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Věra 
Nechybová

Život mi dal pár facek  
a udělal ze mě rváče

STRANY 8–9

Nová síla 
pro Ústí
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

ATRIUM MAGISTRÁTU
17. 9., 1200  Zažít atrium jinak, hudba, dílny

STŘEKOVSKÁ NÁPLAVKA
17. 9., 1930  Nauzea orchestra, koncert 

ČINOHERNÍ STUDIO
17. 9., 1900  Stepní vlk
18. 9., 1300  Dny evropského dědictví
20. 9., 1900  Tady je všechno ještě možné
22. 9., 1900  Mluviti pravdu
23. 9., 1900  Višňový sad
24. 9., 1900  Lidojedi
27. 9., 1900  Den člověka
30. 9., 1900  Mluviti pravdu
14. 10., 1800  Kult: Svatojánský oheň
15. 10., 2000  Kult: Náhradní existence
16. 10., 1800  Kult: Svatojánský oheň
17. 10., 1800  Kult: Baletky
19. 10., 930  Kabinet zázraků neboli Orbis pictus
19. 10., 1700  Kabinet zázraků neboli Orbis pictus
20. 10., 1900  Mluviti pravdu
22. 10., 1900  Kult: Vypráskané výročí

KOSTEL APOŠTOLA PAVLA
1., 3. a 4. 10., 1900 Kult: Deus Ex Machina
18. 10., 1900 Kult: Sebeobviňování

LETNÍ KINO
12. 10., 1900  Zahájení festivalu Kult

MALÝ HAMBURK
do 25. 9. každou neděli od 1500 hudební produkce

DŮM KULTURY
20. 9., 1400  Svátek seniorů
25. 9., 1900  Poslední ze žhavých milenců

1. 10., 1000  Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo
5. 10., 1800  Duo Jamaha
9. 10., 1900  Mlčeti zlato
21. 10., 1800  Kollárovci – CZ Tour

NÁRODNÍ DŮM
15. 9.  Vlasta Redl a kapelou

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
18. 9., 900  Prohlídka divadla
18. 9., 1700  Čardášová princezna
21. 9., 1900  Labutí jezero
23. 9., 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers:  
  Swing nylonového věku
24. 9., 1700  Noc na Karlštejně
25. 9., 1530  Alenka a její říše divů
30. 9., 1900  Frida
18. 10., 1900  Kult: Sebeobviňování 
21. 10., 1900  Kult: Robot Radius

DŮM UMĚNÍ
21. 9. – 11. 12. Minimalistická floristika,  
   výstava

MUZEUM 
2. 10., 900  Náš miláček – Světový den zvířat
2. 10., 1000  Mykologický den v muzeu

HRANIČÁŘ
20.–21. 9., 1500 Ústecký Pride: Safe Space
20. 9., 1900  Moonage Daydream
22. 9., 1900  Avatar
23.–24. 9., 2000 Phonon festival
27. 9., 1900  Banger
29. 9., 1900  Buko
16. 10., 1900 Studio hrdinů: Moje říše je  
  z tohoto světa
17. 10., 2100 Lenka Dusilová BandMC
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na
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Pavel Dufek: Chceme bránit a budovat Severku jako dobrou adresu
Kandidátem Ústeckého fóra 

občanů na post starosty obvo-
du Severní Terasa je současný 
místostarosta Pavel Dufek. 

Proč by měli za pár dní dát 
voliči na Severní Terase hlas 
právě Vám? 

Protože neposloucháme 
knížecí rady z pražských stra-
nických centrál a vil byznys- 
menů. UFO je místní hnutí 
sdružující ústecké patrioty. 
Bydlíme vedle našich voličů 
a stejně jako jim i nám záleží, 
aby Severní Terasa nepřestala 
být „dobrou adresou“, dobrým 
a bezpečným místem pro ži-
vot. Bydlím tady více než čty-
řicet let a vím přesně, co lidi 
trápí, a po letech práce pro 
město vím, jak na ta trápení 
jít. Ale hlavně se nám už v za-
stupitelstvu obvodu podařilo 
prosadit řadu investic, oprav 
a akcí pro veřejnost. 

Konkrétně. Jaké věci se 
podařily?

Například vybudování brus-
lařské dráhy kolem Centrál-
ního parku a nového hradu, 

řada rekonstrukcí kontejne-
rových stání, opravy schodišť 
a chodníků v ulicích Jizerská, 
Glennova, Jana Zajíce a dal-
ších. Nově slouží lidem par-
koviště v ulici Stavbařů. Pro 
sportovní aktivity jsme vy-
budovali workoutové hřiště, 
dostali jsme na Severní Tera-
su unikátní Open Air koncert 
divadelního orchestru a pro 
obyvatele uspořádali dlouhou 
řadu kulturních, společen-
ských a sportovních akcí. 
Náš obvod prostě žije.

A co chcete prosadit a vy-
budovat na Severní Terase 
v následujícím volebním 
období?

Prioritou je pro nás, 
a především pro obyvatele 
Severní Terasy, vybudo-
vání nadstaveb stáva-
jících parkovišť a par-
kovacích domů. Rychle 
a bez nutnosti změny 
územního plánu. Vznik-
ne tak nejméně dvě 
stě nových parkova-
cích míst. Dalších šede-
sát nových parkovacích 

míst vznikne po vybudová-
ní propojky ulic Brandtova 
a Poláčkova.

To je priorita, ale asi ne je-
diná věc, kterou lidé chtě-
jí řešit.

Podpoříme výstavbu no-
vých bytových domů za býva-
lým hotelem Máj. Zajistíme 

bezpečný pohyb a využití 
dnes „odříznutých“ úze-
mí přemostěním ulice 
Krušnohorská a propo-
jení Centrálního parku 
se sportovištěm u Máje. 
Chceme revitalizovat 
park u konečné trolejbu-
sů na naučné odpočin-
kové arboretum a opra-
víme ještě více chodníků 
a schodišť a zmoderni-
zujeme další kontejne-
rová stání. Máme ještě 
mnoho a mnoho plánů na 

další oživení Severní Tera-
sy. Abychom si mohli vyhr-
nout rukávy a pustit se do 

práce, chci požádat voliče ze 
Severky, aby nám ve volbách 
23. a 24. září dali svůj hlas. 

 uo
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Vybydlené domy padnou, 
demolice za téměř 4 miliony

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 19. 9. 2022  Příští 
vydání: listopad 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 20. 10. 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.  
Příspěvky označené číslem, PR nebo VOLBY 2022 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitusti.cz
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Tolik kandidátů se bude v nadcházejících 
komunálních volbách ucházet o 37 křesel 
zastupitelů na ústeckém magistrátu. 
Podle portálu volby.cz to bude 289 

mužů a 190 žen. V nejmladší kategorii 
kandidátů do devatenácti let je celkem 
jen 10 uchazečů o zastupitelský post, 
a naopak v nejstarší, nad 70 let, je jich 
31. Nejvíce kandidátů je ve věkovém roz-
mezí 45 až 49 let, a to 82, je průměrný 
věk všech kandidátů je 47 let.  gz
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Ústí nad Labem – Z důvodu hro-
zícího zřícení půjdou k zemi 
dva domy v ulici Sklářská. 
Předpokládané náklady de-
molice jsou téměř 4 miliony 
korun, které uhradí ze svého 
rozpočtu magistrát. Peníze se 
pak bude snažit získat zpět od 
majitelů dotčených nemovi-
tostí, kteří nereagovali na vý-
zvy statika.

Už v roce 2018 přišlo od-
stranění obrovské skládky 
ve vnitrobloku Sklářské ulice 
na 3,5 milionu korun. Měs-
to nechalo skládku odstranit 
na podnět krajských hygieni-
ků během epidemie žlouten-
ky. Hrozilo totiž, vzhledem 
k nevyhovujícím hygienic-
kým podmínkám, další šíření 

nemoci. Zmizelo odsud zhruba 
tisíc tun odpadu. Dnes se situ-
ace opakuje, místní opět plní 
vnitroblok odpadky.

Podle ředitelky demoliční 
firmy Marent Demolice Gabri-
ely Kočové práce začnou úkli-
dem odpadků. Poté firma při-
stoupí k samotné demolici.  gz

Tahanice skončily. Město zaplatí 30 milionů
Ústí nad Labem – Soudní tahanice 
kolem nedoplatku za Marián-
ský most skončily po 23 letech. 
Město Ústí nad Labem se ro-
zešlo ve smíru s firmou Hutní 
montáže, která most stavěla. 
Město mělo doplatit celkem asi 
53 milionů korun. Podle žalo-
by firma ale chtěla 215 milio-
nů a úroky, které se vyšplhaly 
k miliardě. Návrh smíru spočí-
vá v dohodě, že město uhradí 
30 milionů korun včetně nákla-
dů řízení. „Ukončit spor jsme se 

rozhodli ve chvíli, kdy ze stra-
ny žalobce přišla seriózní, ak-
ceptovatelná nabídka firmy na 
jeho urovnání," řekl primátor 
Petr Nedvědický. 

Ve sporu šlo o to, že Hutní 
montáže měly most zprovoznit 
v roce 1997, ale stalo se tak až 
v červenci 1998. V pylonu se ob-
jevily trhliny a voda podemlela 
podpěry mostu. Firma změnila 
projekt a použila víc materiálu, 
který městu naúčtovala. S měs-
tem to ale neprojednala.  gz



za předpokladu, 
že se jedná o cel-
kovou spotřebu 
elektrické energie 
se zafixovanou 
cenou silové ener-
gie do konce roku 
2023. Nasvícení 
samotného šikmé-
ho kostela vyjde 
na bezmála 16 ti-
síc korun ročně,“ 
upřesnil Lesko-
ta.  gz
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Památky zůstanou nasvícené, 
i když ceny energií rostou
Ústí nad Labem – Zvyšující se ceny 
energií nutí města a obce šet-
řit. Jednou z možností, jak snížit 
náklady, je i omezit nasvícení 
památek, ke kterému přistupu-
jí například v hlavním městě. 
Nad Vltavou sice stále září hlav-
ní pražská dominanta, jen ne už 
tak dlouho jako dříve. Pražský 
hrad svítí o hodinu méně, a to 
do půlnoci. Ústecké památky se 
tohoto kroku zatím bát nemusí. 
Mluvčí města Romana Macová 
potvrdila, že město o zhasínání 

neuvažuje. „S ohle-
dem na vývoj krize 
v oblasti energetiky 
ale pečlivě sledujeme 
stav,“ řekla Macová. 

V Ústí je podle 
vedoucího středis-
ka správy veřejného 
osvětlení Antonína 
Leskoty nasvíceno de-
vět památek. „Nasví-
cení všech památek 
vyjde ročně na více 
než 168 tisíc korun 

Obří rekonstrukce 
Mezní za 85 milionů
Ústí nad Labem – Jednou z vel-
kých rekonstrukcí, na kterou se 
Ústečané musí připravit, bude 
ta v Mezní ulici na Severní Te-
rase. „V tuto chvíli je připra-
vena k realizaci 1. etapa, což 
je úsek od zastávky Mírová po 
Větrnou. Jedná se o komplexní 
rekonstrukci vozovky. Je vyhlá-
šeno zadávací řízení, předpo-
kládaný rozpočet je tam zhruba 
18 milionů korun,“ řekl náměs-
tek primátora Pavel Tošovský. 
Předpokládané celkové náklady 
na rekonstrukci jsou 85 milio-
nů korun bez DPH.  gz

Ústeckem se proháněl 
náčelník Apačů
Ústí nad Labem – Stojaté vody ži-
vota na Ústecku rozčeřila pří-
tomnost náčelníka Apačů Vi-
nnetoua a jeho bílého bratra 
Old Shatterhanda, kteří navští-
vili kamenolom v Mariánské 
skále, Račí skálu, Vaňovský vo-
dopád, objevili se v centru měs-
ta nebo se plavili po Labi. V re-
gionu se totiž natáčely další 
díly filmového projektu Poklad 
na stříbrném Labi v produkci 
ústeckého muzea.  gz

INZERCE

Z rektorátu budou byty pro samoživitelky a seniory 
Ústí nad Labem – Bývalý rekto-
rát v Hoření ulici na Severní 
Terase se dočká rekonstrukce 
za více než 18 milionů korun. 
Podle vedení města by se bu-
dova mohla využít na bydlení 
pro matky samoživitelky a pro 
seniory. Náměstek primátora 
Tomáš Vlach už dříve upřes-
nil, že by zde mohlo postupně 
vzniknout až 167 bytů. Are-
ál bývalé Krajské politické 

školy byl postaven kolem roku 
1980. Po roce 1989 jej využí-
vala Univerzita J. E. Purky-
ně. Nyní ho chce využít město 
a nechalo zpracovat studii ar-
chitektem Viktorem Tučkem. 
Podle architekta Tučka citlivá 
rekonstrukce naváže na funk-
cionalisticky koncipovanou 
architekturu a obohatí ji sou-
časnými výrazovými prostřed-
ky.  gz
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Opravdu potřebujeme ve vedení města strany, které jsou 
řízeny z pražských kanceláří?  
Ústecké Fórum Občanů je podle posledního průzkumu 
s  15 % na druhém místě za ANO. Jsme tak jediné lokální 
hnutí, které při vaší podpoře může vyhrát volby a otočit 
kormidlem ve vývoji města správným směrem. Nyní záleží 
na každém hlasu!
Jsme lokální hnutí s kvalitními kandidáty, kteří již něco v životě a své 
profesi dokázali. V  letech 2016 - 2018 bylo UFO ve  vedení našeho 
města. Tenkrát jsme se dokázali poprat i s velkými projekty, stabilizo-
vat rozpočet, naspořit na rekonstrukci koupaliště Klíše, zrušit popla-
tek za komunální odpad a mnoho dalších potřebných věcí pro město 
a jeho obyvatele. Pro  letošní volby se k nám připojilo mnoho mladých 
lidí, kteří mají zájem obraz a chod našeho města zlepšit, a to nás těší. 
Ústí nad Labem má obrovský potenciál, ale také řadu opravdu velkých 
problémů. Nebudeme si namlouvat, že to bude jednoduché. Ale se 
změnami je nutné začít okamžitě. 

Jedni vlevo, druzí vpravo. Naše politika je Ústí!
UFO je nyní dvojka, ale s Vaší podporou může vyhrát.

Vy to můžete 
změnit!

Nebojte se volit Ústecké Fórum Občanů, my Víme jak na to!
do novin.indd   2do novin.indd   2 13. 9. 2022   9:03:1813. 9. 2022   9:03:18
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Jablečný mošt z Ústí může užívat 
značku Regionální potravina
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Chodíte často mezi lidi? Co je trápí nejvíc?
Mezi lidmi jsem skoro pořád. Tím, že mám 
kavárnu v centru města, vždy, když mám ně-
jaký podnět nebo nápad, hned se ptám lidí, co 
na to říkají. Nejvíc jim stejně jako mě vadí, že 
současní politici v našem městě zcela ignorují 
potřeby lidí. Právě proto, že nejsem spokojený 
se situací a rozvojem města, rozhodl jsem se 
kandidovat sám. Štve mě, že se politika dělá 
na ruku některým firmám a některým lidem, 
kteří z toho mají osobní prospěch, a nikoliv pro 
všechny Ústečáky. Díky našemu týmu lidí, kte-
ří nejsou nikomu ze současného vedení města 
nijak zavázáni, věříme, že to dokážeme.

Všiml jsem si, že jste udělali petici pro 
navýšení počtu strážníků a odvolání ředi-

tele Městské policie. Pan ředitel Bakule je u 
Městské policie od svého vzniku, kam se útvar 
postupem času dopracoval vidíme všichni. 
Městská policie je podfinancovaná, strážníci 
nemají potřebné vybavení, vedení není schop-
né zajistit dostatečný počet strážníků v ulicích, 
nastavit jim smysluplné trasy. Proto říkáme, že 
je potřeba nové vedení, které nastartuje rozvoj 
celé instituce. Městská policie zde nemá být 
jen od vybírání pokut, má se hlavně starat  
o bezpečí nás všech. 
 
Myslíte si, že s novým ředitelem se bezpeč-
nost ve městě zvýší? Samozřejmě, že ano. 
Od nového ředitele očekáváme revizi všech 
interních procesů, postupů a celkově nové na-
stavení a její směr. Následně sdělí, co potřebu-

je ke správnému 
fungování,  
a vedení města je 
odpovědné za za-
jištění potřebných 
prostředků.

Jak chcete řešit 
úklid města? Na 
Vašem Facebooku jsem si všiml, že chcete jít 
cestou založení vlastních Technických služeb 
pod správou města.
Ano, je to naše řešení, jak zajistit čisté město. 
Dnes je neděle a podívejte se kolem, jak to tu 
vypadá. Všude se válejí odpadky. Je to tím, 
že poslední vývoz je v pátek ráno a potom 
až v pondělí. Opakovaně si stěžujeme, ale 

beze změny. Nevím, zda pan primátor někdy 
chodí do města, ale tohle není normální. My 
navrhujeme vznik Technických služeb a taky 
odboru zeleně. Prostě chceme koncepční řeše-
ní. Nechceme a nebudeme poslouchat, co je 
magistrátu a co obvodu. Říkame, že problémy 
politiků nesmějí odnášet občané.

Díky za rozhovor. Držíme palce!

Navrátil z Přísahy: „Zajistím  
konečně čisté a bezpečné Ústí!“

z á ř í / ř í j e n  2 0 2 2

Kácení zuboženého 
stromořadí se odkládá
Ústí nad Labem – Zubožené stro-
mořadí v Hrnčířské ulici zatím 
město nezlikviduje. Na usy-
chající stromy upozorňova-
la opakovaně veřejnost. Pod-
le městské dendroložky Jitky 
Novákové je na vině chřadnu-
tí zeleně, že byla neodborně 
zasazená. Strom z kontrolního 
výkopu byl v zemi v přepravní 
polypropylenové textilii a na-
víc byla místo zeminy použita 
suť a štěrk. 

Podle náměstka primátora 
Pavla Tošovského je případné 
kácení až na posledním místě. 

„Sledujeme vývoj a zaléváme, 
neradi bychom ty stromy ká-
celi, pokud to nebude nutné,“ 
řekl s tím, že obaly, ve kterých 
byly stromy zasazeny, nelze 
odstranit.  gz

Ústí nad Labem – Značku Regi-
onální potravina Ústeckého 
kraje může nově užívat i ús-
tecký Kauboy stopro močt. 
Certifikát mohou získat produ-
centi zemědělských a potravi-
nářských výrobků do 250 za-
městnanců a užívat jej po 
dobu čtyř let. 

„Do budoucna doufáme, že 
nám ocenění umožní i v této 
nejisté době být majákem 
naturální a lahodné chuti 
pro všechny lidi dobré vůle 

a svérázných mravů. A nelze 
nevyjádřit hrdost nad faktem, 
že se nám podařilo získat Re-
gionální potravinu do našeho 
krásného krajského města,“ 
radoval se Štěpán Ren, maji-
tel společnosti vyrábějící mošt 
právě v Ústí nad Labem. 

Do soutěže se v Ústeckém 
kraji přihlásilo 51 výrobců 
s rekordním počtem 243 pro-
duktů. Ocenění si převzalo de-
vět místních výrobců na výsta-
vě Zahrada Čech.  gz

Ústí nad Labem – Ústečané se 
dočkali, lávka přes železnič-
ní most je znovu průchozí. Od 
dubna byla uzavřena kvůli 
opravám za více než 5,5 milio-
nu korun. Podle mluvčí města 
Romany Macové se během re-
konstrukce odstranilo a nově 
namontovalo schodiště s me-
zipodestou a vlastní lávkou 

Lávka přes železniční most je průchozí

včetně zábradlí. Došlo i k sana-
ci bočnic a jejich ošetření proti 
korozi.  gz

INZERCE

Vysloužilé trolejbusy míří na Ukrajinu
Ústí nad Labem – První vyslou-
žilý ústecký trolejbus vyrazil 
na Ukrajinu. Byl pomocí je-
řábu naložen na návěs, který 
ho na místo odveze. Hned dva 
vyřazené autobusy a dva tro-
lejbusy budou sloužit v ukra-
jinských městech Chernivtsi 
a Chernigiv. 

Podle mluvčí města Roma-
ny Macové se vedení města 
se rozhodlo je darovat poté, 
co o ně požádal Generální 
konzulát České republiky ve 
Lvově. Město Ústí nad Labem 

vyřazené vozy odkoupilo od 
svého dopravního podniku za 
necelých 40 000 korun.  gz
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Protonová radioterapie: sofistikovaná technologie, která pomáhá 
onkologickým pacientům s návratem do normálního života

Plnohodnotný život  
v léčbě i po ní

Charakter protonové radio-
terapie popírá zažitou předsta-
vu o  tom, že léčba onkologického 
onemocnění představuje pro pa-
cienty výraznou zátěž a  zásah do 
kvality života, na který byli zvyk-
lí před začátkem onemocnění. Po-
kroky moderní vědy a technologie, 
které léčbu neustále inovují, zaru-
čují redukci vedlejších efektů na 
absolutní možné minimum. Paci-
enti tak mohou ve vysoké míře vést 
život, na jaký byli zvyklí, a  to bě-
hem celé léčby i po jejím skončení. 

Pacient na prvním místě
Léčbu, která je hrazena vše-

mi českými zdravotními pojišťov-
nami, se Protonové centrum snaží 
zpřístupňovat co nejširšímu spek-
tru onkologických pacientů a  pa-
cient je rovněž vždy ve středu zá-
jmu veškerého dění. Důvěra mezi 
nemocným a  lékařem je nesmírně 
důležitým faktorem v  celé léčbě, 

stejně tak jako zajištění veškerého 
komfortu. Na klientský servis Pro-
tonového centra se může bezplat-
ně obracet kdokoli ze všech částí 
republiky i  Slovenska prostřednic-
tvím speciální linky +420 222 999 
000 nebo e-mailu pacient@ptc.cz, 
a  to bez nutnosti jakéhokoli lékař-
ského doporučení. 

Technologické inovace  
a moderní technologie  
jako klíč ke zdraví

Zájem o  technologické inova-
ce a  nové vědecké výzkumy tvoří 
důležitou součást filozofie Proto-
nového centra, proto aktivně spo-
lupracuje s  řadou mezinárodních 
institucí, univerzit a  výzkumných 
center. 

Vysoká přesnost a  šetrnost činí 
z  protonové radioterapie jednu 
z nejefektivnějších metod léčby ra-
koviny a  i díky Protonovému cent-
ru je v  České republice její úroveň 
velmi vysoko. Inovativní postupy, 
kterými je tato metoda uváděna 

Za 10 let svého fungování pražské Protonové centrum nejednou 
ukázalo, proč se řadí po bok špičkových onkologických 
pracovišť. Hovoří za něj totiž nejenom léčebné výsledky 
stovek úspěšně léčených pacientů, ale také každodenní úsilí 
špičkových lékařských týmů, které se o pacienty v léčbě 
starají. Centrum funguje od roku 2012 a léčilo již více než 
9000 léčených pacientů z České republiky i ze zahraničí.

do praxe, inspirují ostatní přední 
světová léčebná zařízení a  někte-
rá z  nich z  pražského centra pře-
bírají potřebné technické know-
-how, které zařazují do vlastních 
léčebných plánů. Tímto způso-
bem Protonové centrum napo-
máhá s  návratem do běžného ži-
vota nejen českým pacientům, ale 
i zahraničním.

Spektrum léčených diagnóz
Dlouholeté zkušenosti sdíle-

né i  s  lékaři ze zahraničí, špičková 
technologie i  renomovaní lékaři 
Protonového centra spolupracující 
s fyziky, to vše umožňuje protono-
vou terapií léčit stále širší spektrum 
diagnóz. V  Centru tak léčí nádory 
hlavy a krku, maligní lymfomy, ná-
dory plic, centrální nervové sou-
stavy, vybrané nádory zažívacího 
traktu, sarkomy. Mezi pacienty pa-
tří i děti.

Zcela ojedinělých výsledků 
však Protonové centrum dosahuje 

Co možná nevíte

 ▪ Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná 
všem občanům z České republiky. Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobé 
smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami. 

 ▪ Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli. Nepotřebujete doporučení ani 
souhlas lékaře. 
• Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokáže 
Protonové centrum úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě je to 
rakovina prostaty, prsu a maligní lymfomy, dále nádory hlavy a krku, centrální 
nervové soustavy, zažívacího traktu a plic. Našimi pacienty jsou i děti.  
• Nejnovější informace najdete na www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové 
léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.

v  oblasti léčby karcinomu prsu 
u žen a karcinomu prostaty u mužů. 
Z výsledků studie, kterou Centrum 
publikovalo v  loňském roce, jasně 
vyplývá, že se díky protonové te-
rapii vyléčilo 97 % pacientů s  kar-
cinomem prostaty nízkého rizika 
a přes 90 % pacientů se středně ri-
zikovým karcinomem prostaty. 

Pacienti mají po protonové léč-
bě karcinomu prostaty vysokou 
kvalitu života a  riziko impotence, 
které je po chirurgické léčbě velmi 
vysoké, je naopak při protonové 
léčbě velmi nízké. Inkontinence, 
tedy únik moči, se po protonové 
léčbě karcinomu prostaty časné-
ho stadia téměř nevyskytuje a rizi-
ko jejího vzniku je menší než 1 %. 
Nespornou výhodou protonové 
léčby je podstatně nižší časová ná-
ročnost pro pacienty. Protonová 
léčba je ambulantní a  trvá pouze 
pět dní u časného stadia karcino-
mu prostaty a 21 dní u pokročilé-
ho stadia.
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PRO NEPROPADNUTÍ VAŠICH HLASŮ JSME SPOJENÍM SPD A TRIKOLORY UDĚLALI MAXIMUM. NYNÍ JE TO NA VÁS.  
JDĚTE 23. A 24. ZÁŘÍ VOLIT A VYSTAVTE NAŠÍ SOUČASNÉ VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY VYSVĚDČENÍ!
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Vyřešte potíže s prostatou  
pomocí metody Rezűm – léčby vodní parou

Objevily se u Vás tyto příznaky?
• Časté nucení na močení
• Slabý proud moči
• Bolestivé močení
• Zbytková moč v měchýři, pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře

Využijte nabídku operace prostaty vodní párou v režimu jednodenní chirurgie

Výhody pro Vás:
• Šetrná miniinvazivní metoda prováděná ambulantně 
• Vyhnete se týdenní hospitalizaci v nemocnici při operaci klasickou cestou
• Po zákroku odcházíte domů týž den, případně následující
• Zlepšení stavu již po dvou týdnech od zákroku
• Rychlý návrat k běžným aktivitám
• Zachování erekce a kontinence (udržení moči)

JEDNODENNÍ CHIRURGIE 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/ 92 
400 01 Ústí nad Labem

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

kontaktujte nás  
na telefonních číslech

+420 477 102 258, +420 607 211 601 

E-mail: jednodenka.usti@eucklinika.cz 
Web: www.euc.cz
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Věra Nechybová: Život mi dal pár facek a udělal ze mě rváče
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Jedinou ženou mezi kandidáty, kteří 
se na Ústecku utkají o křeslo v horní 
parlamentní komoře, je bývalá primátorka 
krajské metropole, dnes zastupitelka 
a místopředsedkyně Krajské rady seniorů 
Věra Nechybová. V Senátu chce padesátiletá 
inženýrka ekonomie zúročit zkušenosti 
z působení ve vedení města i v sociální oblasti. 

„Obyvatelé Ústecka, stejně 
jako celé naší země, řeší exis-
tenční otázky. Šílenou inflaci, 
drahý benzín, plyn, elektřinu, 
potraviny nebo služby. Vláda 
přešlapuje a mlží. Možná čeká, 
že si lidi nějak poradí. Jsem na 
straně těch, kteří už jsou na 
hraně propasti a nemají zastá-
ní, ale i těch, kteří prací dosáh-
li na slušnou životní úroveň 
a dnes o ni přišli,“ říká. 

Proč jste se rozhodla kandi-
dovat do Senátu?

Může to znít pateticky, ale 
proto, že neumím jen tak ne-
činně přihlížet dění kolem 
sebe. Jsem matka, babička 
a miluji místo, kde žiji. Neu-
mím si představit, že se moje 
děti a vnoučata odstěhují 
z Ústí nebo z České republi-
ky, protože se jim tady pře-
stane líbit, že stát nechá naše 
těžce zkoušené regiony na 
holičkách. Chci zúročit v Se-
nátu to, co znám z komunál-
ní sféry z doby, kdy jsem byla 

primátorkou. Aby do našeho 
kraje plynuly investice a rea-
lizovaly se zde opravdu velké 
projekty, musí se spojit síly po-
slanců a senátorů z regionu. Ti 
po svém zvolení často zapo-
mínají, kdo jim dal svůj hlas 
a koho zastupují. Mnohdy ma-
licherné soupeření o zásluhy 
pak vede k tomu, že Ústecko 
netáhne v Praze za jeden pro-
vaz a investice míří jinam.

Chcete ochraňovat slabé 
a podporovat pracovité. Co 
tím přesně míníte? 

Je zvláštní, že v době, kdy 
jsem se rozhodla kandido-
vat, jsem za slabé považova-
la zejména zranitelné skupiny, 
jako jsou rodiče samoživite-
lé, senioři nebo handicapova-
ní. Jenže situace se dramaticky 
změnila. V současné energetic-
ké a inflační krizi, v době zá-
vratně rostoucích cen a eko-
nomického ohrožení českých 
rodin, mezi ty slabé patří vět-
šina populace, která začíná 

mít obrovské problémy vyžít 
z průměrné mzdy. Jsou to lidé, 
kteří mají svou práci a nikdy 
nespoléhali na stát. Jenže karta 
se obrátila a vláda namísto na-
bídky řešení na ně jen povýše-
ně a arogantně shlíží.

Proč si myslíte, že víte, co 
ohrožení lidé potřebují a jak 
jim pomoci?

Protože jsem si sama prošla 
těžkou etapou života. Sbalila 
jsem své dvě malé děti, proto-
že jsem nechtěla, aby vyrůstaly 
v násilnickém prostředí, a ode-
šly jsme z našeho bytu. Skon-
čily jsme v azylovém domě pro 
matky s dětmi. Byla jsem vděč-
ná za pomoc, za střechu nad 
hlavou, klid a bezpečí. Tuhle 
drsnou zkušenost si nesu ce-
lým životem. O to víc chápu, že 
ne vlastní vinou se lidé mohou 
ocitnout na dně a že potřebu-
jí pomocnou ruku třeba i od 
státu například ve formě nej-
různějších sociálních dávek, 
i když se o ně třeba stydí požá-
dat. Pomáhat zranitelným se 
pro mě stalo samozřejmostí.

Jak se podařilo vám od toho 
dna odrazit?

Vlastní silou a odhodláním. 
Víte, on se se mnou život ni-
kdy moc nemazlil. Maminka mi 
umřela, když mi bylo deset let, 
a musela jsem se starat o mlad-
ší sestru, dokonce jsem si ji 
později vzala do vlastní péče. 
Když jsme se s dětmi ocitly 
v azylovém domě, bylo to děsi-
vé. Propadala jsem zoufalství 
a beznaději, že nemohu dětem 
koupit ani oblečení na zimu. 
Ale děti mi dodávaly obrov-
skou sílu a vůli bojovat. Vstá-
vala jsem ve čtyři ráno, cho-
dila jsem uklízet, pak jsem se 
vrátila, vypravila děti do školy 
a spěchala do práce a večer, 
když jsem je uložila, jsem do 
noci pracovala na brigádě. Bylo 
to drsné, ale s odstupem dlou-
hých let jsem za tu zkušenost 
vděčná. Díky tomu se ze mě 
stal jiný člověk.

Jak jiný člověk?
Mnohem silnější a odhod-

lanější. Dokázala jsem sama 
sobě, že umím pořádně zabrat. 
Uvědomila jsem si, že není 
ostuda ocitnout se na kolenou, 
důležité je se sebrat a znovu 
vstát. Život mi dal pár facek 
a udělal ze mě rváče.

Rváči to ale vždycky nemají 
v životě jednoduché.

Nemají, ale já jsem velký 
životní optimista. Teď jsem 
šťastná, mám skvělou rodinu 
i přátele. Ale jsou mezi námi 
lidé, kteří to štěstí nemají. 
A těm je třeba pomáhat.

Angažujete se v organiza-
cích, které podporují sociálně 
i jinak znevýhodněné?

V jedné neziskové orga-
nizaci jsem 13 let pracova-
la a jako primátorka Ústí nad 
Labem jsem poznala i ty další. 
Společně jsme dali dohroma-
dy jeden z prvních Komunit-
ních plánů v republice, který 
naplánoval rozvoj sociálních 
služeb. V současnosti se jako 
místopředsedkyně Krajské 
rady seniorů zajímám zejmé-
na o kvalitu života seniorů, ale 
stále jsem v kontaktu s nejrůz-
nějšími organizacemi, které se 
starají o handicapované, o za-
dlužené rodiny, o bezpečnost 
zejména osaměle žijících ma-
tek a seniorů, a s dalšími.

Senioři, samoživitelé nebo in-
validé mají obrovské problé-
my s vlnou zdražování potra-
vin, služeb a energií. Vidíte 
světlo na konci tunelu?

Kvůli ustrašené a laxní vládě 
krize drtivě dopadla na každé-
ho. Vláda teď přišla se zastro-
pováním cen energií, ale to je 
pozdě. S tím měla už přijít v čer-
venci. Já bych ihned po rake-
tovém růstu cen přistoupila ke 
snížení DPH, regulaci spekula-
tivních marží maloobchodních 
cen, zastropování cen plynu 
a elektřiny. Ale i nyní musí vlá-
da více pomoci nejzranitelněj-
ším. Nestačí jen příspěvek na 
bydlení, nerostou jen ceny ener-
gií, stoupají ceny potravin, slu-
žeb, pohonných hmot. Světlo na 
konci tunelu někde v dálce tu-
ším, ale nedělám si iluze, že ho 
uvidíme brzy. 

Proč považujete pomoc státu 
za slabou?

Je naprosto nedostatečná 
a také velmi složitá. Sice mezi 
námi žijí lidé, kteří bravurně 
sociální systém umějí vysá-
vat a dosáhnou na jakoukoli 
dávku, ale pak jsou tady také 
ti senioři nebo samoživitelé. 
Ti zdaleka tak zběhlí nejsou, 
nevědí ani, že by mohli třeba 
o příspěvek na bydlení požá-
dat, pokud ano, tak nevědí jak 
a velmi často se prostě požá-
dat stydí. Vše by se zjednodu-
šilo, kdyby vznikla kontaktní 
místa v obcích, kde by těmto Víkendy ráda trávím se svými vnučkami Terezkou, Kristýnkou a Kačenkou. Foto: archiv VN
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lidem kompetentní úředníci 
pomohli i s vyplněním samot-
né žádosti.

Politici, kteří mají osudy ob-
čanů v rukách, většinou ob-
tížně chápou, co to je žít od 
výplaty k výplatě. Myslíte, že 
vy to víte?

Určitě to vím. Když jsem 
byla samoživitelka, musela 
jsem mít dvě práce a brigádu, 
abychom s dětmi vyžily. V sou-
časnosti pracuji jako úředník 
a mám, jde-li o zdražování, úpl-
ně stejné problémy jako kdo-
koli jiný.

Angažujete se v organizaci, 
která se snaží prosazovat zá-
jmy starší generace. Proč jste 
se rozhodla věnovat právě 
seniorům?

Byla jsem od malička vede-
ná babičkou k úctě ke starší 
generaci. Ze svého působení 
v sociální sféře znám problé-
my ohrožených skupin a i jako 
ústecká primátorka jsem se 
snažila hledat řešení, která by 
v konečném důsledku vedla ke 
zlepšení kvality života seniorů. 
Když mě oslovila šéfka rady se-
niorů Květoslava Čelišová, ne-
váhala jsem ani na vteřinu.

Co senioři vnímají jako nej-
větší problém?

Teď jsou to zejména exis-
tenční starosti. Ale neméně 

důležité je psychické rozpolo-
žení. Senioři mívají pocit osa-
mocení, izolovanosti, závislos-
ti, nedůležitosti a zbytečnosti. 
Ale tím, že se někdo stane se-
niorem, přece život nekončí. 
Snažím se, aby starší generace 
měla vytvořené podmínky pro 
aktivní život.

Byla jste historicky první že-
nou primátorkou v čele Ústí 
a hned jste vyhlásila válku 
obchodníkům s chudobou. Co 
vás k tomu vedlo?

Nenajdete v republice mož-
ná žádnou oblast, kde je tolik 
sociálně vyloučených loka-
lit, jako máme na Ústecku. 
Na magistrátu se vršily stíž-
nosti na hluk a nepořádek 
lidí bydlících v těchto lokali-
tách a jako primátorka jsem 
je musela řešit. Na Ústecko 
se hromadně přestěhovávaly 
početné rodiny ze Slovenska, 
protože tady byla možnost lev-
ného bydlení a snadný život 
na sociálních dávkách. Ob-
chodníci s chudobou, vlastníci 
nemovitostí, tyto celé rodiny 
za velmi vysoký nájem ubyto-
vali v jednom pokoji. Nájem 
pokryly sociální dávky. Vlast-
níci těch chátrajících domů 
do nich neinvestovali ani ko-
runu. Tenhle hanebný systém 
jsme chtěli zbořit. Díky opat-
řením, která jsme prosadi-
li a zrealizovali, se podařilo 

Ing. Věra Nechybová se narodila 
27. 11. 1971 v Klášterci nad Ohří. 
Vystudovala obor veřejná správa, 
regionální rozvoj na České země-
dělské univerzitě v Praze. Třináct 
let působila v neziskové organizaci 
Fokus. Od roku 2012 pracovala, 
a pracuje zde i v současné době, na 
Městském úřadě v Lovosicích, kde 
se zabývá projektovým řízením. 
Ústeckou zastupitelkou a zároveň 
primátorkou se stala v červnu 
2015, v letech 2018 až 2020 byla 
náměstkyní primátora. Je vdaná, 
má dvě děti a šest vnoučat. Žije 
v Církvicích. Ve volbách do Senátu 
si vylosovala číslo 1.

Ing. Věra Nechybová
P R O F I L

třeba uzavřít problémové uby-
tovny na Střekově a v Klíšské 
ulici. Pak naši vyhlášku ale 
zrušil soud. Opakovaně jsem 
spolu s dalšími primátory 
a starosty měst apelovala na 
vládu, ale na naše požadavky 
se vykašlala. Jako primátorka 
jsem nemohla navrhovat zá-
kony, které by to řešily. Sená-
toři mohou.

Dokážete si představit, jak 
konkrétně byste to mohla 
ovlivnit, pokud byste byla 
zvolená senátorkou?

Ústecko bylo vždy na okra-
ji zájmu centrální politiky. 
To má za následek, že je zde 
nízká vzdělanost, nejvíce vy-
loučených lokalit, nejvyšší ne-
zaměstnanost, nejvyšší počty 
exekucí. Pokud budu zvolená 
senátorkou, chci prosadit re-
vizi sociální legislativy s důra-
zem na transparentnost, spra-
vedlivost a kontrolu dávek 
sociální podpory a poskytova-
né sociální pomoci. A legisla-
tivně posílit roli měst a obcí 
v sociálním systému tak, aby 
se nerozrůstaly komunity lidí 
trvale závislých na sociálních 
dávkách a nerozšiřovaly se 
i vyloučené lokality. 

Jste jedinou ženou, která se 
uchází o křeslo senátora na 
Ústecku. Považujete to za 
výhodu?

Nevím. Možná jsem lépe 
zapamatovatelná? Možná 
je výhodou, že ženy býva-
jí ochotnější naslouchat, jsou 
empatičtější, umějí lépe při-
stupovat na kompromisy a své 
názory prosazují s rozvahou, 
v klidu a chytře… Tím ale ne-
říkám, že tohle muži neumě-
jí. Ale vše berou tak nějak 
víc sportovně a prostě chtějí 
vyhrát. 

Jak vlastně vnímáte ženy 
v politice?

Lhala bych, kdybych nepři-
znala, že se s ženami politič-
kami snadněji dohodneme, 
protože k řešení problémů při-
stupujeme podobně. Víc prag-
maticky, citlivě, konsensuálně. 
Nemáme potřebu si navzájem 
dokazovat, kdo dočůrá dál. Ale 
dobře vycházím i s muži, kteří 
zase mají větší tah na bran-
ku a umějí si jít za svým hlava 
nehlava.

Máte pro ženu nepříliš typic-
ké koníčky. Hrajete kulečník, 
mariáš, chytáte ryby…

Asi jsou to netypické koníč-
ky, ale já to tak nevnímám. 
Na rybách si skvěle vyčistí-
te hlavu, ta příroda vás pohltí 
a donutí vás se zastavit. Mně 
o ty ryby vlastně nejde, ani 
je nejím, všechny je pouštím. 
Kulečník hraji už spoustu let, 
dokonce jsem hrála i ligu nere-
gistrovaných. Nebýt Antonína 
Marvana, který je velký srdcař, 
rozhodně by se v Ústí taková 
soutěž nehrála už 28 let. Ale 
mám mnohem víc koníčků, do-
káži se nadchnout téměř pro 
cokoliv.  pr
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Další tipy najdete na         www.centropol.cz/uspory

Ušetřete 
na energiích 
až tisíce ročně
Stačí mít svůj bojler pod kontrolou

• Snížení teploty ohřevu vody ze 60 ºC na dostačujících 50 ºC, 
kdy se navíc netvoří vodní kámen, objem boileru 152 litrů

• 60 ºC: roční spotřeba 3,2 MWh (nízký tarif) za 24 435 Kč

• 50 ºC: roční spotřeba 2,6 MWh (nízký tarif) za 19 854 Kč  

Roční úspora

4 581 Kč

Výpočet proveden u distribuční 
sazby D 25d – rodinný domek, 
cena elektřiny včetně distribuce, 
ostatních poplatků a DPH 21 % 
za 1 MWh (nízký tarif) 7 636 Kč.

Posviťme si na úspory energií. Začněme spořit v koupelně
Kdybychom chtěli porov-

návat spotřebu energií podle 
jednotlivých místností v bytě 
nebo domě, koupelna bude 
na pomyslné žebříčku po-
měrně vysoko. Začíná to už 
vytápěním, protože koupelna 
má ze všech nejvyšší doporu- 
čovanou teplotu, jak je vidět 
z následujícího přehledu:

Koupelna:  20-22 °C
Obývací pokoj:  19-21 °C
Dětský pokoj:  19-21 °C
Kuchyně:  17-19 °C
Ložnice:  17-19 °C
Chodba a předsíň:  15-17 °C

Do koupelny se také často 
umisťují energeticky náročné 
spotřebiče, jako je pračka, 
sušička nebo bojler. Zvlášť 
sušička umí být pořádně při 
chuti a jejím správným výbě-
rem a rozumným používá-
ním je možné dost elektřiny 
ušetřit. Kondenzační sušička 
s tepelným čerpadlem po- 
užívaná čtyřčlennou rodinou 
se dvěma školáky pětkrát 
týdně přinese oproti klasické 
odvětrávací sušičce při stej-

ném režimu úsporu až 6 760 
korun za rok. A když se třetina 
sušicích cyklů vypustí a prádlo 
se usuší na šňůře nebo na 
sušáku, může roční úspora 
překročit i 7 tisíc.

Mějte bojler  
pod kontrolou

Ohřev vody v elektrickém 
bojleru odběrnému místu 
přináší speciální dvoutarifo-
vou distribuční sazbu D25d. 
To znamená, že ze 24 hodin 
každého dne je po osm hodin 
účtována za distribuci dodá-
vané elektřiny nižší sazba, 
takzvaný nízký tarif (NT). 
Právě v té době se automa-
ticky spíná bojler a všechny 
spotřebiče, které jsou v cho-
du současně s ním, jedou 
také na NT. Po zbývající část 
dne je za distribuci elektřiny 
účtována vyšší sazba neboli 
vysoký tarif (VT). O přidělení 
sazby D25d je možné požá-
dat distributora prostřednic-
tvím dodavatele elektřiny po 
instalaci elektrického bojleru, 
což je nutné doložit revizní 
zprávou. 

Aby náklady na provoz 
bojleru v NT byly skutečně 
nízké, je potřeba správně 
nastavit teplotu ohřevu vody. 
Nejlepší je udělat to tak, aby 
se teplá voda pro mytí a kou-
pání nemusela příliš ředit 
studenou. K tomu je zcela 
dostačujících 50 °C, kdy se na 
topném tělese navíc netvoří 
vodní kámen. Jen pro před-
stavu, naše známá čtyřčlenná 
rodinka s bojlerem o objemu 
150 litrů by při zbytečném 
ohřevu na 60 místo na 50 °C 
spláchla do odpadu ročně asi 
4 900 korun. 

U bojleru hraje významnou 
roli také velikost. Představme 
si, že ti dva školáci už vyrostli, 
mají vlastní domácnosti a ro-
diče zůstali sami. Bojler je na 
ně zbytečně velký a pro jejich 
potřeby je vhodnější 80litro-
vý. Na jeho provozu by oproti 
původnímu velkému ušetřili 
ročně přes 9 tisíc korun. 

Sprcha namísto plné vany
Receptem na radikální sní-

žení spotřeby vody i energie 

na její ohřátí je přechod od 
vanových koupelí ke spr-
chování. Sprchovou hlavicí 
proteče za minuty asi 10 litrů 
vody, u těch úsporných je to 
dokonce jen šest. To zname-
ná při pěti minutách sprcho-
vání maximálně 50 litrů vody. 
Napustit si vanu představuje 
přibližně dvojnásobek. U čtyř- 
členné rodiny představuje 
kombinace koupelí a spr-
chování roční spotřebu asi 
93 kubíků vody a 5,4 MWh 
elektřiny na její ohřátí. Pokud 
by koupele zcela omezili 
a sprchování o nějakou tu 
minutku zkrátili, mají za rok 
v kapse přes 9 tisíc úspor.

Na úspory nejen v kou-
pelně, ale v celé domácnosti 
bychom si rozhodně měli 
posvítit LED žárovkami. Jedna 
jediná při průměrné délce 
svícení 3 hodiny denně ušetří 
oproti klasické stowattové 
baňce přibližně 906 korun 
za rok. A to mají LED žárovky 
navíc ještě životnost 10 let, 
tedy asi desetinásobek těch 
původních.
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Zdravý selský rozum teď v Senátu nevidím
Laxní přístup současné vlády ke zdražování, 
vysoké inflaci i energetické krizi přiměl ke 
kandidatuře do Senátu na Ústecku Miloslava 
Buldru. Někdejší šéf okresních komunistů 
a neštěmický zastupitel silně vnímá, jak se 
Česko a jeho obyvatelé stále více propadají do 
finančních problémů. Tomu chce udělat přítrž. 
„V Senátu chybí zdravý selský rozum,“ říká.

Proč jste se rozhodl kandido-
vat do Senátu? 

Víte, i přesto, že je Senát tak 
trochu „nechtěné dítě“, tak když 
už ho máme, je potřeba, aby 
byl obsazen politiky, kteří bu-
dou hájit zájmy českých občanů 
a Českou republiku. A to nejen 
sliby, ale skutečně, proto jsem 
se rozhodl kandidovat. Sou-
časně si myslím, že by v horní 
parlamentní komoře měla býti 
zastoupena ve větším počtu se-
nátorů levice a vlastenecké síly.

Dá se vaše senátní kandida-
tura považovat za návrat do 
politiky? Mám pocit, že jste se 
z té ústecké komunální trochu 
vytratil…

Snažil jsem se působit na ko-
munální úrovni v Neštěmicích. 
Kandidovat do Senátu jsem se 
rozhodl, protože se mi nelíbil vý-
voj politiky v naší zemi v posled-
ních letech a zejména měsících. 
Někde odpor proti vládním ne-
smyslnostem a lžím vzniknout 
musí.

Co byste chtěl coby senátor za 
Ústecko v horní parlamentní 
komoře prosazovat?

Mé heslo a program vystihu-
je motto: Zdravý selský rozum 
do Senátu. Lidé si mylně mys-
lí, že práce senátora je vázána 
výhradně na obvod, kde byl 
zvolen. Samozřejmě že může 
obvodu v mnohém pomoci. Ale 
senátor spoluutváří legislati-
vu a jeho působení má přesah 
i do zahraniční politiky země. 
Podle mě je důležité, aby Čes-
ká republika byla soběstačná 
ve výrobě základních zeměděl-
ských produktů, aby pro ob-
čany byly zajištěné energie za 
dostupné ceny, aby byla zacho-
vána bezplatná lékařská péče, 
bezplatné vzdělání, aby bylo 
dostupné bydlení. To vše budu 
prosazovat, pokud dostanu dů-
věru voličů.

Dostupné bydlení zní trochu 
obecně. Jak si to konkrétně 
představujete? 

Od 90. let vládlo v Ústí nad 
Labem šílenství v prodeji obec-
ních bytů nejen do soukromého 
vlastnictví lidí, ale také různým 
podvodníkům a překupníkům. 
Komunisté právě na tato úskalí 
v privatizačním plánu tehdej-
ších radnic ovládaných ODS po-
ukazovali. Snažili jsme se pro-
sadit, aby si město neprodávalo 
všechny byty. V současnosti je 
bytový fond města téměř nu-
lový. Radnice musí začít stavět 
nové byty minimálně pro mladé 
rodiny, rozvedené nebo opuště-
né matky s dětmi a seniory.

Považujete systém sociál-
ních dávek za dobře fungují-
cí? A pokud ne, jak by měl být 
nastavený?

Ne. Dávky musí být nastave-
ny tak, aby se lidem vyplatilo 
pracovat. Jejich výše musí být 
taková, aby zajistila základní ži-
votní potřeby, jako je například 
bydlení nebo jídlo. Systém soci-
álních dávek se ale rozpliznul, 
a tak na ně mají nárok i lidé, 
kteří pracovat prostě nechtějí 
a mnohdy v celkovém souhrnu 
dostanou víc než člověk, kte-
rý poctivě dře. To se musí 
změnit.

Jak konkrétně by 
měl stát pomá-
hat seniorům, 
samoživitel-
kám a dalším 
sociálně sla-
bým lidem?

Nejlépe 
by současná 
Fialova vlá-
da pomoh-
la seniorům, 
samoživitel-
kám a dal-
ším slabším 
skupinám, 
které dnes 
tvoří více 
než 25 % 
obyvatel, 
kdyby po-
dala demi-
si. Říkám to 

s plným vědomím toho, jak se 
tahle parta chová a jak lidem 
v naší zemi škodí. 

Je otázkou, kde na podporu 
těmto sociálně slabším skupi-
nám obyvatel stát může vzít. 
Odpověď je ale nasnadě. Z Čes-
ké republiky ročně odchází až 
zhruba 450 miliard korun na 
takzvaných dividendách. Začí-
ná se platit za Lipskou energe-
tickou burzu, abychom podpo-
řili menšinové vlastníky ČEZu, 
aby ti „chudáci“ nemuseli platit 
ani korunu, protože jim to pře-
ce zaplatí čeští moulové. Když 
se podíváte na dění v Evrop-
ském parlamentu, ušetřil bych 
nemalé peníze tak, že bych z EU 
a NATO odešel. Z aliance i pro-
to, že sypat finanční prostřed-
ky do vojenského konfliktu na 
Ukrajině, místo snahy o míro-
vé řešení, považuji za hloupé 
a Fialova vláda tím jen ohrožu-
je bezpečnost České 
republiky.

Lidé pře-
stávají 
zvládat 
velkou 
vlnu 
zdra-
žová-
ní. Jak 
vnímáte 
podpo-
ru státu 
a vlád-
ního ka-
binetu 
lidem, kte-
ré ohrožuje 

covidová, inflační, energetic-
ká, ukrajinská a ekonomická 
krize?

Je minimální a lze říci, že při-
chází až po více jak tři čtvr-
tě roce nečinnosti vlády a dle 
mého názoru až po více jak sto-
tisícové demonstraci na Vác-
lavském náměstí 3. 9. a s při-
cházejícími volbami 23. a 24. 9. 
Pokud mohu doporučit voli-
čům, nevolte strany vládní „pě-
tidemolice“. I když si osobně 
myslím, že tato pětikolka po-
kračovala z velké části v politi-
ce vlády předchozí. 

Takže jak byste si vy předsta-
voval efektivní pomoc těmto 
lidem?

Musí se okamžitě zastavit 
zdražování. Zboží denní spotře-
by nesmí být nedostupným lu-
xusem. Je třeba, aby na něj byla 
uvalena nulová DPH. Minimál-
ní mzda musí být 20 tisíc korun 

a automaticky růst nad 
míru inflace. Podprů-

měrné důchody by se 
měly pravidelně va-
lorizovat a rychleji 
růst. Evropské ceny 
už máme, nyní je 
na řadě evropská 
úroveň odměňo-
vání. A jen dově-
tek, o důchodech 
se mi už opravdu 

nechce ani mluvit, 
protože ty nejnižší 

jsou ostudou a al-
mužnou nedůstojnou 

v 21. století.  pr
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Skotské přísloví.

Rychta chystá oslavu kulatin, přestože je v Ústí už 12 let
Podzim ústecké restaurace 
s minipivovarem Na Rychtě je 
tradičně zasvěcený sezonním 
houbovým a zvěřinovým jíd-
lům, jejichž recepty byste chtěli 
znát, pivním speciálům, ale ze-
jména oslavám. Hned ta první 
se odehraje 27. září. U příleži-
tosti Dne českého piva totiž při-
pravili sládkové rychtářského 
minipivovaru výjimečné pivo – 
žitný ALE. „Oslavte s námi spe-
ciální den tuzemského zlatavé-
ho moku ochutnávkou sklenky 
žitného svrchně kvašeného 
speciálu, který je vyrobený ze 
čtyř druhů sladů a je chmelený 
za studena a to už od 23. září,“ 
říká šéf Rychty Jiří Šťovíček. 

Na čepu ale jsou i klasiky 
z dílny zdejších sládků jako je 

Pivovar Hotel Na Rychtě
Klášterní 75/9
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 213 138, 
+420 475 205 018
E-mail: info@pivovarnarychte.cz 
www.pivovarnarychte.cz

K O N T A K T

Mazel 12, Vojtěch 12, Ústec-
ká desítka, Ústecká Malina 12, 
nebo citrusově vymazlená 
Rychtářka. „Nad celým pivo-
varem vládne zkušenou rukou 
sládek Pavel Rottenborn, člo-
věk s mnohaletou zkušenos-
tí s vařením piv. Od otevření, 
v průměru každý rok vyrobíme 
asi 1000 hektolitrů piv, která 
nabízíme výhradně našim hos-
tům,“ dodal ředitel oblíbeného 
podniku. 

Za dobu své existence oblíbe-
ný ústecký minipivovar vyrobil 
desetitisíce hektolitrů chme-
lového zázraku a z restau-
rační kuchyně odešly tisíce 
pokrmů. Bilance je na místě. 
Rychta, která se poprvé ote-
vřela 10. 10. 2010, totiž slaví 

narozeniny. Bude 
slavit kulatiny, 
přestože pros-
tá matematika 
velí, že by měly 
být už dvanácté. 
„To je sice prav-
da, narozeniny 
slavíme s našimi 
hosty a partnery 
kolem 10. října. 
Bohužel v průbě-
hu covidové pan-
demie jsme byli 
nuceni dvakrát 

oslavy odložit. Oslavíme je 
tedy s dvouletým zpožděním 
a budeme rádi, když je Úste-
čané oslaví s námi,“ vysvětlil 
Jiří Šťovíček. Dodal, že v rámci 
oslavy narozenin Rychtu pod-
poří i 4 minipivovary, jejichž 
produkci budou návštěvníci 
moci ochutnat na letní terase.

Jakmile dozní narozeninové 
slavení, chystá se Rychta na 
další z tradičních podzimních 
akcí a tou je oslava svátku sva-
tého Martina. „Z gastronomic-
kého pohledu je vše průzračně 
jasně narýsované. Znovu při-
pravíme 11. 11. naši křehkou 
a šťavnatou svatomartinskou 
husu se špekovým knedlíkem 
a domácím zelím. Je to sice 

kalorická bomba, ale i lidé, 
kteří celý rok drží diety, se na 
naši husu pravidelně vrace-
jí,“ pochvaluje si šéfkuchař Jan 
Heřmánek. K huse se hodí sva-
tomartinské víno, které v re-
stauraci bude k mání, ale také 
úžasné rychtářské dvanáctis-
tupňové svatomartinské  
pivo.  pr
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Ústecká kapela natočila nový videoklip

Lékaři se na Tour de 
Zeleňák neztratili

Odstartoval nábor 
mladých hokejistů 

Vydejte se městem za architekturou 

Ústecká kapela Youlie vyda-
la nový singl s názvem Tak 
stůj. Je o vztahu dvou mladých 
lidí, kteří spolu prožijí romá-
nek. Písnička znamená pro 
kapelu odchýlení se od jejich 
tradičního žánru. Kapela ji 
složila společně se zpěvačkou 
Vanesou Jančovou, se kterou 
poslední rok hráli. Na tvorbě 

jsme se snažili vymyslet chyt-
lavý refrén,” řekla Vanesa.

Singl si již můžete poslech-
nout na hudebních platfor-
mách Spotify, Apple Music. Ka-
pela samozřejmě nezapomněla 
ani na Instagram, kde si mo-
hou posluchači singl přidat ke 
svým stories. Videoklip napsal 
a režíroval Kryštof Bodlák.  gz

Na přelomu září a října ve více 
jak stovce měst a obcí po celé 
České republice a na Sloven-
sku se uskuteční Den archi-
tektury. Ten opět veřejnos-
ti otevře historické skvosty, 
moderní budovy i mimořádné 
stavby stojící v pozadí pozor-
nosti a láká na objevné výpra-
vy po známých i neznámých 
místech.

Přímo v Ústí nad Labem se 
podle pořadatelů mohou zá-
jemci vydat například na ko-
mentovanou prohlídku Domu 
umění, který sídlí v nově zre-
konstruované budově bývalé 
univerzitní menzy UJEP, nebo 
na procházku po čtvrti Klíše, 
jež zahrne nejstarší výstavbu, 

vilovou zástavbu z počátku 
20. století i budovy od Josefa 
Gočára, Franze Josefa Arnolda 
nebo Ernsta Kroba. Další pro-
cházka nese název Stavebnice 
a zaměří se na prvky urbani-
smu, které dávají dohromady 
roztodivnou skládačku centra 
města.  gz

Všichni trenéři se již těší na nej-
mladší hráče našeho klubu HC 
Slovan Ústí nad Labem. Na tré-
ninky, které se budou konat od 
září do dubna, mohou přijít kluci 
i holky ve věku 3–8 let. Tréninky 
probíhají vždy ve čtvrtek, sobotu 
a neděli. Na první trénink posta-
čí brusle, rukavice a helma ho-
kejová nebo lyžařská. Výstroj si 
u nás sportovci mohou zdarma 
zapůjčit. V případě jakýchkoliv 
dotazů kontaktujte telefonicky 
hlavního trenéra základny Vác-
lava Drahoráda na 725 093 129 
nebo šéftrenéra mládeže Micha-
la Kváše na 777 158 233. Těšíme 
se na všechny sportovce.

 HC Slovan Ústí nad Labem

Zdravotníci z Masarykovy ne-
mocnice se stejně jako loni zú-
častnili vyhlášeného cyklistic-
kého závodu Tour de Zeleňák 
v Rumburku. „Atmosféra na 
Lužickém náměstí v Rumburku, 
kde se začíná i končí, je fantas-
tická. Po celé trase závodu při-
hlížejí, fandí a povzbuzují davy 
diváků. Kromě profesionálních 
týmů zde soutěží a snaží se o co 
nejlepší čas amatéři a stejní 
nadšenci do sportu, jako jsme 
my,“ přibližuje primář Oddělení 
sportovní medicíny Jakub Malý. 
Závod má dlouholetou tradici 
a ve Šluknovském výběžku pat-
ří k nejvýznamnějším akcím ve 
sportovním kalendáři.  gz

textu se podílela zpěvačka Va-
nesa Jančová a bubeník Albert 
Petr Roubal. „Psaní bylo velmi 
krátké. Přišly najednou různé 
nápady, které byly slučitelné, 
což je sen každé skupiny, která 
skládá dohromady. Když přišla 
otázka refrénu, nakonec jsme 
se rozhodli zůstat u slabik, kte-
ré jsem používala v čase, kdy 
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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

zábradlí
a schodiště

nábytek
... a mnoho dalšího

skleněná příčkaskleněná příčka
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Když jsme opouštěli vedení města, zůstala za námi po třech 
letech celá řada dobrých věcí.
� Dokončili jsme rekonstrukci venkovního bazénu a  ven-

kovního areálu koupaliště na Klíši.
� Prosadili jsme zrušení poplatků za svoz komunálního od-

padu kvůli neplatičům a nepřizpůsobivým.
� Zahájili jsme a v dalším volebním období dokončili výstav-

bu bazénu v jeslích na Severní Terase.
� Uvedli jsme do  praxe dlouhodobou kulturní a  sportovní 

koncepci města.
� Zajistili jsme  nanční prostředky pro Severočeské divadlo 

opery a baletu. Současně se nám podařilo vrátit Činoherní 
studio zpět na Střekov a stabilizovat jeho provoz.

� Stabilizovali jsme rozpočet města, ušetřili peníze na mož-
né investice a snížili hrozby vracení dotací z minulého ob-
dobí.

� Zvládli jsme se vypořádat s dluhy ve výši cca 1,5 miliardy 
a dalšími hrozícími sankcemi za chyby v dotacích za zhru-
ba 1 miliardu. Obě částky jsme maximálně snížili.

� Připravili jsme Generel rozvoje 
Zoo Ústí nad Labem.

Co jsme dokázali?

 ÚSTECKÉ 
 FÓRUM
 OBČANŮ

S  tímto heslem jde Petr Křivan do  boje o  post primátora 
města Ústí nad Labem. Jak sám říká: „Nechtěl jsem už ne-
činně přihlížet a kritizovat, ale aktivně se podílet na rozvoji 
rodného Ústí.“
Nyní vídáme na  každém rohu hesla jako Ráno čisté město 
nebo Opravíme silnice a chodníky. Podle mě je čistota a kva-
litní komunikace samozřejmým standardem. Jenže je to stej-
ně jako ostatní problémy jenom obraz neschopnosti součas-
ného vedení města. Je to ostuda, že se o tom vůbec musíme 
bavit. Za klíčové považuji rozvoj a ucelenou strategii města, 
které dlouhodobě stagnují. Radnice nevyužívá státní ani ev-
ropské dotační tituly. Nerozumím tomu, proč to v jiných srov-
natelných městech jde, ale v Ústí je to problém. Ale nejenom 
tohle se musí v Ústí změnit. Cílem města má být vytvoření 
podmínek pro kvalitní život jeho občanů. Ti, kteří jsou slušní 
a pracují, mají mít právo na fungující město.
Mojí velkou inspirací je současná situace v Mostě. Před něko-
lika lety zde vyhrálo volby místní hnutí ProMOST v čele s Ja-
nem Paparegou, kterému v té době bylo 32 let. Mostečáci se 
tenkrát nebáli a vsadili na mladé lidi, kteří chtěli změnit obraz 
Mostu, a dnes je vidět, že se to vyplatilo. Když se to povedlo 
jinde, věřím, že to půjde i v Ústí. Změna je možná.
Děkuji za Váš hlas, Petr Křivan.

Chci město, za které se nebudu stydět
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Politické hnutí ProMOST ♥ je v čele města Mostu 
už 8 let. Za tu dobu se nám daří vést město efek-
tivně a  hospodárně. Každoročně investujeme 
stovky milionů korun, které mají vést ke  zlep-
šení kvality života i  služeb našich občanů. Pro-
to bych z pozice primátora statutárního města 
Most a člena hnutí ProMOST rád podpořil kolegy 
z  ústeckého politického hnutí UFO – ÚSTECKÉ 
FÓRUM OBČANŮ a jejich kandidáty do městské-
ho zastupitelstva. „Volte lidi, kterým na  vašem 
městě skutečně záleží“. 

Jan Paparega, 
primátor města Mostu

Místní politická hnutí 
mají svůj potenciál
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