink. Na Střekově 
vedou tréninky dvě zkušené lo-
divodky Dana a Bohča a nutno 
říct, že jde o tréninky zábavné, 
kdy se děti vždy učí nějakou 
novou dovednost. Věřím, že 
z této skupiny vzejde dost so-
lidních sportovců.

 Sluneta Ústí nad Labem 

Karatistka si odvezla 
broušený pohár 

Velké ceny města Ústí nad 
Orlicí v karate se zúčastnilo 
téměř 200 závodníků z 24 klu-
bů z Čech, Slovenska a Polska. 
Turnaj byl klubem zařazen do 
přípravy na blížící se mistrov-
ství České republiky. Výprava 
našich ústeckých 13 závodní-
ků zavedla do svého vystoupe-
ní vše, co v dosavadní přípravě 
nasbírala, a vyplatilo se. Vybo-
jovali jsme celkem 19 medailí. 
Adéla Čepičková za své výko-
ny obdržela i broušený Pohár 
starosty města, jako nejlepší 
závodník turnaje. 

 Josef Rajchert, Sport Union 

Dvě unikátní lanovky za humny 
Teplicko/Ústecko – Region pod 
Krušnými horami se může po-
chlubit dvěma zajímavými lano-
vými drahami. Jedna je nejdel-
ší ve střední Evropě, druhá sice 
patří k těm nejkratším, ale i ona 
má své nej. V Krupce na Teplic-
ku je dvousedačková lanovka, 
která má délku téměř 2,5 ki-
lometru, což z ní dělá nejdelší 
lanovou dráhu bez mezizastáv-
ky ve střední Evropě. Lanovka, 
která vede na Komáří vížku je 
technickou památkou a byla 
slavnostně spuštěna 25. května 
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1952, což z ní dělá nejstarší la-
novku v Čechách. Druhá unikát-
ní lanovka je v Ústí nad Labem 
a je 336 metrů dlouhá. Je to ka-
binová dráha, která spojuje ob-
chodní centrum Forum a výletní 
zámeček Větruše. Ačkoli patří 
mezi kratší lanovky, tak se jed-
ná o nejdelší visutou lanovou 
dráhu v Česku bez samostatně 
stojících podpěr. Slavnostní za-
hájení zkušebního provozu se 
uskutečnilo 7. prosince 2010. 
Loni tak oslavila své desetileté 
výročí.  gz

GENERÁLNÍ PARTNER PODPOŘIL GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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B E AT L E S  R E V I V A L  B A N D  &  O R C H E S T R A
H O S T  P A V O L  H A M M E L

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY ÚSTÍ NAD LABEM

THE BOOM, B. B. ART PRODUCTION 
A KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
ZA PODPORY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM UVÁDĚJÍ

V Á N O Č N Í  K O N C E R T31.

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA KONTO 
KOMPLEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA 

MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- NA MÍSTĚ 300,- DĚTI DO 12TI LET ZDARMA

PRO OSOBY ZTP/P ZDARMA / DOPROVOD JEDNÉ OSOBY ZDARMA REZERVACE VSTUPENEK ZTP/P: +420776330953

PRO VOZÍČKÁŘE MÍSTA VYHRAZENA / BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP ZAJIŠTĚN - REZERVACE 3 DNY PŘED KONCERTEM NA +420776330953

INFO A REZERVACE  VERNER@BBARTPRODUCTION.CZ / +420776330953 / WWW.THE-BOOM.INFO

PŘEDPRODEJ OD 6. 12. 2021  RECEPCE DOMU KULTURY / INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM / 

JASMÍNA - LIDICKÉ NÁMĚSTÍ / KLÍČNICTVÍ ALBERT SEVERNÍ TERASA / COMFOR VANÍČKOVA / WWW.VSTUPENKYUSTI.CZ

18 DEC
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PÉŤA 
Kocour, barva černá 
s bílou náprsenkou 
a ponožkami, stáří 
5 měsíců. Péťa je 

trošičku plachý kocourek, ale když se 
rozkouká a zvykne si, tak se rád i pomazlí.

ČÁRLÍ 
Pes, kříženec 
knírače, barva 
černá se stříbrným 
prokvetením, výška 

50 cm, stáří 5 let. Čárlí je dobrák, má 
nekonfliktní náturu a chodí rád na 
procházky. 

PEJSEK 
Pes byl nalezen 
občanem v Ústí nad 
Labem – město dne 
24. 11. 2021. Pes 

není čipovaný. Pejsek není uvolněn 
k adopci, hledá se jeho původní 
majitel. Pokud jej poznáváte, zavolejte 
prosím do útulku. 

OSKAR 
Kocourek je černý 
a starý 5 měsíců. 
Oskar je milý a mazlivý 
kocourek.

CENTRUM PRO ZVÍŘATA V  NOUZI  PŘI  ZOO ÚSTÍ  NAD LABEM 

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

p r o s i n e c  2 0 2 1
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Dlužníci města mohou využít amnestii
Ústecká radnice se připo-

jila k projektu Milostivé léto. 
Radnice upozorňuje na mož-
nost zastavení exekučního ří-
zení bez sankčních poplatků. 
Jde o exekuce, které jsou ve-
deny k vymožení pohledávek 
města. Týká se to města Ústí 
nad Labem, městských obvo-
dů i organizací města. „Je to 
šance pro občany, kteří uvízli 
ve dluhové pasti, jak se zbavit 
dluhů. Záleží však především 
na nich, na jejich zájmu se vrá-
tit k důstojnému životu,“uve-
dl náměstek primátora Tomáš 
Vlach. Lidé dluží městu napří-
klad poplatek za svoz odpadů 

nebo za dopravní přestupky. 
Nejvíce Ústečanů dluží za od-
pad, a to 238,6 milionu korun, 
téměř 108 milionů eviduje od-
bor přestupkových agend. Jde 
většinou o dopravní přestupky. 
Mezi vymáhanými částkami 
jsou i pokuty za záškoláctví, 
týrání zvířat nebo nezaplace-
né blokové pokuty městské po-
licie. Dopravnímu poniku lidé 
dluží necelých 130 milionů. 

Zapojením do akce Milos-
tivé léto chce město pomoci 
občanům, kteří se dostali do 
dluhové pasti, zbavit se sank-
cí za exekuce. Akce poběží do 
28. ledna.  zu

Strážníci pomáhají s očkováním
Pomocnou ruku zdravotníkům 

z Masarykovy nemocnice na-
bídli strážníci městské policie. 
Starají se především o plynulý 
a bezpečný chod očkování. Pří-
slušníci městské policie v ne-
mocnici dohlíží na plynulý chod 
očkování a bezpečnost klientů 
i zdravotníků. „Počty naočko-
vaných obyvatel se v současné 
době opět výrazně navyšují, za 
to jsem skutečně rád, očková-
ní je tou správnou cestou pro 

zvládnutí pandemie. Nese to 
s sebou však i potřebu zajistit 
bezpečný a organizovaný prů-
běh očkování. Pomoc našich 
strážníků je v tomto ohledu 
opravdu významná a já jsem 
jim za to vděčný,“ uvedl primá-
tor Petr Nedvědický. Městská 
policie ale proti covidu bojuje 
i jinde, rozvezla po okrese téměř 
13 000 antigenních testů, které 
budou využity k testování na zá-
kladních i středních školách.  zu

Kulturní středisko ruší akce 
Z důvodu pandemie se ruší 

všechny akce pořádané Kul-
turním střediskem do konce 
roku. 

Všechny jsou přeložené 
na jaro 2022. „I akce, které 
v Domě kultury pořádají jiní 
pořadatelé, jsou opět přelože-
né, nebo zrušené,“ říká Ivan 
Dostál z Kulturního středis-
ka. „Připravujeme kulturní 
akce s vědomím, že situace se 
nemusí zlepšit ani začátkem 

roku 2022. Chceme věřit, že 
taková situace nenastane, 
a proto musíme být připraveni 
nabídnou lidem pořady, jako 
by žádný covid nebyl,“ uvádí. 

Dostál přiznává, že nálada 
optimistická opravdu není. 
„Vloni jsme věřili, že covid 
přejde a budeme fungovat 
v normálních kolejích, ale teď 
už jsme ve svých prognózách 
opatrnější. Přesto věříme, že 
se kultura rozjede.“  zu
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
všem cestujícím, zaměstnancům a obchodním partnerům 

přeje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 Děkujeme, že využíváte MHD.

Příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v novém roce

MC
20

21
12

21


