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Vítek 
Havliš

Vždy jsem věděl, 
jak a co okecat, 
abych zahladil 
hrozící průšvih
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

U LAGUNY
18.–19. 6.  Interporta 

LETNÍ KINO
17. 6., 1800  Ústecké devadesátky
9. 7., 1600  Tři sestry Open Air Tour
16. 7., 2000  Queenie Universum Tour
29. 7., 1630  Kukino: Štístko, Poupěnka,  
  Smejko a Tanculienka
13. 8., 1530  Marek Ztracený – Tour de léto

KULT
do 19. 6.  Bermudský Δ 

LÉTO NA STŘEKOVSKÉ NÁPLAVCE
18. 6., 1400  Den s Cepíkem
24. 6., 1900  Fridrich a Frichrich
15. 7., 1900  Šavlozubý ponožky
30. 7., 1400  Den s Cepíkem
5. 8., 1900  Markéta a Janek Chladovi
19. 8., 1900  Holborn Stereo
27. 8., 1400  Den s Cepíkem
2. 9., 1900  Točílas

FÍROVKA
17. 7., 1800  Fírfest vol.1 – Sklap, AC/CZ
19. 8., 1800  Fírfest vol. 2 – Cumbal, The Rumble  
  of Skulls, Nazsong Tribute  
  To Nazareth

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
1. 7., 1400  S Kašpárkem za pohádkami
10. 7., 1400  Kašpárek na skalním hradu
17. 7., 1400  Šípková Růženka
24. 7., 1400  Skřítek, který to nevzdal
31. 7., 1400  Zpívánkový kabaret
7. 8., 1400  O třech kůzlátkách

14. 8., 1400  Čert a Káča
21. 8., 1400  O Budulínkovi
28. 8., 1400  Václav a slimák

HRAD STŘEKOV
19. 6., 1500  Pohádková neděle
  Letní štace 
30. 6., 2000  Sen noci svatojánské
1. 7., 2000  Sen noci svatojánské

POD MOSTEM D8
1. 7., 1500  Under The Bridge

KOUPALIŠTĚ BRNÁ
Letní štace 
21. 6., 2000  Harila aneb Čtyři z punku a pes
22. 6., 2000  Pábitelé
23. 6., 2000  Pábitelé
7. 7., 2000  Harila aneb Čtyři z punku a pes
8. 7., 2000  Pábitelé

MĚSTSKÉ SADY
19. 6., 900  Den domácích mazlíčků

AMFITEÁTR V KAMPUSU
Filmové léto s UJEP
23. 6., 1730  Přednáška a degustace kávy
30. 6., 1000  Myši patří do nebe
každý čtvrtek od 1730 promítání filmů 

MALÝ HAMBURK
19. 6., 1500  Marley Wildthing
19. 6., 1600  Kapela Vy
19. 6., 1700  Old Boys Dixie
26. 6., 1500  Štěpán a Brigita
26. 6., 1600  Gerald James Clark

26. 6., 1700  Sissos
do 25. 9. každou neděli od 1500 hudební produkce

CLUB KLADÍVKO
17. 7., 2000  Dj Žaby

DŮM KULTURY
27. 6., 1800  Muzikál Pomáda
13. 9., 1900 Když se zhasne

NÁRODNÍ DŮM
7. 9. 2000  The Mentulls 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
18. 6., 1700  Koncert baletního studia  
  a jeho hostů
24. 6., 1900  Rusalka
26. 6., 1700  Baletní koncert TS Scenic a hostů
23. 9., 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers:  
  Swing nylonového věku

DŮM UMĚNÍ
do 2. 7.  Hladce obrace: od sebe sama, kolem  
  prázdna a skrze něj
do 3. 7.  Strategies of Success
3. 8. – 10. 9.  Zahradní slavnost
18. 8. – 24. 9.  Tomáš Moravec
21. 9. – 11. 12  Minimalistická floristika

GALERIE EMILA FILLY
do 17. 7.  Rubová strana 

ČINOHERNÍ STUDIO
18. 6., 1900  Mluviti pravdu, premiéra
20. 6., 1900  Mluviti pravdu
25. 6., 1900  Mluviti pravdu

28. 6., 1800  Ronja, dcera loupežníka, derniéra

ATRIUM MUZEA
Letní štace
10. 7., 2000  Anšlus

MUZEUM 
28. 6., 1600  Workshop Camera Obscura
29. 6., 1700  Zahraniční studium v dobách  
  J. A. Komenského
2. 9., 1000  12. Ústecký den porcelánu

HRANIČÁŘ
19. 6., 1500  Postav si svůj náklaďáček
19. 6., 1730  Rakeťák
21. 6., 1730  Kde je Anne Franková
21. 6., 2000  Chlast
22. 6., 1900  Člověk v tísni – 30 let
23. 6., 1900  Kdyby radši hořelo
24. 6., 2000  Jan Session #12
26. 6., 1500  Rakeťák
26. 6., 1730  Elvis
28. 6., 1730  Tutanchamon – poslední výstava
28. 6., 2000  Sedmikrásky
30. 6., 1900  Párty Hárder 
11. 7. – 28. 8.  Celý léto na ulici, koncerty, letní  
   kino, divadlo, tančírny, výtvarné  
   dílny, workshopy

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA
18. 6., 1300  Zírej, ale nezakopni
20. 6., 1800  Dílna s Terkou
20. 6., 1800  Oskar Georg Siebert: nežádoucí
22.6., 1800  Study in the USA
Do 29. 6.  Dračí sluj, fantasy hra
do 30. 6.  Voda – sucho, výstava
Do 30. 6.  Je všude, výstava
Do 30. 9.  Tajemná místa na Ústecku, soutěže



Z P R Á V Y

3

Limonádu si na Miladě dáte 
už před začátkem prázdnin
Ústecko – Stánky u jezera Mi-
lada budou. Podle ředitele 
Palivového kombinátu Ústí 
Waltera Fiedlera by tam moh-
ly vyrůst nejpozději koncem 
června. Původně přitom hro-
zilo, že kvůli nedokončeným 
přípojkám sítí nebudou moci 
provozovatelé stánky otevřít. 
Trvalé přípojky by se měly za-
čít budovat na podzim a ho-
tovy by měly být příští rok na 
jaře.

Podařilo se nám dohodnout 
s provozovateli na otevření 
šesti stánků s jídlem a pitím 
na třech plážích kolem jeze-
ra. „Na hlavní pláži bude ob-
sazeno pět pozic, z toho bu-
dou tři stánky s občerstvením 
a dva se sportovním vybave-
ním. Na trmické pláži bude 
jeden stánek s občerstvením. 
Pláž Roudníky nabídne smí-
šený stánek, tedy s občerst-
vením i sportovním vybave-
ním. V lokalitě 5. květen bude 
jeden stánek s občerstvením,“ 

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 16. 6. 2022  Příští vydání: 22. 8. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 15. 8. 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

č e r v e n  2 0 2 2

řekla mluvčí města Romana 
Macová s tím, že z běžně ob-
sazených pozic zůstávají mo-
mentálně dvě volné. Nabíd-
ky o jejich pronájem žadatelé 
stáhli.

Na Miladě nově najdete dvě 
veřejná ohniště. Jedno u hlav-
ní pláže a druhé u pláže mezi 
Trmicemi a Roudníky. I letos 
se k jezeru dostanete zdar-
ma autobusem z centra Ústí 
nad Labem. „Linka je v obdo-
bí květen až říjen s provozem 
v sobotu, neděli a ve svátek 
a o letních prázdninách i v pá-
tek,“ dodává Macová.  gz

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 Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.
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Tolik lidí bylo vykázáno z ústeckých 
trolejbusů a autobusů během společných 
kontrol strážníků a revizorů. Dalších 
bezmála sedm stovek osob ani do 
hromadné dopravy nenastoupilo, když 
kontrolory uvidělo. Bezpečnostní akce, 
které se konají už více než půl roku, se 
podle dopravního podniku osvědčily. 
Černých pasažérů ubylo. Přesnější data 
dopravní podnik teprve zpracovává. Ve 
vozech jsou spolu s revizory na kontrolách 

také dva strážníci, na zastávkách operují 
preventisté kriminality. Podle zástupce 
ředitele ústecké městské policie Jana 
Novotného se akcí postupně zúčastnilo už 
1 244 strážníků a preventistů.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

1 556

Testování aut bez řidiče zatím virtuálně
Ústí nad Labem - Do ulic města za-
tím nevyjedou auta, která nebu-
de řídit člověk. Testování takzva-
ných autonomních vozidel se 
zatím bude realizovat ve virtuál-
ním prostředí, které ale bude od-
povídat reálným místům ve měs-
tě. V plánu jsou dvě trasy. Jedna 
bude na Severní Terase, druhá 
přes město až k dálnici. Virtu-
ální testovací okruh na Severní 

Terase by měl být hotový ještě 
letos. Vize testování autonom-
ních aut v reálném prostředí 
v plánu je. Podle Petra Achse 
z Inovačního centra Ústeckého 
kraje je potřeba na to připravit 
legislativu. Primátor Petr Ned-
vědický dodal, že město jako 
správce komunikací musí celou 
trasu doplnit například chybějí-
cím dopravním značením.  gz
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Od prázdnin si studenti a senioři 
v ústeckých trolejbusech připlatí

Hřiště znovu 
opravovat nebudou

Projekt nákupního centra bude 
ještě muset investor upravit

MC
20

22
06

03

INZERCE

Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA, 

SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, 
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 

kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101
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Ústí nad Labem – Od 1. července 
si studenti a senioři v ústec-
ké městské hromadné dopravě 
připlatí. Cena hodinové jízden-
ky se zvýší z pěti na 11 korun 
a jednodenní jízdenka vyjde 
místo 22 na 44 korun. Pod-
le ústeckého primátora Petra 

Ústí nad Labem – Opakovaně zni-
čená dětská a víceúčelová hřiště 
neštěmická radnice už obno-
vovat nebude. Pokud by radni-
ce měla pokaždé opravit nebo 
vyměnit zničený herní prvek či 
klouzačku, tak by musela za-
stavit všechny ostatní investi-
ce. Škody se během let vyšplha-
ly do milionů. „Rychlost, jakou 
nenechavci dětská i sportovní 
hřiště ničí, je neuvěřitelná a pře-
devším smutná. Bohužel máme 
v obvodě část obyvatel, která si 
neváží vůbec ničeho,“ řekla sta-
rostka Yveta Tomková. Zajistit 
neustálý dohled u každého hřiš-
tě je nereálné. Radnice tak bude 
investovat jen tam, kde je správ-
ce a sportoviště je zabezpečené 
proti vniknutí.  gz

Oblíbená Marie 
znovu brázdí Labe
Ústí nad Labem – Oblíbenou 
převozní lodí Marie už se zase 
svezete. V červnu a září jezdí 
o sobotách, během prázdnin 
i v úterý. Loď zajišťuje dopra-
vu na Labi se zastávkami Va-
ňov, cyklocamp Brná, Dolní 
Zálezly, Církvice, Libochovany, 
Velké Žernoseky, Marina Píšťa-
ny a zpět. Ceny jízdného se ani 
v letošní sezoně nemění. Pod-
le mluvčí města Romany Ma-
cové v roce 2021 na Marii jelo 
1 033 platících osob a kolem 
dvoustovky neplatících dětí do 
šesti let. Město lodní linku i le-
tos podpořilo částkou 170 tisíc 
korun.  gz

Ústí nad Labem – Střekovský ob-
vod jako jediný v Ústí nemá 
větší nákupní centrum a prav-
děpodobně se ho hned tak ne-
dočká. Ve hře je stále komplex 
u soudu. Střekovská místosta-
rostka Aleša Kymličková řekla, 
že radnice je s investorskou fir-
mou Saller Group v kontaktu. 
Podle ní ale potřebuje součin-
nost magistrátu, který vydává 
povolení a režíruje územní plán. 
„My můžeme maximálně prosit 
a tlačit k nějaké činnosti,“ říká 
místostarostka.

Tamní obyvatelé absenci mož-
nosti plnohodnotného nakupo-
vání kritizují. „Je to jeden z pro-
blémů, který Střekovany hodně 
tíží. Kromě jednoho supermar-
ketu zde nic není. Chybí lékár-
na nebo drogerie. A to je pro 
městskou část se 14 tisíci oby-
vateli ostuda,“ uvedla opoziční 
zastupitelka Věra Nechybová, 
která na problém dlouhodobě 
poukazuje.

Investor je plánům na posta-
vení obchodního centra stále 
nakloněn. Stavbu na volném 
prostoru za Benešovým mostem 
a budovou soudu by developer-
ská společnost Saller Group už 
chtěla zahájit. Stále ale nemá 
všechna potřebná povolení. 

Podle městské zastupitelky pro 
územní plánování Evy Fialové je 
to na dobré cestě. „Odsouhlasi-
li jsme změnu číslo jedna, která 
výstavbu povoluje za určitých 
podmínek, a nyní je na inves-
torovi, aby představil upravený 
projekt. Zatím přesný termín, 
kdy k tomu dojde, znám není,“ 
dodává Fialová.

Spory o projekt se táhnou už 
od roku 2008. Tehdy vlastník 
pozemku představil první podo-
bu supermarketu Lidl. Dokon-
ce kvůli tomu místní hlasovali 
v referendu. To sice bylo platné, 
ale ne závazné. V komplexu by 
mělo být ještě několik menších 
prodejen a lékárna.  gz

Vybydlené činžáky 
půjdou k zemi
Ústí nad Labem – Demolice dvou 
domů v Matiční ulici je na spad-
nutí. Roky neobývané a zde-
vastované činžáky by měly jít 
k zemi v průběhu prázdnin. Měs-
to by měla stát zhruba 3,3 mi-
lionů korun. Podle náměstka 
primátora Pavla Tošovského se 
rozhodlo o demolici, protože 
rekonstrukce by byla finančně 
náročná. 

„Zatím se tam provede srovná-
ní se zemí a vyklizení. Původní 
kompromisní řešení, že po zří-
zení Kanceláře architekta měs-
ta vznikne studie na konečnou 
revitalizaci tohoto území, zatím 
reálné není, protože kancelář 
architekta dosud nevznikla,“ vy-
světlil Tošovský s tím, že navíc 
stále probíhají jednání s majite-
lem sousedního zdevastovaného 
domu, Českými přístavy. „Věřím 
tomu, že časem dojde k demoli-
ci i tohoto objektu, protože nic 
jiného už s ním asi dělat nejde,“ 
dodal Tošovský.  gz

Ústečané si zvolí 
zastupitele i senátora
Ústí nad Labem – Politické stra-
ny a hnutí v Ústí nad Labem 
sestavují kandidátky pro pod-
zimní volby do zastupitelstev 
měst a obcí. Lídrem kandidátky 
UFO je Petr Křivan, Pro Zdraví, 
Sport a Prosperitu Michal Šev-
covic, STAN Radovan Dostálek, 
Společně Zbyněk Novák, ODS 
Michal Šidák a lídrem Pirá-
tů Lukáš Blažej. Další politické 
subjekty zveřejní kandidátky 
v průběhu června.

Spolu s komunálními volba-
mi se v září uskuteční i první 
kolo senátních voleb. Stávající 
senátor Jaroslav Doubrava za-
tím neřekl, zda se bude o post 
znovu ucházet. Kandidaturu 
už oznámil historik Martin Kr-
sek (Senátor 21) a Alfréd Dytrt 
(TOP 09). Zatím jedinou ženou, 
která o post senátora bude usi-
lovat, je exprimátorka Věra Ne-
chybová (UFO). „Jsem na straně 
těch, kteří jsou v době obrov-
ského zdražování potravin 
i energií na hraně propasti a ne-
mají zastání,“ uvedla. Spekuluje 
se, že ODS zřejmě pošle do boje 
rektora Martina Baleje, KSČM 
Miloslava Buldru, ANO primá-
tora Petra Nedvědického a SPD 
zastupitele René Hladíka.  gz

Nedvědického město musí rea-
govat jak na celostátní navýše-
ní cen, tak na zvyšující se ceny 
energií a mezd. Část změn 
provedlo město už v dubnu, 
kdy zdražilo jízdné při jízdě do 
okolních obcí Chlumec, Přesta-
nov a Dolní Zálezly.  gz
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Justiční palác je stále ve hře, jeho 
cena vyšplhala na 2,4 miliardy

Z kohoutku teče 
tvrdší voda

V nabídce přátelských míst pro 
filmaře se ocitl i lihovar

č e r v e n  2 0 2 2

Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme všeobecnou zdravotní sestru 

NÁPLŇ PRÁCE
• poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře  

v domácím prostředí klienta

NABÍZÍME
• DPP jako přivýdělek
• motivační mzdové ohodnocení
• možnost dalšího vzdělávání financovaného  

zaměstnavatelem
• 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.
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Ústí nad Labem – Odkládaná stav-
ba justičního areálu u rondelu 
na Bukově je stále ve hře. Bě-
hem dvaceti let, co se o vzniku 
areálu jedná, ale jeho cena dra-
maticky vzrostla. Původně měl 
stát 850 milionů korun, nyní už 
jde o částku 2,4 miliardy. Podle 
ministerstva spravedlnosti je 
na vině jak zdražení ve staveb-
nictví, tak i rozšíření projektu.

Ministerstvo už vypsalo za-
kázku na správce stavby. „Na-
bídku podalo více subjektů 
a vítěz by mohl být znám ještě 
během měsíce června,“ řekla 
Markéta Poslušná z tiskové-
ho oddělení ministerstva. Pak 

budou následovat další fáze. 
Výběrového řízení na zhoto-
vitele stavby je plánováno na 
druhou polovinu letošního 
roku. „Následně bude zahájena 
samotná výstavba nového jus-
tičního areálu, přičemž délka 
výstavby je plánovaná na dva 
a půl roku,“ doplnila Poslušná. 

O stavbě nové budovy justič-
ního areálu u rondelu na Bu-
kově se mluví od roku 2002. 
Urychlení stavby nepomohlo 
ani to, že v roce 2013 pokle-
pal na základní kámen prezi-
dent Miloš Zeman s tehdejší 
ministryní spravedlnosti Marií 
Benešovou. Termín dokonče-
ní se odhadoval na rok 2018. 
V nové budově má sídlit kraj-
ský a okresní soud se státním 
zastupitelstvím, Probační a me-
diační služba, pobočka minis-
terstva spravedlnosti a ústecké 
pracoviště Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetko-
vých.  gz

Ústí nad Labem – Od června teče 
v části města z kohoutků tvrd-
ší voda z žernoseckého vrtu. 
Informovala o tom společnost 
Severočeské vodovody a kana-
lizace. Změna se týká obyva-
tel Klíše, Předlic, centra města, 
Krásného Března, Neštěmic 
a Vaňova. Do dodávané měk-
ké vody z Flájí bude přimíchá-
váno 30 procent tvrdé vody 
z vrtů Velké Žernoseky. Podle 
mluvčí společnosti Ivety Kar-
dianové je pitná voda i po této 
změně stejně jako dříve kvalit-
ní a splňuje přísné legislativní 
požadavky na jakost.  gz

Černých pasažérů 
v MHD ubylo

Ústí nad Labem – Přísnější kont-
roly černých pasažérů a van-
dalů v ústecké hromadné do-
pravě se podle dopravního 
podniku osvědčily. Kontroly re-
vizorů, strážníků městské po-
licie a asistentů prevence kri-
minality se dělají už půl roku. 
Podle zástupce ředitele měst-
ské policie Jana Novotného se 
za tu dobu platební morálka 
cestujících zlepšila. „V kontro-
lách budeme pokračovat i na-
dále,“ řekl.  gz

Ústecký kraj – Vybrat to správ-
né prostředí pro natáčení filmu 
nebo seriálu není hračka. Filmo-
vá kancelář kraje se 
proto snaží nabíd-
nout filmařům i ne-
tradiční místa v re-
gionu. Jedním z nich 
je například moderní 
areál trmického liho-
varu. „Vybrali jsme 
kombinaci jedinečných a nově 
zpřístupněných lokací na zá-
kladě zkušeností, co filmaři po-
ptávají. Jedná se o lokace, kte-
ré jsou takzvaně film friendly, 
tedy víme, že je majitel ochot-
ný se na natáčení domluvit,“ 
řekla Bára Hyšková z Filmové 

kanceláře Ústeckého kraje a do-
dala, že filmaři se k nám do kra-
je rádi vrací, a tím pádem v regi-

onu utrácí i spoustu 
peněz. Filmová kan-
celář Ústeckého kra-
je se podílela na řadě 
úspěšných a divác-
ky oblíbených filmů 
i televizních projek-
tů, například Most!, 

Rapl 2, Zrádci, Ochránce, Svět 
pod hlavou, Jojo Rabbit, Úsměvy 
smutných mužů, Bourák, Zra-
něná srdce s Keirou Knightley 
nebo Extraction 2 s Chrisem 
Hemsworthem v hlavní roli. 
Z posledních je aktuálně v ki-
nech Stínohra.  gz

Parkování v zóně se 
kamionům nevyplatí
Ústecko – Bezplatné parkování 
v předlické průmyslové zóně 
skončilo. Už skoro měsíc tam 
musí řidiči platit. Město tam 
dlouhodobě řešilo stížnosti na 
nepořádek. „Řešíme tam dlou-
hodobě problémy způsobené 
parkováním kamionů, tak-
že jsme tuto oblast zpoplatni-
li tak, abychom jim tam pobyt 
znepříjemnili,“ vysvětlil primá-
tor Petr Nedvědický.

Město tím chce snížit nákla-
dy, které vynakládá na úklid 
této oblasti. Řidiči kamionů 
zaplatí 500 korun za každých 
započatých 24 hodin a řidiči 
ostatních vozidel dají za hodi-
nu dvacet korun a celodenní 
stání přijde na 100 korun.  gz



6

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zZ P R Á V Y

První vodíková vlaštovka dorazila  
do Ústí, zatím se jen předvést

INZERCE

MC
20

22
06

21

Miliony, o které se nikdo nehlásí

Majetkové restituce jsou stále ože-
havým tématem. Vychází totiž najevo, že 
spousta nároků byla vyčíslena špatně. Na 
tuto chybu dlouhodobě poukazuje mno-
ho institucí. Jednou z nich je i spolek My 
restituenti, který je unikátní proto, že byl 
založen restituenty, kteří mají s úspěšným 
přeceněním svých chybně oceněných ná-
roků osobní zkušenosti. Proto se rozhodli 
nabízet bezplatnou pomoc ve formě pro-
věření správnosti přecenění původního 
nároku, a to na celém území České repub-
liky. „Sami jsme si celým procesem úspěš-
ně prošli a víme, co je potřeba udělat,“ říká 
předsedkyně spolku Petra Devine.

Nebavíme se tu o  zanedbatelných 
částkách. Naopak. „Můžeme potvrdit, že 
stále nacházíme další a  další případy, kdy 
státem uznané nároky mají být ve sku-
tečnosti mnohonásobně vyšší,“ potvrzuje 
předsedkyně. Přičemž nezáleží na tom, zda 
si restituent nárok již vyčerpal, nebo ne, pře-
cenění na správnou výši je možné i zpětně. 

Restituenti o tom  
nemají ani tušení

Nejsou výjimkou i případy, kdy špat-
né ocenění způsobuje až 80násobné pod-
hodnocení nároků. Smutné je, že drtivá 
většina restituentů o tom nemá ani tušení. 
Stát tak může dlužit miliony korun lidem, 
kteří neví, že na ně mají nárok.

Jak se mohlo něco takového stát? 
Abychom tomu správně porozuměli, mu-
síme se přesunout do 50. let minulého 
století. Představte si, že vaše rodina vlast-
ní zemědělský pozemek. Stát tento ma-
jetek v  rámci znárodňování zabaví a  na 
jeho místě postaví obytné domy. V  roce 
1991, kdy je schválen restituční zákon, 
který má tyto křivdy napravit, si o  svůj 
pozemek zažádáte zpět. Bohužel ho ale 
už nikdy nedostanete – je přeci zasta-
věný. Vznikne vám tedy restituční nárok. 
A  tady je právě zakopaný pes. Nárok je 
totiž často vypočtený z pozemku, který je 
oceněn jako nestavební, a to i přesto, že 
na něm stojí obytné domy. Chyba, která 
tisíce rodin připravila o miliony.

I nulový nárok  
je možné překontrolovat

Restituenti mají dnes jen jednu 
možnost, jak tuto situaci vyřešit. Nechat 
si svůj nárok zkontrolovat. „Pokud si rodi-
ny původních majitelů zažádaly o  kom-
penzaci do konce ledna 1993, můžeme 
jejich nárok prověřit a posoudit, zda byl 
oceněn správně. Platí to i  v  případě, že 
byl nárok již vyplacen, a je tedy evidován 
jako nulový,“ vysvětluje Petra Devine.

Velkou výhodou je, že spolek je na 
základě plné moci schopen vše bezplat-
ně prověřit za vás. Pokud se ukáže, že byl 

nárok špatně vyčíslen, spolek doporučí 
další kroky a v případě zájmu i specializo-
vané právní zastoupení, které je v proce-
su přecenění nároků nezbytné. „Sám stát 
využívá v rámci restitučních procesů ad-
vokátní kanceláře. Pouštět se do procesu 
na vlastní pěst nebo s nespecializovaným 

advokátem je bohužel předem prohraný 
boj,“ upozorňuje předsedkyně. „Pokud 
si právní zastoupení nemůžete dovolit, 
nemějte obavy, spolek My restituenti je 
vám schopen pomoci i tak,“ dodává. 

Právní zastoupení 
je základem úspěchu

S tím souhlasí i advokát Milan Prie- 
ložný. „Stát v  této oblasti dlouhodobě 
spoléhá na to, že restituenti zůstanou 
nečinní. Bez podání žalob k  soudu je 
pravděpodobnost úspěchu velmi nízká,“ 
podotýká. Naopak s  právním zastoupe-
ním nabírá proces narovnání zcela jiný 
směr. „Podle našich zkušeností soud nově 
oceněný a důkazy podložený nárok uzná 
a  drtivá většina restituentů se dočká 
spravedlivé náhrady,“ doplňuje Petra 
Devine.

Tato slova potvrzuje i  Mariana No-
votná Nachtigallová, dcera restituentky, 
která služby spolku již využila. „Spolek 
My restituenti nám pomohl uvědomit 
si, že existuje právní cesta, jak se domo-
ci vyšších náhrad, než jaké byly v minu-
lých desetiletích státem vypláceny. Bez 
profesionální pomoci a  podpory spolku 
bychom tuto cestu sami nikdy nevyšla-
pali.“ Přesto, že restituční nárok a  jeho 
uplatnění se nepromlčuje, Petra Devine 
upozorňuje, že vůle státu řešit požadavky 
restituentů na přecenění nároků může 
brzy skončit. „V  minulosti už tu byly ze 
strany státu takové snahy. Proto by res-
tituenti s  řešením svých žádostí neměli 
otálet,“ uzavírá předsedkyně spolku. 

Patříte vy nebo vaše rodina mezi restituenty, kteří se v 90. letech přihlásili 
o navrácení svých majetků? Pak byste měli zpozornět. Je totiž velká 
pravděpodobnost, že výše nároků, které vám za nevydané majetky náleží, 
byla chybně vypočtena.

Zoo chce vzkřísit 
Lumpepark

Ústí nad Labem – Ústečané si na 
Mírovém náměstí mohli prohléd-
nout vodíkový autobus Solaris 
Urbino 12 Hydrogen, který by 
měl v budoucnu brázdit ulice 
města. „Vodík má v našem městě 
dlouholetou tradici. Nyní se vra-
cí jako technologie budoucnos-
ti, která dokáže pozvednout naši 
MHD na úplně jinou úroveň,“ 
řekl primátor Petr Nedvědický 
s tím, že je teď důležité, aby po-
čátkem příštího roku byla reali-
zována dodávka první pětice vo-
díkových autobusů.

V budoucnu by vodíkových 
autobusů mělo ve městě jezdit 
až dvacet. Vozidla budou plně 
nízkopodlažní, vybavena klima-
tizací, nabíječkami standardu 
USB a kamerovým systémem. Je 
však třeba získat dotační peníze. 
Projekt je podle předsedy před-
stavenstva Martina Prachaře ve 
druhé třetině. „Tři a půl roku na 
projektu vodíkové dopravy v Ústí 
intenzivně pracujeme. První tře-
tinu, která spočívala v přípra-
vách, máme za sebou. Teď jsme 
ve druhé třetině projektu, kde 
nejde o nic jiného než o peníze. 

Musíme na to získat dotační pe-
níze a čeká nás poslední třeti-
na a ta bude aktivně nejnároč-
nější a půjde v ní o samotnou 
realizaci,“ vysvětlil Martin Pra-
chař s tím, že poté by mohli lidé 
jezdit ekologickým vodíkovým 
autobusem. 

Petr Křivan z představenstva 
ústeckého dopravního podni-
ku ocenil, jak jel autobus tiše 
a dobře akceleroval i do kopce. 
„Vodík je pohon budoucnosti, 
a stojí za to na tomto projektu 
pracovat a podporovat ho,“ řekl 

po předváděcí jízdě. Ústecký pro-
jekt vodíkové hromadné dopravy 
počítá s výrobou, čištěním a pl-
něním vodíku do vozidel na jed-
nom místě. Nové autobusy bu-
dou jezdit na vodík, který vzniká 
v ústecké Spolchemii. „Používat 
vodík na mobilitu je perfektní 
nápad a my tento projekt podpo-
rujeme. Jsme opravdu rádi, že se 
můžeme tímto způsobem podílet 
na zlepšení kvality života v na-
šem městě i na celé planetě,“ do-
dal k projektu ředitel Spolche-
mie Daniel Tamchyna.  gz

Ústí nad Labem – Zoologická za-
hrada chce investovat 21,5 milio-
nu korun do zlepšení podmínek 
pro zvířata i návštěvníky. Podle 
ředitelky Ilony Pšenkové je v plá-
nu obnova mobiliáře i modulární 
zázemí pro primáty a šelmy. Pře-
stavby se mohl dočkat i vchod 
z Drážďanské ulice. Peníze ze 
záchranného fondu uvolnili rad-
ní a ještě to musí na červnovém 
zasedání schválit zastupitelé. Je 
to zhruba polovina částky, kte-
rá aktuálně ve fondu města je. 
Už v červenci mají do zoo přijet 
odborníci z Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií na 
kontrolu. Poté bude jasno, zda 
se opět stane plnohodnotným 
členem nebo z ní zcela vypadne. 
„Od mého nástupu do funkce in-
tenzivně pracujeme na odstra-
ňování všech nedostatků shle-
daných EAZA,“ řekla Pšenková. 
Zoo chce oživit odkaz Heinricha 
Lumpeho, který zde na konci 19. 
století vybudoval první středoev-
ropskou ptačí rezervaci, a polo-
žil tak základní kámen pozdější 
zoologické zahrady. Ve spolu-
práci s ústeckým muzeem, uni-
verzitou a Saskem chce vzkřísit 
původní Lumpepark, ze kterého 
řada částí zmizela.  gz



7

V O L B Y  2 0 2 2č e r v e n  2 0 2 2

MC
20

22
06

06
 

Za
da

va
tel

: Ú
ste

ck
é f

óru
m 

ob
ča

nů
, z

pra
co

va
tel

: Ú
ste

ck
é f

óru
m 

ob
ča

nů

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Ústí nad Labem nutně potřebuje tahouny za jeden provaz

Centrum je srdce a vizitka města, musí být čisté a přátelské

Lídrem Ústeckého fóra občanů na Lídrem Ústeckého fóra občanů na 
kandidátce obvodu Neštěmice je ředitel kandidátce obvodu Neštěmice je ředitel 
Střední průmyslové školy Resslova Jaroslav Střední průmyslové školy Resslova Jaroslav 
Mareš. Mareš. 

Celoživotní sportovec a zapálený peda-
gog v minulosti už zastupitelem neště-
mického zastupitelstva byl a rád na svůj 
mandát vzpomíná. „Tehdy se prosadilo 
a udělalo hodně, protože jsme napříč po-
litickým spektrem táhli za jeden provaz,“ 
říká Jaroslav Mareš.

Je přesvědčen, že tahouny za jeden pro-
vaz Ústí nad Labem nutně potřebuje: „Ně-
kdy politici smetou projekt nebo dobrý ná-
pad jen proto, že není jejich. Ano, rozpočty 
jsou omezující, ale abychom nepřešlapo-
vali na místě, musí existovat elementární 
shoda na hlavních a dlouhodobých priori-
tách. Pak se najdou zdroje a výsledek bude 
viditelný.“

Čistota města i obvodu Neštěmice se 
zhoršila, ale podle Jaroslava Mareše to není 
ve všech ulicích a kvalita životního pro-
středí je dána i samotnými obyvateli. Na 
negativní příklady je třeba reagovat ihned, 
nezavírat oči a nerezignovat, spojit zvýše-
ný dohled strážníků, úklidové práce a pod-
poru místních komunit.

„Obvod a celé město zápasí s nedostat-
kem parkovacích stání, který chceme řešit 
bezodkladně. Stejně tak chodníky, které 

jsou v žalostném stavu, a celé kilometry 
potřebují opravu,“ dodává Jaroslav Mareš. 
Společně se spolustraníky chce po volbách 
prosadit zvýšení počtu strážníků až na dvě 
stě pro větší pocit bezpečí obyvatel a pro 
prevenci vandalství a drobné kriminality. 

Kulturní a sportovní aktivity včetně vý-
stavby hřišť chce Jaroslav Mareš podpo-
rovat se zapojením komunit, protože pro-
jekty od stolu nejsou životaschopné. I díky 
svým pracovním zkušenostem spoléhá při 
řešení problémů soužití na větší zapojení 
škol a mimoškolních aktivit, protože s mo-
tivací a návyky dětí a mládeže se dá, na-
rozdíl od jejich rodičů či prarodičů, ještě 
pracovat. „Takovou práci sice mohou dělat 
i různé neziskové organizace, ale obvykle, 
když dojdou dotace, neziskovky odejdou, 
a můžete začínat znova od nuly,“ vysvětluje 
lídr neštěmické kandidátky UFO.

Jaroslav Mareš se narodil v roce 1957 
v Českých Budějovicích. Jeho otec byl vo-
ják z povolání, a tak dětství a mládí Jaro-
slava bylo ve znamení častého stěhování, 
až nakonec Marešovi zakotvili na severu 
Čech. Jaroslav vstoupil do Ústí v roce 1978, 
studoval kantořinu, obor matematika a fy-
zika. A už zde zůstal. Učil na sousedním 
teplickém gymnáziu, na ústecké obchodní 
akademii a veřejnosprávní a sociální ško-
le, kde byl i ředitelem. Posledních deset let 

Lucie Gerychová (44) vede do komunálních Lucie Gerychová (44) vede do komunálních 
voleb kandidátku Ústeckého fóra občanů voleb kandidátku Ústeckého fóra občanů 
(UFO) v centrálním městském obvodě. (UFO) v centrálním městském obvodě. 

Chce, aby město a jeho centrum bylo 
čistým, bezpečným a příjemným domo-
vem všech občanů. „Záleží mi na tom, 
abychom městu dali lepší tvář. Hlavně 
jde o čistotu a bezpečnost v centru a při-
lehlých částech Bukov, Klíše, Skřivánek 
a dalších,“ říká jednička obvodní kandi-
dátky UFO. Lucie přináší do volebního 
programu vizi rozšíření odpočinkových 
zón v centru, aby „srdce“ města bylo přá-
telské ke všem generacím jeho obyvatel 
a dobrou vizitkou pro návštěvníky kraj-
ské metropole.

„Budu usilovat o to, aby ústecké děti 
měly bezpečnou cestu do školy, nejenom 
ty z centra a okolí, ale i z příměstských 
částí. Prioritou je vrátit výstavní části 
města Klíše schůdné chodníky a sjízdné 
komunikace a dohlédnout na účelnost 
a rychlost rekonstrukcí komunikací,“ do-
dává Lucie Gerychová.

Místem dětských her a dospívání rodi-
lé Ústečanky byla střekovská strana Ústí 
nad Labem. Absolvovala gymnázium Ja-
teční a Provozně ekonomickou fakultu 
České zemědělské univerzity v Praze, 
kde získala inženýrský titul. Několik let 
Lucie pracovala jako manažerka ces-
tovní kanceláře, ale s příchodem dcery 

Veroniky dala i svému profesnímu životu 
jiný směr. Pustila se do studia pedagogi-
ky se specializací matematika a její ap-
likace a absolvovala i studium manage-
mentu pro ředitele škol. 

Čtyři roky vyučovala anglický a ně-
mecký jazyk a matematiku na základní 
škole a poté byla jmenována do funkce 

zástupkyně ředitele na základní škole 
Pod Vodojemem ve Všebořicích, kde pů-
sobí již jedenáct let. Pedagogika ve spo-
jení s ekonomikou je jejím zaměstnáním 
i koníčkem. Je aktivní lektorkou Národ-
ního pedagogického institutu a agentury 
Albiso v oboru ekonomika pro ředitele 
škol. 

Lucie Gerychová je vdaná. Manžel Pa-
vel je vedoucím lékařem perinatologické-
ho centra Gynekologicko-porodnické kli-
niky Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a současně provozuje soukromou 
gynekologickou praxi. Lucie Gerychová 
má jednu dceru, Veroniku, která jde v je-
jích stopách. Studuje gymnázium Jateč-
ní a miluje matematiku. Navíc se ale na 
republikové úrovni věnuje parkurovému 
skákání a vlastnímu koni. „Plně ji v tom 
podporuji. Jezdím s ní na závody a rády 
chodíme s koněm do přírody,“ říká kan-
didátka na starostku obvodu, která vol-
ný čas věnuje lyžování, sportovní střelbě 
a procházkám v okolí města.

Členkou opozičního hnutí UFO je od 
jeho vzniku, oceňuje otevřenost, soudrž-
nost a velké odborné zázemí, které stan-
dardní politické strany v Ústí nad Labem 
nemají. Hnutí zastupuje ve finančním vý-
boru Magistrátu města Ústí nad Labem 
a v dozorčí radě akciové společnosti měs-
ta Metropolnet.

vede školu, která je dlouhodobě hodno-
cena zaměstnavateli jako nejlepší střední 
škola pro praxi v Ústeckém kraji.

Jaroslav Mareš bydlí v Krásném Březně. 
Je otcem dvou synů a dcery a jeho celoži-
votním krédem je zlaté pravidlo: „Co ne-
chceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“
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jídlo: maminčino 
pečené kuře 
a tatínkova svíčková

barva: černá

číslo: 22

hudba: melodická

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

Vítek Havliš býval moderátorskou hvězdou Esa, nyní se věnuje obchodu. Foto: archiv VH

Tvář rodilého Ústečana Vítka Havliše zná 
většina lidí z televizní obrazovky, kde 
moderoval například kdysi velmi populární 
hudební pořad Eso nebo Snídani s Novou. 
Jeho výřečnost, kterou zdědil po mamince, se 
prý projevovala už v dětských letech. Na práci 
v médiích ale už rezignoval.
Gabriela Zlámalová

Jste původem z Ústí. Jaký 
k němu máte vztah?

Na začátek dost těžká otáz-
ka… V Ústí jsem strávil jedna-
dvacet let svého života, takže 
ho už jenom proto mám rád. 
Zažil jsem v něm spoustu hez-
kých věcí, ale i těch, na které 
nevzpomínám rád. Ale to tak 
nějak k životu patří. Ústí je 
podle mě nádherně položené 
město, které by si však zaslou-
žilo nemalé investice. 

Máte tu nějaká oblíbená 
místa?

Už v pubertě jsme s partou 
na tajňačku chodili na tehdy 
polozbořenou Větruši… Když 
se po spoustě let konečně do-
čkala kompletní rekonstruk-
ce, měl jsem z toho obrovskou 
radost. Takže Větruše, to je 
moje oblíbené místo v Ústí. 
A pak taky moje postel v dět-
ském pokoji u rodičů doma. 
Tam to mám taky hodně rád 
(smích).

Vracíte se do rodného města 
ještě někdy? Sledujete, jak 
se město mění?

Mám v Ústí rodiče, takže za 
nimi čas od času zajedu. Ale 
přiznám se, že se moje návště-
vy v posledních letech omezily 
právě na okolí domu, kde ro-
diče bydlí. Takže změny v Ústí 

sleduji spíš díky médiím, so-
ciálním sítím a vyprávěním 
nejbližších.

Jaký jste byl jako žák? Byl 
jste už tehdy výřečný?

Učil jsem se myslím dobře. 
Takhle, matematika mi nikdy 
nešla, což je vzhledem k tomu, 
čím se dneska živím (obchod), 
docela legrace. Ale humanit-
ní předměty mě fakt bavily. 
Vlastně jsem v Ústí vycho-
dil základní školu, následně 
střední a také vysokou. A vý-
řečný? Určitě ano, tohle mám 
po mamince. Dokonce už na 
základce jsem se švihadlem 
v ruce moderoval akce Třída 
baví třídu… A později se mi ta 
výřečnost taky hodila, vždyc-
ky jsem věděl, jak a co okecat, 
abych zahladil hrozící průšvih 
(smích). 

Mnoho lidí vás má zaškatul-
kovaného jako moderátora 
televizi Nova. Jak se vlastně 
kluk z města na severu Čech 
dostane na největší komerč-
ní televizi?

Poprvé jsem se na Novu do-
stal přes konkurz. Tehdy kon-
čila v hitparádě Eso Tereza 
Pergnerová a já se přihlásil 
a vyhrál. Pak jsem si dal pár 
let pauzu, a když Nova shá-
něla moderátory do Snídaně 
s Novou, tak mi zavolala bý-
valá kolegyně z rádia Monika 
Umanová, která tou dobou čet-
la zprávy ve Snídani. No a já 
šel zase na konkurz a už si mě 
tam nechali. 

Vzpomenete si na první vysí-
lání, měl jste trému?

Při natáčení Esa ani ne. Tam 
byl prostor spoustu nepovede-
ných věcí opakovat. Snídaně 
se už ale vysílala živě a popr-
vé jsem měl trému obrovskou. 
Naštěstí mě ale rychle opusti-
la, protože tehdy Snídani mo-
deroval jen jeden moderátor 
a táhnul tři hodiny sám. Na 
trému prostě nebyl čas.
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se narodil 29. dubna 1977 v Ústí 
nad Labem jako Vítězslav Havliš. 
Více než deset let svého života 
spojil s médii. Pracoval v rádiu, 
televizi i jako novinář, publicista. 
Svět médií opustil v roce 2007 
a vrhnul se do sféry obchodu. 
Vystudoval sociálně-ekonomickou 
fakultu Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a během svého 
života zvládnul pracovat také jako 
učitel ekonomie, psychologie, soci-
ální psychologie a sociální politiky 
na Střední odborné škole v Ústí 
nad Labem. Od roku 2001 bydlí 
a pracuje v Praze. Je zadaný.

Vítek Havliš

P R O F I L

č e r v e n  2 0 2 2

Strávil jste na obrazovce řadu 
let. Bylo něco, co vás při ži-
vém vysílání vykolejilo?

Spousta věcí. Moderoval 
jsem dlouhé roky s Katkou 
Hrachovcovou a pak Evou De-
castelo, tehdy ještě Aichma-
jerovou. A obě holky byly ne-
skutečné… Katka si z každého 
vysílání dělala obrovskou sran-
du a díky ní jsme patřili mezi 
nejsledovanější dvojice z teh-
dejší Snídaňové party. A pro-
tože Kačka miluje kouzlo oka-
mžiku, tak mi nikdy dopředu 
neprozradila, co má za lubem. 
Aby moje reakce byla auten-
tická. A věřte, že opravdu byla 
(smích). Vykolejilo mě to skoro 
pokaždé. Fantasticky jsem se 
u toho ale bavil.

Co vám práce v televizi při-
nesla, a co jste naopak musel 
obětovat?

Naučila mě pokoře. Když 
jsem vyhrál konkurs do Esa, 
tak mi bylo jednadvacet let. 
Myslel jsem si, jak to tak bývá, 
že mi patří svět… No a po pár 
měsících jsem v něm skončil 
a najednou po mně neštěknul 
ani pes. Tam jsem pochopil, 
že nic není samozřejmé. A co 
jsem musel obětovat? Musel 
bych dlouho přemýšlet, aby 
mě něco napadlo. Určitě kou-
sek soukromí, ale já jsem si ho 
vždycky snažil hlídat, takže to 
zas tak hrozné nebylo.

Působil jste i jako moderá-
tor v rádiu. Cítil jste se líp za 
mikrofonem, nebo právě na 
obrazovce?

To se takhle nedá říct. Obo-
jí má svoje kouzlo. V rádiu 
nejste vidět a o to víc musíte 
pracovat se svým hlasem a je 
mnohem náročnější poslucha-
če upoutat. Televize má pro 
změnu to obrovské kouzlo, že 
kolikrát ani promluvit nemu-
síte. Stačí se usmát, nebo se 
nějak zatvářit a všichni vědí. 
Stýská se mi po obojím, jak po 
rádiu, tak po televizi.

Svět médií jste ale před ča-
sem opustil. Prozradíte nám, 
čemu se věnujete v současné 
době?

Momentálně působím ve 
zdravotnictví. Druhým rokem 
jsem obchodním ředitelem ve 
společnosti Canadian Medi-
cal, která poskytuje prémi-
ovou zdravotní péči v Praze 
a v Brně. Dlouhé roky předtím 
jsem pracoval na obdobných 
pozicích v pojišťovnictví. Jak 

říkám, matika mi nikdy nešla 
a nakonec se čísly živím.

Nestýská se vám po divácích 
nebo posluchačích?

Tak já si to částečně kom-
penzuji… Už pár let mám svůj 
vlastní YouTube kanál, na kte-
rém se věnuju technologickým 
novinkám, ale v lidsky srozu-
mitelné podobě. Takový „tech 
life style“. Ukazuji lidem, co 
je na trhu nového, jak správ-
ně používat mobilní telefony, 
zkrátka jak si pomocí techno-
logií usnadnit život… Nedávno 
jsem oslavil čtyřiciet tisíc pra-
videlných odběratelů na You-
Tube a skoro třináct a půl tisí-
ce na Instagramu… 

Jak se tedy cítíte na sociál-
ních sítích? Je v současné 
době nutností být na sítích 
aktivní?

Nutností to podle mě úplně 
není. Pokud bych neměl jako 
koníčka natáčení videí na You-
Tube, tak bych asi na soci-
álních sítích byl spíš v reži-
mu konzumenta a maximálně 
bych sledoval svoje oblíbené 
osobnosti. Možná stárnu, ale 
nějak mě přestalo bavit sle-
dovat, co mí kamarádi nebo 
známí, se kterými jsem se ne-
viděl roky, mají k obědu nebo 
jak tráví čas. Nehledě na to, že 
to je všechno doslova virtuál-
ní realita. Skutečnost je úplně 
jiná. Nikdo z nás nezažívá jen 

hezké chvíle, kterými se pre-
zentuje na Facebooku nebo 
Instagramu.

Teď něco z vašeho soukromí... 
Jste zadaný, máte děti?

Jsem zadaný, ale děti ne-
mám. A ani je do budoucna 
nemám v plánu. Zato s námi 
bydlí už třetím rokem trpasličí 
pudlík Casper. To je vlastně ta-
kové naše dítě.

Máte nějaké oblíbené mís-
to, kam rád jezdíte – v Česku, 
nebo v zahraničí?

Byl jsem už ve spous-
tě zemí… Viděl jsem oprav-
du nádherná místa, ale jedno 
mě dostane pokaždé… Paříž. 
Vždycky, když přistanu leta-
dlem v Paříži, mám pocit, že 
jsem přijel domů… Asi jsem 
tam v minulém životě musel 
žít, jinak to není možné.

Určitě máte mnoho plánů, 
prozradíte nějaké?

Mám pocit, že v poslední 
době nemá smysl dělat dlou-
hodobé plány. Podívejte se, co 
s našimi životy a plány udělal 
covid. Nebo teď válka na Ukra-
jině… Takže já si dávám plá-
ny spíš krátkodobé. Nedávno 
jsme kousek za Prahou kou-
pili dům… Tak už se těším, až 
tam v létě strávím čas s rodi-
či. A budu rád, když mezitím 
přijde ještě něco jiného, z čeho 
budu mít radost. A to přijde 

určitě – neplánovaně. A taková 
překvapení mám mnohem ra-
ději než velké plány.
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Sen noci svatojánské na hradě

Rusalka nadchne milovníky opery

Virtuos Mašek: Máme v záloze umělce, které nevyčerpáme ani za 50 let
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Ústí nad Labem – Nejhranější 
Shakespearovu komedii znovu 
zařadilo do svého repertoáru 
Činoherní studio. V rámci letní 
štace ústeckého divadla si mů-
žete skvělé představení vychut-
nat pod širým nebem v areálu 
hradu Střekova.

Na pravděpodobně nej-
populárnější hru Williama 
Shakespeara můžete vyra-
zit na gotický hrad 30. června 
a 1. července od 20:00. Užijte 

si příběh o tom, jak láska do-
nutí čtveřici mladých milen-
ců k riskantnímu činu, při 
kterém se ocitnou na útěku 

Ústí nad Labem – Je to už více než 
deset let, co se v hlavě ústecké-
ho klavírního virtuosa Micha-
la Maška zrodil plán uspořá-
dat v regionu prestižní hudební 
festival. A podařilo se. Letos se 
uskuteční už 11. ročník festiva-
lu Hudební setkání.

Co vás vedlo k založení 
festivalu?

Festival Hudební setkání 
jsem založil z potřeby přiná-
šet v místě, kde žiju, kvalitní 
hudbu, při které se budou lidé 
setkávat. Postupně se rozros-
tl z Ústí nad Labem do celého 
kraje i do dalších regionů. Vždy 
máme programy připravené 
přesně pro konkrétní místo, 
velice oblíbené jsou akce s he-
reckými osobnostmi, kdy jsme 
lidem do obcí přivezli již desít-
ky známých herců. Dbám na 
to, aby u nás panovala rodinná 
atmosféra a lidé měli pocit, že 
jsou součástí daného koncertu. 

Aby se mohli s umělci setkat, 
popovídat. Na vybrané koncer-
ty vypravujeme autobusy, které 
vozí posluchače z obcí. 

Loni byl jubilejní desátý roč-
ník. Jak byste ty uplynulé 
roky zhodnotil?

Celkem nás navštívilo ko-
lem deseti tisícovek poslucha-
čů a na pódiu se ukázalo na sto 
umělců, v podstatě kompletní 
interpretační špička a herecké 
osobnosti. Festival má svá sta-
bilní místa, kde se akce pořá-
dají, jako je Velké Březno, Ústí 
nad Labem nebo Horní Jiřetín, 
další místa se neustále mění. 
Navštívili jsme Duchcov, Li-
bochovice, Jimlín, Ploskovice, 
Frýdlant, Lemberk, Budyni nad 
Ohří, Jirkov a mnoho dalších.

Jaké osobnosti vám během 
těch let utkvěly v paměti?

Všechny, protože každý, 
kdo na festivalu vystoupil, byl 

velkým zážitkem. Těžko se ně-
kdo vybírá. Na našem festivalu 
vystoupil Václav Hudeček, Eva 
Urbanová, Hana Maciucho-
vá, Gabriela Beňačková, Petr 
Kostka, Ivan Klánský nebo 
Igor Ardašev. Jak vidíte, je těž-
ké vybrat, ale vzpomenul bych 
na jedno z vůbec posledních 
představení herečky Jany Ště-
pánkové, které se konalo na 
Jimlíně s houslistou Josefem 
Špačkem, a pak ještě na pořa-
dy, na kterých se podílel Josef 
Somr. 

Jaký bude letošní ročník a na 
co Ústečany pozvete?

Je připraveno 12 koncer-
tů, 10 v Ústeckém kraji, jeden 
v České Lípě a jeden na Tetíně. 
Máme 4 narozeninové koncer-
ty: Václav Hudeček 70, Gab-
riela Beňačková 75, Jiří Stivín 
80 a Štěpán Rak 77. Dále to je 
vynikající Marek Kozák, Radek 
Baborák, Guarneri trio a také 
tradiční koncert s hereckou 
osobností – letos s Jiřím Lábu-
sem a Emilem Viklickým. 

Prozradíte plány do 
budoucna?

Všechno závisí a odvíjí se od 
toho, kolik dokážu sehnat fi-
nančních prostředků. Plán je po-
řád stejný – být nejprestižnější, 
nejkvalitnější festivalovou pře-
hlídkou v regionu. Poptávka po 
koncertech je obrovská a mám 
v „záloze“ desítky programů 
s umělci, které není možno vy-
čerpat ani za 50 let.  gz

v hlubokém lese. V tu sa-
mou noc tam parta ochotníků 
zkouší krutěkrvavou komedii, 
se kterou se chtějí proslavit 
a zbohatnout. V lese uprostřed 
magické noci vládnou ale by-
tosti z jiných světů a osudy 
smrtelníků se propletou a ob-
rátí naruby. Kouzla a čáry, lás-
ka a nenávist, vina i trest – to 
vše se za ranního rozbřesku ná-
hle jeví v jiném světle. Ve světle 
snu z noci svatojánské.  zu

Univerzita pro seniory se otvírá
Ústí nad Labem – Univerzita třetí-
ho věku nabízí možnost studo-
vat seniorům už od roku 1994. 
„V letech 2019–2021 vstoupil do 
výuky covid-19, ale i přesto kur-
zy neustaly a probíhaly on-line. 
Z té doby mě velice pozitivně 
překvapila nejen potřeba na-
šich seniorů nezůstat v izolaci, 
ale také jejich zájem naučit se 
něco nového prostřednictvím 
distanční výuky,“ upozorňuje 
vedoucí Oddělení celoživotního 
vzdělávání Dana Masopustová.

Zájemci si mohou vybírat 
z oblastí umění a kultury, čes-
kého jazyka a literatury, cvičení 

a sportu, informačních techno-
logií, digitální fotografie, histo-
rie, přírodovědy, psychologie, 
zdravotnictví a cizích jazyků. 
Místa výuky jsou v současné 
době v Ústí nad Labem a v Ka-
dani. Přihlášku ke kurzům lze 
podávat do 31. srpna. 

Podmínkou pro možnost na-
vštěvovat kurzy je dosažení 
věku 50 let, pak již stačí včas 
podat přihlášku a zaplatit po-
platek za kurz. Každý posluchač 
si z nabídky kurzů sestavuje 
svůj individuální vzdělávací pro-
gram, a to podle vlastního zá-
jmu a časových možností.  gz

Do Ústí doputovala 
výstava o paní Olze
Ústí nad Labem – Ve Vědecké 
knihovně UJEP můžete vidět vý-
stavu fotografií Olga Havlová 
a Výbor dobré vůle. „33 fotografií 
zobrazuje počátky činnosti Vý-
boru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové, setkávání paní Olgy 
s dětmi a dospělými se zdravot-
ním postižením, ale také s osob-
nostmi, například s princeznou 
Dianou, hercem Alainem Delo-
nem či španělskou princeznou 
Kristýnou,“ říká ředitel knihovny 
UJEP Martin Pečiva.  gz

Ústí nad Labem – Jednu z nejkrás-
nějších oper Antonína Dvořáka 
můžete vidět 24. června v Se-
veročeském divadle. V oblíbe-
né Rusalce se v hlavních rolích 
objeví Tereza Mátlová a Daniel 
Hůlka. 

Známý pohádkový příběh 
o lásce vodní víly k princi vzni-
kl na námět Jaroslava Kvapila. 
Vypráví o střetu dvou světů. Ne-
šťastná a zamilovaná Rusalka 
neuposlechne varování vodníka 
a vydá se za ježibabou pro rady. 
Ta z ní může udělat člověka, ale 
má podmínky. Rusalka bude 
němá, a pokud ji princ zavrhne, 

Fo
to

: Č
S

tak bude navždy v zatracení žít 
jako bludička. Rusalka přijme to 
riziko a zjeví se princi, který si ji 
chce vzít.

Zdá se, že příběh skončí ha-
ppyendem. Ale při oslavách se 
mezi hosty objeví cizí kněžna, 
která prince svádí. Zrazenou 
Rusalku vodník stahuje zpět do 
jezera a proklíná prince.  zu
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Přijďte Na Rychtu ochutnat o citrusy vylepšenou rychtářku

Pivovar Hotel Na Rychtě
Klášterní 75, 400 01 Ústí nad Labem 
Tel.: +420 475 213 138,  
+420 475 205 018 
e-mail: info@pivovarnarychte.cz 
web: www.pivovarnarychte.cz
facebook.com/PivovarHotelNaRychte
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Ústecký minipivovar Na Ry-
chtě s létem rozšiřuje pro mi-
lovníky zlatavého moku na-
bídku. Na čepu se 17. června 
objeví stará známá Ústecká 
rychtářka 11 – Weizenbier. 
Pokud ale čekáte úplně stej-
nou chuť a aroma, budete 
překvapení.

Oproti minulým ročníkům je 
nová várka příjemně nahoř-
klého kvasnicového ležáku 
svrchně kvašeného vymazle-
nější. „Náš sládek vylepšil re-
cepturu. Použil jen jeden druh 
chmele Sigle Hop, odrůdu Kaz-
bek. Při chmelovaru byla pou-
žita sušená pomerančová kůra 

ke zvýraznění citrusové chutě 
a aroma,“ popisuje novou re-
cepturu šéf Rychty 
Jiří Šťovíček. 

V nabídce je tra-
dičně také Mazel, 
Ústecká desítka 
a pro ty, kteří mají 
rádi ovocná piva, 
je na čepu Ústec-
ká Malina. Na své 
si ale přijdou i mo-
toristé a cyklisté, 
kteří mají před re-
staurací k dispozi-
ci stojany na kola. 
Mohou se totiž osvěžit toče-
ným nealkoholickým pivem 

Rozšiřujeme tým
Do našeho rychtářského týmu 
hledáme nového kuchaře nebo 
kuchařku. 
Pokud vás zajímá práce 
v restauraci s dlouholetou 
tradicí a stabilním zázemím, jste 
pracovití, rádi se učíte novým 
věcem a v kuchyni jste jako doma, 
náš šéfkuchař Jan Heřmánek hledá 
právě vás.
Pokud máte zájem, volejte na 
+420 475 205 018 nebo se u nás 
rovnou zastavte. 

nebo domácí meruňkovou, 
třešňovou či borůvkovou li-

monádou. Už brzy 
k nim přibude na-
víc bezinková.

Pokud pravidel-
ně Na Rychtě oběd-
váte, nezapomeň-
te, že stále běží 
akce 9+1. „Obslu-
ha zákazníkům na 
kartičku zazna-
mená jídla nebo 
piva, která zkonzu-
mují, a jakmile je 
jich 9, tak to desáté 

menu a pivo k tomu dostanou 
zdarma,“ dodává šéf Rychty. 

Kartičky jsou k dispozici u ob-
sluhy. Na letní zahrádce vás 
v parných dnech ochladí mlž-
ná klimatizace. 

K Ř Í Ž O V K A Citát Marka Twaina

zit2206kk001.CDR
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JSME NEJVĚTŠÍ SPOLEČNOSTÍ NA OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH VAGÓNŮ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ! 
MEZI NAŠE KLIENTY PATŘÍ EVROPSKÉ ŠPIČKY (VTG, ERMEWA, ČD CARGO, BUDAMAR). 

Hledáme juniory i seniory, techniky, zámečníky, svářeče nebo automechaniky.  
Na opravu vagónů vás kompletně zaškolíme. 

Co u nás budete dělat?
   v naší základně v Pirně (Německo) 
budete provádět opravy nápisů, 
zámečnické práce, zkoušky 
brzd, výměny dvojkolí, výměny 
brzdových špalků a další

   budete jezdit na výjezdy v České 
republice, v Německu a do jiných 
států 

Požadujeme: 
   řidičský průkaz skupiny B, základní znalost práce s PC

Výhodou:  
   znalost německého jazyka na komunikativní úrovni, svářecí průkaz, certifikát vozmistra, průkaz PTK a další technické certifikace

Co nabízíme?
   práce placená od výjezdu z Vašeho domova,  
placené přesčasy

   nástupní mzda 27 000 Kč (brutto)  
+ 20% bonus za základní výkon + osobní ohodnocení 

   možnost spolupráce na pracovní smlouvu nebo IČO
   5 týdnů dovolené
   vzdělávání v oboru, možnost kariérního růstu
   pozice je vhodná i pro absolventy
   nástup možný ihned 

HLEDÁME  
TECHNIKY OPRAV

více informací na: www.railclinic.eucareer@railclinic.eu +420 725 716 216

Muzejníci zabodovali s vydrou
Muzeum města Ústí nad La-

bem získalo druhé místo v ka-
tegorii Muzejní počin roku 
2021 v Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis za projekt Lu-
tra Lutra aneb Jak vydra přes 
hranici přišla.

Projekt podle oceněných mu-
zejníků mapoval původ, stav 
a rizikové faktory populace vy-
dry říční v příhraničních oblas-
tech Saska a Ústeckého kraje. 
Data o ohroženém živočichovi 

se podařilo prezentovat nejen 
v rámci odborné a laické veřej-
nosti, ale předat je i úřadům 
a institucím, které mají ochranu 
tohoto druhu na starosti.

Ocenění přebral vedoucí pří-
rodovědného oddělení naše-
ho muzea Václav Beran, ředi-
tel muzea Václav Houfek a za 
zřizovatele muzea náměstek 
ústeckého primátora Tomáš 
Vlach. 

 Muzeum Ústí

Ústecký dětský sbor 
hledá nové zpěváčky
Ústí nad Labem – Nové zpěvá-
ky a zpěvačky ve věku od 6 
do 8 let hledají do Ústeckého 
dětského sboru. V případě zá-
jmu přijďte v pondělí nebo ve 
čtvrtek od 6. do 27. června od 
16:00 do 18:00 hodin do ústec-
ké Hoření ulice 13, místnost 
číslo 153. Pro více informací 
volejte 601 227 969.  gz

V knihovně  
se bude křtít
Ústí nad Labem – Hned dva kniž-
ní křty proběhnou v červnu 
v ústecké Severočeské vědec-
ké knihovně. S pokračováním 
úspěšné publikace Zírej na ten 
kraj dokonce budete moci vyra-
zit na výlet 18. června od 13:00 
do Homole u Panny. Další křest 
autorského překladu německé-
ho románu Nežádoucí proběhne 
v historické Wolfrumově čítár-
ně. Kniha Oscara George Sie-
berta zachycuje příběh filmaře 
a spisovatele, který se v ní jako 
Čechoněmec vrací k hrůzám 
II. světové války. Křest za účasti 
autora i autogramiáda se usku-
teční 20. června.

 Jiří Poživil, Severočeská vědecká knihovna 

Charita pomáhá lidem prchajícím před válkou
Už dva měsíce napínají pra-

covníci Charity své síly pro 
pomoc příchozím z Ukraji-
ny. Každý den vyřizují telefo-
náty s poptávkou po potravi-
nové pomoci, hygienických 
potřebách, školních pomůc-
kách nebo vybavení pro děti. 
Minimálně jednou týdně pak 
zavážejí místa, kde je tato ma-
teriální pomoc potřeba. Z hu-
manitárního skladu ústec-
ké Charity bylo během sedmi 
týdnů vydáno téměř 100 tisíc 
kusů potravin. Naprostá vět-
šina ukrajinských uprchlíků 

ubytovaných v Ústí nad La-
bem jsou rodiny s dětmi. Naše 
organizace převzala patronát 
nad velkokapacitní ubytovnou 
v ulici Čelakovského, kde jsou 
ubytovány ženy s malými dět-
mi. Ve spolupráci s ubytovate-
li průběžně mapujeme potřeby 
rodin a pomáháme s tím, co je 
potřeba. Snažíme se začleňo-
vat rodiny do běžného života 
v Ústí nad Labem a zveme je 
na společné akce v rámci na-
šich služeb. Pokud je to možné, 
pomáháme též s hledáním prá-
ce či vhodnějšího ubytování. 

Z daru od 
Charity ČR 
jsme podpo-
řili spolupra-
cující školy 
poblíž našich 
zařízení za-
koupením 
výtvarných 
a školních 
potřeb pro 
děti přímo 
podle poža-
davků konkrétních základních 
škol.

 Charita Ústí nad Labem



Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná  
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz

zasklení pro sezonní 
a celoroční zimní zahrady

skleněná zábradlí

... a mnoho dalšího
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V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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Start nevyšel, bronz ale zacinkal
Ústečan Jan Štípek byl na 

svých posledních závodech zase 
úspěšný. Na Evropském poháru 
mládeže v lezení na obtížnost 
a rychlost v Imstu skončil na 3. 
místě. Začátek nebyl podle před-
stav. Šlo o závody na rychlost, 
mladý závodník si věřil, že s ča-
sem 7,9 by mohl být na velice 
dobrém místě, ale bohužel stěna 
klouzala a nepovedlo se mu dát 
ani tréninkový čas, který dává 
úplně v pohodě, a tak skončil 
s časem 8,6 na devátém místě, 
což je první nepostupové mís-
to do finále. Byl z toho celkem 
smutný a naštvaný, ale říkali 
jsme si, že ho to namotivuje na 
obtížnost. A to se i stalo.

Další den probíhala kvalifi-
kace obtížnosti. Před závodem 
Honza cítil, že by i ten top mohl 
padnout. Lezl zpočátku hodně 
pomalu, ale pak se už dostal do 
svého rytmu a bylo to v pohodě. 

V této cestě spadl těsně pod to-
pem a skončil druhý. Pak šel na 
druhou cestu a tu už šel hned 
od začátku tak, jak chtěl, a cítil 
se při každém kroku perfektně. 
Nakonec z toho byl top. Tím se 
mladý lezec kvalifikoval z dru-
hého místa do finále. V hlavě už 
mu šly myšlenky na finálovou 
medaili. 

Poslední den závodů jsme na 
stěnu museli už brzy. Nejdří-
ve šel do izolace a po prohlídce, 
když všichni postupně odcháze-
li, bylo znát, že je Honza trochu 
nervózní. Pak přišel jeho čas. 
Když vyšel a viděl tu cestu, vše 
z něj spadlo. Soustředil se jen na 
kroky a na nic jiného. Tím si do-
lezl pro třetí místo. To byla první 
medaile a navíc si i zajistil účast 
na Mistrovství světa v Dallasu. 
Závody byly úžasné a už se těší-
me na další v Ostermudigenu.

 Rudolf Štípek

Mladým ústeckým 
plavcům se dařilo

Poslední květnový víkend byl 
litvínovský bazén dějištěm Ob-
lastních přeborů Ústeckého kra-
je nejmladších a mladších žáků. 
Tento závod byl zároveň kvali-
fikací na České poháry deseti-
letého a jedenáctiletého žactva. 
Skvěle si zde vedlo pětadvacet 
závodníků z Ústecké akade-
mie. Po covidové přestávce se 
teď projevil roční kvalitní tré-
nink pod vedením trenérů Jiří-
ho Kořána, Milana Dudka, Jana 
Kůse. Naši borci vylovili z lit-
vínovské pětadvacítky celkem 
54 medailí a stali se s 24 tituly 
přeborníka Ústeckého kraje nej-
úspěšnějším týmem přeborů. 
K těmto titulům přidali 15 stří-
brných a 15 bronzových kovů. 
Nejúspěšnější závodnicí naše-
ho týmu byla Tereza Žďárková. 
Všem našim plavcům a trené-
rům gratulujeme.

 Roman Eckert, 
Ústecká akademie plaveckých sportů

Humboldtova vyhlídka v novém
Vyhlídka, pojmenovaná po 

cestovateli Alexanderu von 
Humboldtovi, se dočkala rekon-
strukce. Ta proběhla podle návr-
hu skupiny ústeckých patriotů 
1. stolní společnosti U Vlasten-
ce a financována byla z parti-
cipativního rozpočtu Ústečané 
společně.

„Místo je nyní nově osazeno 
masivní zastíněnou lavicí s dře-
věnou postavou Alexandra von 
Humboldta od Ivo Švejnohy 

z Kytlic a přímo vybízí k po-
sezení a rozjímání nad dyna-
micky působícím okolím,“ říká 
mluvčí magistrátu Romana Ma-
cová. Na vyhlídku se dostanete 
po necelém kilometru od areá-
lu výletního zámečku Větruše 
po zeleně a červeně značené tu-
ristické trase stoupající k Solní 
stezce. U informačního panelu 
ukazuje směrovka vlevo na les-
ní pěšinu, po které to je k vy-
hlídce už jenom pár kroků.  gz

Masarykovu ulici čekají opravy, město na to vyčlenilo 6,2 milionu korun. Konkrétně jde o úsek mezi 
ulicemi Sadová a Šaldova podél Městských sadů. Parkování by po rekonstrukci mělo být příčné. Práce 
jsou naplánovány od poloviny července do konce srpna.  gz

O P R A V A
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Petr Krause
MO Severní Terasa

Zdeněk Krůta
MO Město

Jan Vrba
MO Město

Jan Bělka
MO Střekov

Otevřeme dveře radnic
Pošleme strážníky do ulic
Město bude uklízet město

Pro seniory a studenty MHD zdarma
Ze zchátralých budov bytové domy

Podpoříme spolky a komunity
Více kontrol proti zneužívání dávek

 Vrátíme ZOO zašlou slávu

Ústí sluší
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