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Nové trolejbusy na baterky 
vyjdou na 650 milionů korun 

STRANA 4

Očkovat se lidé mohou proti 
covidu i chřipce současně 

STRANA 6

Zprávy

Veronika 
Křížová

Zkusila jsem to,  
abych nebyla 
za sraba
STRANY 8–9
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Vánoční
rolnička

27. LISTOPADU 2022 - 1. ADVENTNÍ NEDĚLE
 14 - 17 HOD

www.ddmul.cz

PŘIJĎTE SI VYROBIT VÁNOČNÍ DÁREČKY,
JMENOVKY, OZDOBY NA STROMEČEK A STRÁVIT

PŘÍJEMNOU ADVENTNÍ NEDĚLI V DOMĚ DĚTÍ A
MLÁDEŽE V ÚSTÍ NAD LABEM

Předprodej vstupenek na recepci DDM od 1. 10. 2022

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚSTÍ NAD
LABEM VÁS ZVE NA AKCI

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO
CELOU RODINU

aneb aa
KKrráásskkaa

ZZvvíírreě̌

mmuussiiccaall  sscchhooooll
SSMM

NNÁÁBBOORR

MUSICAL a DANCE COMPANY II.
pořádá pro všechny od 12 let výše

v rámci pravidelné zájmové činnosti

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  
MMUUSSIICCAALL  SSCCHHOOOOLL  --  TToommáášš  SSvvoobbooddaa  --    447755  221100  886611,,  777744  778844  884400,,  ddccmm@@ddddmmuull..cczz

- hlavní a vedlejší dívčí a mužské role
- pěvecká a taneční company

zkoušky pondělí a pátek 16.00 - 19.00 h

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

ČINOHERNÍ STUDIO
28. 10., 1999  Heda Gablerová
30. 10., 1700  Čarodějův učeň
30. 10., 1900  My děti ze stanice ZOO
5. 11., 1900   Višňový sad
7. 11., 1900   Tady je všechno ještě možné
13. 11., 1700  Malý princ
18. 11., 1900  Pan Kolpert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 11., 1900  Lobby Hero
23. 11., 1900  Šikmý kostel
27. 11., 1700  Vánoční hra aneb  
   O tom slavném narození
28. 11., 1900  Mluviti pravdu
29. 11., 1900  Jaroslav Rudiš a Jirka Umlauf:  
   Noční chodci

DŮM KULTURY
5. 11., 1900  Lord of the Sound: The music  
  of Hans Zimmer
6. 11., 1900  S tvojí dcerou ne
9. 11., 1900  Divadlo vizita:  
  Ústa nad žlabem

17. 11., 1700 Kája a Bambuláček:  
  Bambulková show
27. 11., 1500 Michalovi mazlíčci
11. 12., 1700 Vánoční koncert:  
  Ústecké Bambini

NÁRODNÍ DŮM
11. 11., 2000  Ústecké diskohrátky
22. 11., 2000  Dunaj – křest nové desky

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
30. 10., 1700 Labutí jezero
31. 10., 1900 Dívčí válka
7. 11., 1900 Mezi nebem a ženou
8. 11., 1900 My Fair Lady
10. 11., 1000 Péťa a vlk
11. 11., 1900 Čardášová princezna
13. 11., 1500 Louskáček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 11., 1900 Carmen
19. 11., 1900 My Fair Lady
20. 11., 1500 Dobrodružství hastrmana Tatrmana
21. 11., 900 Dobrodružství hastrmana Tatrmana
23.–25. 11. Virtuosi per musica  
  di pianoforte, klavírní soutěž
27. 11., 1500  Spící krasavice
30. 11., 1900  Adventní koncert

KOSTEL NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE
3. 11., 1800  A.Dvořák: Requiem

DŮM UMĚNÍ
do 19. 11.  Květek
do 19. 11.  Zdeněk Svejkovský: Input-Output
1. 11., 1700  Artist talk: Hannes Egger,   
  přednáška
8. 11., 1700  Setkání s… Adélou Machovou  
  a Zdeňkem Svejkovským,  
  komentovaná prohlídka výstavy
15. 11., 1800 Ikebana, workshop

MUZEUM 
5. 11., 1600  Pocta profesorce Jitce Švábové
26. 11., 1000–1600  
  Strašidla v muzeu
Do 30. 10.  Královna Dagmar, dánská královna  
  a česká princezna
Do 31. 12.  Experimentátor Karel Gottstein
Do 15. 1. 2023 Štěpán Jirák: Obrazy z cest
Do 26. 2. 2023 Flaška

CAFÉ MAX
2. 12., 1600  Marie Tilšarová a Fousáč  
  v Café Maryša

HRANIČÁŘ
28. 10., 1900 Adam Ondra: Posunout hranice
29. 10., 1730 Chlast
29. 10., 2000 Podezřelá
30. 10., 1500 Princ Mamánek
1. 11., 1900  Ladislav Zibura:  
  Prázdniny v Česku
4. 11., 1900  Trojúhelník smutku
18.–20. 11. Fik 2022: Duch Spirit

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
15. 11., 1900 Koncert: Vladimír Merta

CENTRÁLNÍ PARK SEVERNÍ TERASA
30. 10., 1600 Halloween – zábava,  
  strašidelná stezka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARK U SOUDU STŘEKOV
4. 11., 1530 Lampionový průvod

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 11., 1600 Podzimní strašidlení
27. 11., 1400 Vánoční rolnička

INOVAČNÍ CENTRUM
8. 11., 1900  Fukcup Night – o svých selháních  
  a neúspěších s nadhledem  
  a humorem vyprávějí úspěšní lidé

GALERIE EMILA FILLY
9. 12., 1900  Kpt. Krab ve Fillovce,  
  netradiční dadadiscotéka

SKANZEN ZUBRNICE
10. 12., 900  Vánoce v Zubrnicách
11. 12., 900  Vánoce v Zubrnicích 

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
30. 10., 1600 Zavírání okenic, slavnostní  
  ukončení sezony



Z P R Á V Y

3

Benešák je jen pro chodce 
a osobáky, MHD musí jinudy

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 31. 10. 2022  Příští 
vydání: 5. 12. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 28. 11. 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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Přesně tolik hus se letos 
vylíhlo v českých chovech. 
Vykrmeno a prodáno bylo 
přibližně 130 tisíc kusů. Oproti 
loňsku je to zhruba o 37 tisíc 
méně. Chovy totiž decimo-
vala ptačí chřipka. Kilogram 
chlazené husy se loni prodával 
od 200 korun, letos od 
240 korun. Restauratéři kupo-
vali častěji husy mražené, tam 
je ten rozdíl ještě výraznější. 
Cena stoupla ze sta na dvě stě 
za kilogram „Zatímco takové maso loni 
stálo zhruba stokorunu za kilogram, 
to od českých chovatelů bylo už tehdy 
dvakrát dražší,“ řekla předsedkyně 
představenstva Českomoravské drůbe-
žářské unie Gabriela Dlouhá.
Zvýšení tak budou muset zohlednit 
restauratéři v konečné ceně letošního 

svatomartinského menu. Částka za 
porci tradiční svatomartinské husy 
včetně zelí a knedlíků by se tak mohla 
vyšplhat i na 500 korun. Do ceny se 
totiž promítají i ceny energií, nájmů 
a práce personálu. Někteří restaura-
téři tak zvažují, zda husu budou letos 
vůbec nabízet.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

139 000

Ústí nad Labem – Spojení zbyt-
ku města se Střekovem, Be-
nešův most, slouží od konce 
října už jen řidičům osobních 
aut a pěším. Hromadná dopra-
va musí využívat Mariánský 
most. Z toho důvodu došlo ke 
zrušení zastávek a úpravě ně-
kterých linek. „Úprava provo-
zu na mostě vzešla z pravidel-
né detailní diagnostiky mostu, 
kde bylo toto řešení doporu-
čené v zájmu zachování jeho 

maximálního využití do doby 
rekonstrukce,“ vysvětlila mluv-
čí kraje Magdalena Fraňková.

Ústecký kraj plánuje opravu 
Benešova mostu už několik let. 
Příští rok by měla začít výstav-
ba provizorní lávky pro pěší, 
která je nutná také k přeložení 
veškerých sítí. Vlastní rekon-
strukce by měla být hotová do 
konce roku 2025.  gz

Změny linek najdete na zitusti.cz 
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Děčínští krimina-
listé stále nezna-
jí totožnost ženy, 
jejíž tělo ve znač-
ném stádiu roz-
kladu bylo nale-
zeno v řece Labi 
u Těchlovic. Věk 
neznámé je při-
bližně 18 až 
25 let, měla dlou-
hé hnědé vla-
sy stažené gumičkou do culíku a výraz-
ný horní předkus. Policie žádá veřejnost 
o pomoc s identifikací. V případě, že 
ženu znáte, volejte na číslo 974 432 
213, 974 432 336 nebo na linku 158.
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Trolejbusy na baterky 
vyjdou na 650 milionů

Po městě přibydou 
stojany na kola

Tři obvody mají starosty: Peterku, Kirbse a Tomkovou

Ústí nad Labem – Dopravní pod-
nik uzavřel dohodu se společ-
ností Škoda Electric na dodání 
33 parciálních trolejbusů o dél-
ce 18 metrů typu 27Tr. Cena 
jednoho trolejbusu je bez daně 
20,35 milionu korun. Zakázka 
přesáhne částku 650 milionů 
korun. Dopravní podnik má po-
dané žádosti o poskytnutí do-
tace na nákup všech třiatřiceti 
trolejbusů. Dodávka bude pro-
bíhat ve třech etapách, první 
dorazí příští rok. 

Nové trolejbusy mají moder-
ní kamerový systém, kdy má 
řidič přehled o tom, co se děje 
ve voze, tak i v jeho blízkosti. 

Bezpečnostní prvky, které za-
braňují srážce s chodcem. Ne-
chybí systém kneeling umož-
ňující snazší nastupování tím, 
že se vozidlo nakloní k chod-
níku. „Čtyřdveřové, nízkopod-
lažní kloubové trolejbusy pro 
115 osob s celovozovou klima-
tizací nebo USB nabíječkami,“ 
řekla ředitelka Dopravního 
podniku Simona Mohacsi. 

Parciální trolejbus umí jezdit 
i v místech bez trakčního trolejo-
vého vedení, a to díky pomocné-
mu bateriovému pohonu. Dojez-
dová vzdálenost mimo trakční 
trolejové vedení je až 12 kilomet-
rů při plném zatížení vozidla.  gz

Ústí nad Labem – V různých ús-
teckých lokalitách vyroste 
třicítka nových cyklostojanů. 
Cyklisté si už mohou odsta-
vit svá kola v atriu a v podlou-
bí u budovy magistrátu. Další 
stojany přibydou v následují-
cích dnech u infocentra na Mí-
rovém náměstí, u OC Forum, 
před budovou hlavního nádra-
ží, před budovami obvodních 
radnic, u vrátnice zimního sta-
dionu, u městského stadionu 
a v Městských sadech.  gz

Univerzita chystá 
volbu rektora
Ústí nad Labem – Volební obdo-
bí rektora UJEP Martina Baleje 
končí. Současný rektor je ve ve-
dení ústecké univerzity osm let 
a o post rektora se již nemůže 
ucházet. „Návrhy kandidátů na 
jmenování rektorem UJEP po-
dávali členky a členové Akade-
mické obce UJEP nebo Vědecké 
rady UJEP do 26. října,“ upřes-
ňuje předseda senátu Zdeněk 
Svoboda. Kandidáti na jme-
nování rektorem se představí 
23. listopadu, hned 30. listopa-
du proběhne na zasedání aka-
demického senátu samotná vol-
ba, která může být vícekolová, 
ale všechna kola se uskuteční 
ještě ten den. Rektora násled-
ně jmenuje prezident České 
republiky na základě návrhu 
Akademického senátu UJEP.  gz

Ústí nad Labem – Noví obvodní 
zastupitelé volili vedení radnic. 
Starostou Střekova se stal Pa-
vel Peterka z ANO 2011 a má 
dva místostarosty, Jiřího Že-
lezného a Petra Bandase, oba 
z hnutí Za lepší Střekov. Sta-
rostou centrálního městského 

obvodu je Tomáš Kirbs z ANO 
2011. Místostarostou byl zvo-
len Lukáš Pokorný z hnutí PRO! 
Ústí. V Neštěmicích se staro-
novou starostkou stala Yveta 
Tomková z Vašeho Ústí. Mís-
tostarostou zůstává nadále Ro-
man Fikar. Jediným obvodem, 

který v době redakční uzávěrky 
neměl nové vedení, je Severní 
Terasa. Svolání ustavujícího za-
sedání zastupitelstva zbrzdilo 
čekání na verdikt soudu o vo-
lební stížnosti. Ústecké fórum 
občanů totiž napadlo výsledky 
komunálních voleb.  gz
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Perspektivní volba: Střední průmyslová 
škola Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

Jsme státní odbornou školou, založenou 
roku 1910 a jednou z největších páteř-
ních škol Ústeckého kraje. Máme propůj-
čeny tituly Fakultních škol: Fakulty strojní 
TU v Liberci, Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty 
UJEP Ústí nad Labem, úzce spolupra-
cujeme s Fakultou strojního inženýrství 
UJEP Ústí nad Labem. Škola je od roku 
2014 držitelem titulu „DOPORUČENO ZA-
MĚSTNAVATELI“. Ocenění uděluje Klub 
zaměstnavatelů nejlepší střední škole, 

která v kraji připravuje žáky do profesní-
ho života. Velkou devizou školy je spolu-
práce se zaměstnavateli a firmami, které 
nabízejí různorodou podporu žáků při 
studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost 
uplatnění žáků na trhu práce. 

Výhody studia
Absolventi elektro-oborů mohou na 

závěr studia získat odbornou kvalifika-
ci podle zákona 250/2021 Sb. Žáci školy 
mohou získat řidičský průkaz skupiny 

B v naší autoškole a u oboru Dopravní 
prostředky mohou získat za výhodných 
podmínek při výuce řidičský průkaz na 
nákladní automobil (skupina C). V oboru 
Strojírenství se učí CAM systémy v učeb-
ně CNC strojů a CAD systémy v učeb-
ně počítačové grafiky. Výuka probíhá 
v odborných učebnách s podporou mo-
derní techniky a multimédií. Na škole 
je zřízena Cisco Networking Academy, 
program s možností získat kvalifikova-
ný certifikát. Žáci získávají pracovní zku-
šenosti na zahraničních stážích v rámci 
programu Erasmus+ (např. Portugalsko, 
Finsko, SRN).

Velmi dobře vybavené jsou dílny 
praxe a odborného výcviku, odborné 
laboratoře, centrum dopravní přípravy 
a sportovní haly a areály. 

Škola a firmy
Díky dobré spolupráci a úzkým kon-

taktům školy a firmy MONDI Štětí se po-
dařilo propojit finanční prostředky školy 
a finanční dotaci od firmy Mondi. Výsled-
kem je vybudování studijních koutků 
pro volný čas žáků na obou pracovištích 
školy. Vybavení a vzhled obou koutků si 
navrhovali žáci sami. Žáci je mohou vyu-
žívat jak před i po vyučování, tak v době 
svého volna. 

Čtvrtého října se na naší škole kona-
la akce Student Cup Správy železnic 

2022, sportovně-vzdělávací projekt na 
podporu technických oborů, určený 
žákům 7. až 9. tříd základních škol. Po-
máhá žákům základní školy při výběru 
budoucího povolání i při hledání pro-
fesní dráhy. Této akce, která se konala ve 
venkovních prostorech střediska Stříbrní-
ky, se zúčastnilo cca 200 žáků základních 
škol z Ústí nad Labem. Den plný zábavy, 
soutěží a her byl zakončen vyhlášením 
vítězů, předáním pohárů, medailí a hod-
notných cen. 

Podobných akcí má škola v kalendáři 
mnoho. Přijďte k nám na den otevřených 
dveří nebo ukázkový den a poznejte pe-
dagogy a prostředí střední školy, kterou 
ke studiu doporučují zaměstnavatelé 
v Ústeckém kraji.

Nabídka maturitních oborů
• 23-41-M/01 Strojírenství /zaměření: Programování CNC strojů a počítačová grafika/
• 23-45-M/01 Dopravní prostředky /zaměření: Silniční vozidla a logistika/
• 26-41-M/01 Elektrotechnika /zaměření: Energetika a informatika, zaměření: Automati-

zace a počítačové aplikace/
• 18-20-M/01 Informační technologie /zaměření: Počítačové sítě a programování/
• 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik /zaměření: Zabezpečovací technika a silnoprou-

dá zařízení/
• 37-42-M/01 Logistické a finanční služby /zaměření: Informatika v logistice/
Nabídka učebních oborů
• 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
• 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
• 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy /zaměření: Logistika 

provozu a přepravy/
Výuka probíhá ve středisku Resslova a Stříbrníky.
Dny otevřených dveří:
Resslova 5: 24. 11., 3. 12. a 10. 1., Středisko Stříbrníky: 22. 11., 10. 12. a 11. 1.
Ukázkové dny:
Resslova 5: 1. 12., 13. 12. a 17. 1., Středisko Stříbrníky: 22. 11., 15. 12. a 11. 1.

Kontakt:
tel.: 478 572 212, 478 572 204
sekretariat@spsul.cz, www.spsul.cz
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Na plácku po autobazaru vyrostlo nové parkoviště

l i s t o p a d  2 0 2 2

Primátorem zůstává Nedvědický, 
složení vedení města překvapilo

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

ACME Domácí péče 
Jsme poskytovatelem domácí hospicové a zdravotní péče, home care s ISO certifikací.  
Vaše domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

• Domácí zdravotní péče pomáhá 
klientům, kteří potřebují kvalifiko-
vanou zdravotní péči, avšak jejich 
zdravotní stav nevyžaduje sou-
stavnou lékařskou péči v lůžkovém 
zařízení. Domácí péči předepisuje 
ošetřující lékař, praktický lékař či 
specialista. Určí, jaké zdravotní 
výkony bude domácí péče posky-
tovat u klienta, frekvenci a časové 
rozhraní ošetřovatelské návštěvy.

• Předností léčení v domácím 
prostředí je psychická pohoda ne-
mocného, která hraje důležitou roli 
při uzdravování. Zdravotní sestry 
pracující v domácí péči vykonávají 
zdravotní výkony ve stejné kvalitě 
jako v nemocnicích. 
 
 
 

• Pečujeme od dětí až po seniory. 
Domácí péče je hrazena z veřejné-
ho zdravotního pojištění. Agentura 
ACME má uzavřenou smlouvu se 
všemi zdravotními pojišťovnami, 
které působí na Ústecku.
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Ústí nad Labem – Staronovým 
primátorem Ústí byl na ustavu-
jícím zasedání zastupitelstva 
zvolený Petr Nedvědický z ANO 
2011. V devítičlenné radě used-
nou spolu s vítězným ANO ješ-
tě zástupci SPD a překvapivě 
i po jednom z ODS a Ústeckého 
fóra občanů.

Náměstkem primátora byl 
zvolený Tomáš Vlach (ANO), 
Bohumil Ježek (SPD) a rozruch 
vzbudila volba Věry Nechy-
bové (UFO) třetí náměstkyní. 
Radu města doplní ještě Pavel 
Tošovský (ODS), Michal Mohr 
(SPD), Eva Nováková (ANO), 
Jiří Horák (ANO) a Eva Fialová 
(ANO). V Ústí má tak vládnou-
cí koalice většinu 20 z 37 hla-
sů. Všichni náměstci, primátor 
a radní Tošovský budou vyko-
návat funkci jako uvolnění, 
tedy s nárokem na plný plat. 

Povolební vyjednávání o tom, 
kdo usedne v čele města, se 
vlekla. Zdálo se, že žádný ze 
subjektů není ochoten dohod-
nout se na kompromisech. 
Velkou část zastupitelů tak za-
skočilo složení vedení města 

z ANO, SPD a dvou přeběhlíků 
z ODS a UFO. Obě strany účast 
svých členů v městské vládě 
hned začaly řešit.

„Před volbami jsme v UFO 
připravovali programové pri-
ority tak, aby byly napříč prů-
chozí s hnutím ANO, a s tím 
jsme do voleb šli. Rozhodně 
nebudu tím, kdo bude bloko-
vat rozvoj města, pokusím se 
udělat maximum z toho, co 

Na tahu na Chlumec 
vyroste kruhák
Ústecko – Mezi Chlumcem 
a Ústím nad Labem by moh-
la vyrůst nová okružní křižo-
vatka. Je to kvůli stavbě nové-
ho areálu, kde mají vyrůst dvě 
haly s rozlohou téměř 13 tisíc 
metrů čtverečních. Podle doku-
mentů tam má denně jezdit víc 
než 600 aut. Kruhák vyroste na 
sjezdu z dálnice D8 ve směru 
od Německa.  gz

Opravy se vlečou 
a prodraží se

Ústí nad Labem – V centru měs-
ta nyní řidiči lépe zaparkují. 
Na místě bývalého autobazaru 
v ulici Přístavní vyrostlo nové 
parkoviště. Nabízí bezmála 
sto míst a momentálně se tam 
neplatí parkovné. „Kompletní 
kapacita parkoviště je 99 míst, 

z toho je pět vyčleněno pro in-
validy. Parkování je v současné 
chvíli bezplatné, tento stav ješ-
tě několik týdnů potrvá,“ říká 
mluvčí města Romana Maco-
vá dodává, že následně bude 
parkoviště osazeno závorou 
a zpoplatněno. 

Výstavba parkovací plochy 
se skoro o rok protáhla, kvůli 
zoologickému průzkumu, kte-
rý ale výskyt chráněných ži-
vočichů v místě nepotvrdil. Za 
vybudování parkoviště město 
zaplatilo bezmála 7,5 milionu 
korun.  gz

Ústí nad Labem – Opravy v uli-
ci Nová na Střekově potrvají 
déle, než bylo původně naplá-
nováno. A navíc budou dražší. 
Město chtělo dodatečně udělat 
parkovací místa pod autobuso-
vou zastávkou Kamenný vrch. 
„Po dobu vyřizování této změ-
ny museli dělníci práce přeru-
šit,“ řekl ústecký mluvčí Milan 
Danda s tím, že do konce října 
by mělo být hotovo. Město za 
rekonstrukci zaplatí více než 
8 milionů, což je o 1,2 milionu 
korun víc, než byla vysoutěže-
ná cena.  gz

Pod Střížákem bude 
odstavné parkoviště
Ústí nad Labem – Město si pro-
najme pozemek u Střížovické-
ho vrchu cestou z Lipové ulice 
a vybuduje zde odstavné parko-
viště na zhruba 2 000 metrech 
čtverečních. Pronájem pozem-
ku od společnosti Genova za 
deset tisíc korun ročně od led-
na příštího roku na dobu neur-
čitou schválili radní.  gz

jsem voličům slibovala,“ řekla 
Nechybová. Její účast ve vede-
ní města šokovala spolustraní-
ky z UFO. „Jde o těžký podraz. 
Věru Nechybovou jsme vylouči-
li z UFO,“ prohlásil po jednání 
předsednictva hnutí šéf UFO 
Jiří Madar. 

„Šlo mi především o odbloko-
vání patové situace po sérii ne-
úspěšných jednání. Navíc jsem 
měl chuť pokračovat v práci 
a dotáhnout do konce projek-
ty, které jsou připravené,“ vy-
světlil Tošovský s tím, že také 
měl dobré zkušenosti s fun-
gováním spolupráce s hnutím 
ANO v minulém volebním ob-
dobí. Jeho účast v městské vlá-
dě s SPD vytočila ODS. Vyzvala 
Tošovského k okamžitému od-
chodu ze strany a rezignaci na 
mandát zastupitele. Tošovský 
ukončil členství, mandát si ale 
ponechal.

Volby v Ústí vyhrálo hnu-
tí ANO s 13 mandáty následo-
vané Pro!Ústím s 8 mandáty 
a SPD s 5 mandáty. ODS, stejně 
jako Vaše Ústí má po 4 mandá-
tech a UFO získalo 3.  gz
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Proti chřipce i covidu 
se lze očkovat zároveň
Ústecko – Chřipka, kterou potla-
čila pandemie koronaviru, by 
mohla letos udeřit razantně-
ji. Lékaři ale černé scénáře ne-
vykreslují, zatím. Podle hlavní 
hygieničky Krajské zdravotní 
Dany Vaculíkové rizikové sku-
piny měly očkovat proti covidu 
i chřipce. 

Začíná chřipková sezona. 
Udeří nemoc letos silněji? 

Ano, v letošním roce očeká-
váme nárůst onemocnění chřip-
kou, i když vlastně se jen prav-
děpodobně vrátíme na původní 
čísla z předcovidových let. Přís-
ná protiepidemická opatření 
na covid-19 nám v tomto smě-
ru pomáhala, jak se říká, držet 
i chřipku na uzdě.

Co se stane, když člověk one-
mocní chřipkou a zároveň 
covidem?

Tato kombinace obou one-
mocnění není pro nás nikte-
rak raritní. Dnes máme k dis-
pozici efektivní diagnostiku 
na tato onemocnění. Přístup 

k nejnovějším antivirotikům 
typu Paxlovid nám umožňuje 
rychle na onemocnění reagovat 
a s dobrými výsledky pak léčit.

Očkuje se v ústecké nemoc-
nici novou vakcínou, která 
by měla lépe reagovat i na 
omikron?

Ano, všechna očkovací mís-
ta Krajské zdravotní již několik 
týdnů očkují nejnovějším typem 
vakcín proti omikronu.

Mohou se lidé nechat očko-
vat proti chřipce a covidu 
zároveň?

Směle do toho. Je ovšem po-
třeba myslet na to, že si po 
očkování připravím domácí kli-
dový režim. 

Očkovací covidová místa nabí-
zejí i vakcínu proti chřipce?

Očkovací místa Krajské zdra-
votní mají pro klienty k dispo-
zici jen vakcíny proti covidu. 
Pokud lidé chtějí vakcíny sou-
časně, musí navštívit svého 
praktického lékaře.  gz

Pokácené stromy nahradí lipová alej
Ústí nad Labem – Osmadvacet no-
vých lip vyroste v Truhlářově 
ulici. Nahradí čtrnáct nemoc-
ných stromů, které musí být 
pokáceny. Za pokácené stromy 
bude podle mluvčí města Ro-
many Macové provedena vý-
sadba 28 lip srdčitých, které 
vytvoří novou alej ve směru od 
ulice Jeseninova x Rubensova. 

Staré lípy budou pokáceny 
kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu. 

Revitalizaci aleje provede 
firma KHL EKO a přijde na 636 
400 Kč bez DPH. Za tuto cenu 
stromy pokácí, dřevo odveze, 
místo uklidí, vyfrézuje pařezy 
a vysadí nové stromy, o které 
se bude pět let starat.  gz

Jízdenky v zelených 
autobusech zdraží
Ústecký kraj – Od ledna si cestu-
jící v Ústeckém kraji připlatí za 
jízdu v zelených krajských au-
tobusech a v osobních vlacích. 
Jízdné vzroste až o 24 procent. 
Do ceníku se podle mluvčí Ús-
teckého kraje Magdaleny Fraň-
kové promítne inflace. „Před-
kládané ceny jsou navýšeny 
přibližně o 10 % u 30denních 
jízdenek a 8 % u 90denních jíz-
denek, 16 % u 7denních jízde-
nek a 24 % u jízdenek pro jed-
notlivou jízdu,“ upřesnila mluvčí 
kraje. Tarif kraj upravuje po 
2,5 letech. Nabídka vícedenních 

jízdenek bude nově rozšířena 
o roční variantu. „Ceny těchto 
jízdenek jsou naopak o 9 % niž-
ší oproti stávajícím cenám za 
11 kusů 30denních jízdenek,“ 
vysvětlila Fraňková. Zavádí se 
také jízdenky na 30 dnů pro dr-
žitele průkazů ZTP a ZTP/P.  gz

Rehabilitace v domácím prostředí urychluje uzdravování
Ústecko – Vedle domácí zdravot-
ní péče či hospicové péče na-
bízí ústecká agentura domácí 
péče ACME také rehabilitační 
péči v domácím prostředí. Pod-
le ergoterapeuta Ondřeje Vac-
ka a fyzioterapeutky Šarloty 
Vackové je domácí rehabilita-
ce vhodná pro pacienty všech 
věkových kategorií, kteří vyža-
dují pomoc v době rekonvales-
cence po akutních operačních 
výkonech, úrazech nebo po 
prodělání nemoci covid-19.

Jaké druhy rehabilitací nabí-
zíte a pro koho je domácí re-
habilitace vhodná?

Nabízíme fyzioterapii, ergo-
terapii, postcovidovou rehabi-
litaci i veškerou další komplex-
ní rehabilitaci po úrazech, při 
přítomnosti vrozených vad či 
nemocích. Naše péče je vhod-
ná pro jedince jakéhokoli věku 
s různým typem postižení. 
Nejčastěji jezdíme za klienty 
po úrazech, operacích a s one-
mocněními, které je omezují 
v samostatnosti. Poskytujeme 
jim maximální možnou péči 
v domácím prostředí.

Přiblížíte nám, jak přesně 
rehabilitace v domácím pro-
středí probíhá?

S každým klientem cvičíme 
individuálně a postupně zvyšu-
jeme náročnost podle jeho fy-
zického stavu. Během správné 
rehabilitace dochází k postup-
nému zlepšování, to pak klien-
ta naučíme cviky, které může 
cvičit v domácím prostředí sa-
mostatně. Jde nám především 
o dosažení jeho maximální 

soběstačnosti. Pokud se stav 
však nelepší a blíží se vyčer-
pání žádanky od lékaře, tak se 
domluvíme s jeho praktickým 
lékařem na prodloužení naší 
péče. Podle závažnosti diagnó-
zy může rehabilitace trvat týd-
ny, či měsíce, ale máme i něko-
lik klientů, o které se staráme 
už roky.

Zmiňujete postcovidovou re-
habilitaci. Jak probíhá?

Většina klientů, kteří jsou 
postiženi postcovidovým syn-
dromem, trpí následujícími 
příznaky – kašel, dušnost, zvý-
šená únava, bolesti hlavy, zad 
a hrudníku, nespavost, po-
ruchy soustředění a spousty 
dalšími vedlejšími symptomy. 
Takže v rámci rehabilitace 
využíváme dechovou a cév-
ní gymnastiku. Klienta učíme 
správně dýchat, klademe dů-
raz na posílení dýchacích sva-
lů a celkové fyzičky. Zařazuje-
me i jednoduché cviky, které 
slouží ke zlepšení krevní cir-
kulace v dolních končetinách. 
Aby se stav klienta lepšil, je 
důležité zvyšovat náročnost 
cviků. Důležité je dodržovat 
pitný režim a posilovat imuni-
tu. Klientům podáváme vysoké 
dávky vitamínu C, antioxidan-
ty, detoxikanty a také vita-
mín D.

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Tel.: 475 216 331, 475 216 582, 
774 410 715

K O N T A K T
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Spolchemie dnes: Moderní a udržitelná firma „za rohem“
Pryč jsou doby, kdy chemický 
závod nedaleko města před-
stavoval pro své okolí hroz-
bu. Doba se změnila a ústec-
ká SPOLCHEMIE – Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu je 
i nadále nejen jedním z nejvý-
znamnějších regionálních za-
městnavatelů, ale mluví se o ní 
stále více jako o moderní a bez-
pečné společnosti s velkým po-
tenciálem do budoucna.

Aktivity v posledních letech 
posunuly celou tuto moderní 
firmu ještě mnohem dál. S vě-
domím, jak je důležité chránit 
ovzduší, klima, přírodu i lidi, 
investuje do nejmoderněj-
ších technologií, hledá šetrná 
a úsporná řešení, vyvíjí produk-
ty s minimálním dopadem na ži-
votní prostředí a stará se nejen 
o své zaměstnance, ale pomáhá 
také obyvatelům Ústí i celého 
regionu. Aktivity firmy v oblasti 
životního prostředí, bezpečnos-
ti jak společnosti, tak vlastních 
zaměstnanců a ekonomické ob-
lasti zastřešuje koncept Udrži-
telný rozvoj SPOLCHEMIE.

Miliardové investice putu-
jí do nových technologií, kte-
ré splňují nejpřísnější stan-
dardy bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí. Před pěti 
lety spuštěná nová membráno-
vá elektrolýza umožňuje nejen 
vyrábět bez použití rtuti, ale 
jejím vedlejším produktem je 
vodík, dnes často zmiňované 
bezemisní palivo. SPOLCHE-
MIE intenzivně spolupracuje 
s řadou firem a organizací na 
jeho dalším využití především 
v hromadné dopravě. Vodí-
kem ze SPOLCHEMIE poháně-
né autobusy či vlaky bychom 
již za několik let mohli potkat 
v našem městě nebo na regio-
nálních železničních tratích. 

Rozšíření bezemisních paliv 
zlepšuje ovzduší v regionu 
a snižuje závislost na fosilních 
palivech. V minulém roce fir-
ma navíc učinila další význam-
ný krok ke snížení své uhlí-
kové stopy – začala odebírat 
výhradně bezemisní elektric-
kou energii z českých jader-
ných elektráren.

Ve vztahu ke společnos-
ti, svému okolí a regionu 
chce chemička být nadále 
dobrým, přínosným, důvěry-
hodným i bezpečným souse-
dem. Podporuje řadu veřejně 

prospěšných projektů a aktivit 
– ať již formou úspěšného mi-
nigrantového programu, nebo 
partnerstvími v dalších oblas-
tech – např. ústecký půlmara-
ton, Ústecké Vánoce, Veliko-
noce či Ústecký food festival. 
V oblasti bezpečnosti zaměst-
nanců firma vloni spustila pro-
gram s názvem „... protože na 
zdraví záleží“, který posiluje 
bezpečnost pracovního pro-
středí i firemní bezpečnostní 
kulturu. Je zároveň integrál-
ní součástí nového moderního 
varovného systému obyvatel-
stva a velké investice putu-
jí i do dalších oblastí posilují-
cích bezpečnost i připravenost 
– posledním příkladem je na-
příklad moderní vybavení pod-
nikové hasičské jednotky.

SPOLCHEMIE je celoevrop-
sky významným výrobcem 
pryskyřic, hydroxidů a chloro-
vé chemie. S jejími produkty 
se můžeme potkat na každém 
kroku – ať už jde o ochran-
né nátěry aut, barvy a laky na 
dřevo a kov, elektroniku, nebo 
léky. Současným i potenciál-
ním zaměstnancům nabízí sta-
bilitu a široké možnosti osob-
ního i profesního rozvoje.

Mezi řadu ekologicky přínosných projektů patří i rozvíjení možností využití vodíku 
vyráběného jako vedlejší produkt membránové elektrolýzy. V následujících letech by 
mohl být využíván nejen k bezemisnímu pohonu městských autobusů, ale také vlaků na 
regionálních tratích.



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zR O Z H O V O R

Veronika Křížová: Zkusila jsem to, abych nebyla za sraba

8

Další tipy najdete na         www.centropol.cz/uspory

Snižte teplotu na termostatu o 1,5 °C
a ušetřete za plyn ročně až 5 375 Kč.

V běžném domě o výměře 130 m², kde na vytápění 
spotřebují asi 18,2 MWh plynu za rok, se jednoduchým 
otočením kolečka a snížením teploty o 1,5 stupně 
ušetří 5 375 korun ročně. Další peníze se pak dají ušetřit 
i tím, když před delší nepřítomností teplotu stáhnete 
všude na nějakých 15-16 stupňů.

Výpočet vychází z kompletních cen za MWh včetně distribuce se vstupní hodnotou 2 500 Kč za MWh odebíraného plynu.

Vytápějte na 
optimální teplotu

Doporučené teploty 
v jednotlivých místnostech:

Obývací pokoj:  19-21 °C
 Ložnice:  17-19 °C
 Dětský pokoj:  19-21 °C
 Koupelna: 20-22 °C
 Kuchyně:  17-19 °C
 Chodba a předsíň:  15-17 °C
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Báječným kulinářským uměním ohromila 
ústecká rodačka Veronika Křížová 
porotce televizní soutěže Peče celá země. 
Čtyřicetiletá úřednice pečení miluje, a pokud 
si chce odpočinout od kuchyně, věnuje se 
rodině, cestování nebo zahradě. Se svými 
dobrotami se nakonec probojovala až do 
osmého kola oblíbené soutěže.
Gabriela Zlámalová

Co vás vedlo k tomu, že jste 
se přihlásila do soutěže Peče 
celá země?

Do soutěže jsem se přihlá-
sila pod velkým tlakem mých 
kamarádů. Tak dlouho mě pře-
svědčovali, že na to mám a ať 
to udělám, že jsem vyplnila při-
hlášku a řekla jsem, že to ale 
jen zkusím, ať nejsem za sraba, 
a myslela jsem si, že mě stejně 
nevyberou.

Jenže vybrali. Co na to říkala 
rodina? A jak casting vlastně 
probíhal? 

První kolo castingu probíha-
lo v budově České televize, kam 
jsem měla přinést jeden sladký 
výrobek a jeden slaný. Já měla 
u castingu Josefa Maršálka 
a moc hezky jsme si popovídali. 
Za necelý měsíc probíhal druhý 
casting, kam vybrali ze všech 
přihlášených už jen třicet lidí 
a na něm jsme už dostali kon-
krétní zadání a v přímém pře-
nosu před kamerami jsme se 
pustili do pečení. Vypadalo to 
trochu jako taková technická 
výzva, jakou mohli vidět diváci 
v televizi. Když se pak rodina 

dozvěděla, že mě vybrali do fi-
nálové dvanáctky, tak byli nad-
šení asi víc než já. Já jsem totiž 
dostala hrozný strach.

Kolik různých sladkých a sla-
ných dobrot jste v soutěži na-
pekla? A co se vám povedlo 
nejvíce, a co nejméně?

V soutěži jsem upekla do-
hromady čtyřiadvacet různých 
receptů, z toho tři byly slané. 
Nejvíc se mi určitě povedla per-
níková stavba. Byl to skleník 
plný květin a jedlé hlíny. Vůbec 
nepovedla asi technická vý-
zva. Zadání znělo střecha. Po ní 
jsem si řekla, že tohle už nikdy 
péct nebudu…a ještě jsem jí od 
té doby teda nepekla (smích).

Překvapilo vás něco v těch 
zadáních od porotců?

V zadání od poroty mě asi 
nic nepřekvapilo. To, že tam 
občas byly věci, které jsem ni-
kdy nepekla, byla věc druhá 
(smích).

Sedli jste si s ostatními sou-
těžícími a jste s někým stále 
v kontaktu?

Ostatní soutěžící byli na-
prosto skvělí. Samozřejmě 
s některými jsem si sedla víc, 
s některými určitě míň, jak to 
v životě bývá, ale všechny ráda 
vždy vidím. Dokonce plánuje-
me, že bychom se sešli soutěží-
cí první i druhé řady. Tak uvi-
díme, jak to dopadne a v jakém 
počtu se nám to povede dát do-
hromady. Jsme v kontaktu jak 
přes sociální sítě, tak máme na 
sebe telefonní čísla a s někte-
rými jsem v kontaktu téměř 
každý den.

Co bylo na celé soutěži 
nejtěžší?

Nejtěžší asi byla ta příprava, 
pak ta chvíle kdy jsem si po-
prvé stoupla před kamery. No 
a boj s časem, ten byl asi úplně 
nejtěžší.

A jak na vás působila 
porota?

Porota byla skvělá. Z pana 
Maršálka jsem měla asi největ-
ší strach, protože je to oprav-
du velký odborník a má dost 
vytříbený jazýček. Velkou ra-
dost jsem měla, když jsem se 
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Už víme, že pečete opravdu 
skvěle. Dá se říct, že i dobře 
vaříte?

Jestli dobře vařím, je otázka 
asi pro mou rodinu (smích). Ale 
řeknu to tak. Než jsem pozna-
la svého současného manžela, 
tak jsem si myslela, že dobře 
vařím, ale pak začal vařit on 
a pochopila jsem, že já budu 
přes sladké a on přes slané 
(smích). 

Co děláte v současné době? 
Kde můžou vaši obdivovatelé 
a milovníci dobrot ochutnat 
vaše zákusky?

Do září jsem pracovala jako 
hlavní cukrář v jedné litomě-
řické kavárně a od října jsem 
se vrátila zpátky do Ústí nad 
Labem. Ráda bych se postavila 
na vlastní nohy, udělala si živ-
nost a věnovala se zakázkové 
výrobě.

Prozradíte, co má ráda vaše 
rodina a co vy?

To je hrozně jednoduché…
všechno (smích). Opravdu 
toho je tak hrozně moc, ale 
neskromně si troufám říct, že 
to je vše, co upeču. Jednou to 
jsou kynuté plněné koláče, jed-
nou to je narozeninový dort 
plný kokosu a exotického ovo-
ce, jednou to jsou meruňkové 
knedlíky s pořádnou dávkou 
tvarohu, cukru a másla, pak 
zase jednoduchý banánový 
chlebíček, zákusky z odpalova-
ného těsta a takhle bych vám 
popsala asi půlku stránky.

Jak se vám s tím vším slad-
kým daří udržovat si štíhlou 
postavu?

Děkuju za poklonu, že jsem 
štíhlá, ale černé oblečení scho-
vá opravdu hodně. I já se mu-
sím hlídat. Po babičce a mam-
ce jsem zdědila boky jako skříň 
(smích), takže nemůžu sníst 
vše, co bych chtěla. Když pe-
čete dlouho a každý den, tak 
už pak nechcete olíznout ani 
krém, co zbyde v míse. Každo-
pádně mi pomáhá hlavně po-
hyb. Neumím moc odpočívat, 
a když, tak jen chvíli. Mám dvě 
děti a velmi aktivního manže-
la. Dál je to taky starost o velký 
dům a zahradu.

Co ještě ráda děláte, když 
nepečete?

V předchozí otázce jsem na-
značila, co dělám, když nepe-
ču. Pustili jsme se do přestav-
by zahrady a hodně času se 
věnujeme dětem. Milujeme 
společné výlety, kino, dovolené, 

Veronika Křížová se narodila 
6. srpna 1982 v Ústí nad Labem. 
Dlouhé roky pracovala na odboru 
dopravy na Krajském úřadě Ús-
teckého kraje a poté byla hlavní 
cukrářkou pro kavárnu Leonardo 
v Litoměřicích. Má dva syny, star-
šímu Šimonovi je 14 let, mladšímu 
Štěpánovi jsou 4 roky. Většinu 
volného času se s manželem Mar-
tinem snaží věnovat právě jim.

Veronika Křížová

P R O F I L

jídlo: pizza

barva: černá 
a červená

číslo: 7 a 2

hudba: electro swing

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

návštěvy, a když mi zbyde ještě 
pár sil a nebolí mě nohy po ce-
lodenním stání u trouby, tak si 
rádi vyjedeme na kolo. Čekají 
mě v knihovně tři nové knihy, 
tak doufám, že přes zimu se 
pustím i do nich.

A jak odpočíváte?
Miluju filmy, takže úplně nej-

raději si lehnu na gauč, a kdy-
by to šlo, tak bych celý víkend 
proležela a dívala se na jeden 
film za druhým (smích). To se 
ale ještě nikdy nestalo, pro-
tože to nevydržím a i přes to, 
že každý všední den peču, tak 
v neděli mi to už chybí. Musím 
jít zapnout troubu, rozbít pár 
vajec, vysypat cukr, sebrat na 
zahradě nějaké ovoce a upéct 
koláč k odpolední kávě. To je 
taky super relax.

dozvěděla, že druhým z porot-
ců bude Míša Landová. U Míši 
jsem byla jednou na kurzu 
makronek a věděla jsem, že je 
moc milá a příjemná a hlavně 
je můj velký pečící vzor.

Z dvanácti účastníků jste 
se probojovala až do osmé-
ho kola. Považujete to za 
úspěch?

Probojovat se až do osmého 
kola, o tom se mi ani nesni-
lo. Můj cíl bylo nevypadnout 
v prvním kole, protože když 
už jsem obětovala tolik času 
přípravě a všemu, tak jsem ne-
chtěla hned na začátku odejít. 
Pak jsem si přála vydržet do 

kola pátého, no a mým osud-
ným bylo kolo osmé.

Poznávají vás lidé na ulici?
Párkrát se mi stalo, že mě 

poznali na ulici, v restauraci 
nebo v kavárně.

Profesí jste úřednice. Jak jste 
se vlastně k pečení dostala?

Tak já jsem nejdřív peče-
ní měla jen jako zábavu, občas 
jsem udělala dort pro syna k na-
rozeninám, pak pro kamarády, 
pak pro kamarády kamarádů, 
pak na svatbu, do práce, na ro-
dinné oslavy, … No, a protože to 
prý jim všem všechno moc chut-
nalo, tak přišla na řadu soutěž.
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Trápí Vás pokleslá oční víčka?

V EUC Klinice Ústí nad Labem 
Vám pomůžeme!

• Operace v lokální anestesii.
• Už do 2 hodin po operaci jdete domů.
• Nejnižší cena v Ústeckém kraji: 13 000 Kč.

Objednejte se:

MUDr. Kateřina Bělohlávková
     477 102 210
     EUC Klinika Ústí nad Labem
     Masarykova 2000/92

zdraví na dosah | euc.cz
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Legendární muzikál 
My Fair Lady je zpět

Ústí nad Labem – Po dvanácti le-
tech se vrátil na prkna Severo-
českého divadla slavný americ-
ký muzikál z roku 1956 My Fair 
Lady. Elizu Doolittleovou hraje 
Karolína Herzinová nebo Jaku-
ba Šeniglová. Profesora Henry-
ho Higginse Tomáš Christian 
Brázda a plukovníka Pickerin-
ga Petr Matuszek. Poslední uve-
dení My Fair Lady v Severočes-
kém divadle bylo v roce 2010.

Příběh pojednává o chudé 
květinářce Elize Doolittlové, 
kterou si vyhlídl Henry Hig-
gins, arogantní a nesnesitelný 
profesor fonetiky, který se vsa-
dil s přítelem, plukovníkem ve 
výslužbě, že z této prostořeké 

a umouněné měšťačky z niž-
ší vrstvy udělá kultivovanou 
dámu, aniž by si někdo povšim-
nul, že není z vyšších spole-
čenských kruhů. Po čase se ale 
ukáže, že propad mezi spole-
čenskými kruhy není zaviněn 
osobností či povahou, ale pouze 
prostředím a vlivy, které na člo-
věka působily. Z Lízy se během 
„experimentu“ vyklube kultivo-
vaná žena, která v ní dřímala 
už dávno předtím.

Premiéra se v Severočeském 
divadle konala 14. října, další 
reprízy jsou k vidění 8. listopa-
du v 19:00 hodin nebo 19. listo-
padu a 4. prosince v 17:00 ho-
din.  gz

Činoherák zase uvede 
osvědčený bestseller
Střekov – Činoherní studio vra-
cí do repertoáru dramatizaci 
známého knižního bestselleru 
My děti ze stanice ZOO o živo-
tě patnáctileté Christiany F. Ta 
ve dvanácti letech zkusila po-
prvé hašiš, LSD, krádeže, hero-
in a stanici ZOO, kde všechno 
začíná i končí. Berlín je obklo-
pen zdí. Christiana a její přáte-
lé jsou bezradní vůči systému, 
společnosti a hlavně vůči sobě 
samým. Na obnovenou premié-
ru se můžete těšit 3. listopadu 
od 19:00 hodin.  gz

Muzeum láká na 
výstavu Obrazy z Čech
Ústí nad Labem – Až do poloviny 
ledna bude v muzeu k vidění 
nová výstava Štěpána Jiráka Ob-
razy z Čech. Ústředním téma-
tem autora výstavy je krajina, 
přesněji česká krajina. Svébyt-
ně realistickým jazykem pokra-
čuje v bohaté tradici tohoto žán-
ru českého výtvarného umění, 
leč vpravuje do ní autentickou 
a nenapodobitelnou osobní zku-
šenost. Muzeum má otevřeno 
od úterý do neděle v době od 
9:00 do 18:00 hodin.  gz

Čítárnu knihovny  
rozezní folk
Ústí nad Labem – Severočeská vě-
decká knihovna pro letošní pod-
zim přichystala koncert jednoho 
z nejvýraznějších představitelů 
českého folku Vladimíra Merty. 
Ten zahraje ve Wolfrumově čí-
tárně 15. listopadu od 19:00 ho-
din. Lístky stojí 200 korun.  gz

Unikátní koncert  
míří do kulturáku
Ústí nad Labem – Slavný symfonic-
ký orchestr Lords Of The Sound 
vystoupí v Ústí. Těšit se může-
te na populární skladby legen-
dárního oscarového skladatele 
Hanse Zimmera. „Při skládání 
hudby k filmu Rain Man jsem si 
říkal: nesnaž se přehlušit posta-
vy. Necpi se zbytečně do popře-
dí. Raymond, hlavní postava, ve 
skutečnosti nechápe, kde se na-
chází. Nevnímá okolní svět tak 
jako my. Proč tedy nesložit ‚hud-
bu světla‘ jako symbol světla, 
které existuje jen v jeho hlavě?“ 
vzpomíná Hans Zimmer. Na 
kontě německého skladatele je 
i hudba filmům Lví král, Gladi-
átor či Pearl Harbor. Koncert se 
uskuteční 5. listopadu v domě 
kultury.  gz
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Ústecké rodinné stříbro již 166 let
Spolchemie už dávno není kouřícím „ocelovým městem“

Slovo „hutní“, které se sta-
lo součástí názvu společnosti 
kvůli očekávání, že v blízkých 
Krušných horách jsou zásoby 
rud barevných kovů, zůsta-
lo v názvu firmy jako němý 
svědek myšlenky, která se ne-
potvrdila – a hutnictvím se 
nakonec firma nikdy zabývat 
nezačala. I přesto se do kon-
ce 19. století stala v tehdejším 
Rakousko-Uhersku největší 
a v evropském kontextu jed-
nou z nejvýznamnějších evrop-
ských chemiček vůbec.

Po osamostatnění Českoslo-
venska začal ve skladbě akci-
onářů převládat český kapitál 
reprezentovaný Živnobankou. 
Ve 20. a zejména 30. letech 
rozvětvil „Spolek“ svoji struk-
turu a představoval prakticky 

celý český chemický průmysl. 
Po znárodnění v roce 1945 se 
toto uspořádání rozpadlo a dří-
vější významné postavení ztra-
tilo postupem let na významu.

V 50. letech se v chemič-
ce začal rozvíjet výrobní 
obor syntetických prysky-
řic a epoxidové pryskyřice 
v současnosti tvoří také je-
den z hlavních pilířů součas-
né výroby. Na konci roku 1990 
se firma opět stává akciovou 
společností – produkuje v té 
době více než 500 výrobků od 
barviv až po kosmetické pří-
pravky. Výrobní sortiment se, 
stejně jako firma samotná, ale 
musel v dalších letech výraz-
ně restrukturalizovat a stále 
více se zaměřovat na chemii 
s vysokou přidanou hodnotou 

Žádná jiná firma není s Ústím tak historicky 
propojená jako Spolchemie, dodnes nesoucí 
svůj původní historický název Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu. Továrna, stojící 
dnes takřka v centru města, přitom vznikla již 
v roce 1856 v uctivé vzdálenosti za ústeckými 
hradbami. Tato naše místní firma se tak 
řadí do elitní skupiny nejdéle nepřetržitě 
fungujících chemiček světa a oprávněně i mezi 
české průmyslové rodinné stříbro.

– takovou, která má šanci ob-
stát celosvětově na těch nej-
náročnějších trzích. A to se 
firmě daří dodnes – již několik 
let je největším exportérem 
Ústeckého kraje a její produk-
ty putují do osmi desítek zemí 
světa.

Zásadní důraz Spolchemie 
dává dnes oproti dávné histo-
rii na ekologii a udržitelnost 
– areál firmy už ničím nepři-
pomíná kouřící továrny jako 
z „Ocelového města“. Jen za 
posledních deset let firma in-
vestovala do modernizace více 
než pět miliard korun. Vyrá-
bí s pomocí nejmodernějších 
technologií a její výrobky sa-
motné přispívají k zelenější-
mu světu, protože například 
výroba fotovoltaických pane-
lů či větrných elektráren se 

bez pryskyřic ze Spolchemie 
neobejde. Vedle toho aktuál-
ně připravuje i několik dalších 
ekologii velmi přátelských pro-
jektů: recyklaci vody, výstavbu 
fotovoltaické elektrárny a vyu-
žití vyráběného vodíku pro re-
gionální ekologickou autobu-
sovou i vlakovou dopravu.

Jako významný zaměstnava-
tel zajišťuje stovky pracovních 
míst a tisíce dalších v naváza-
ných odvětvích u svých doda-
vatelů v celém Ústeckém kraji. 
Málokdo ví, že bonusem čin-
nosti firmy pro řadu obyvatel 
Ústí je i snížená cena vytápění 
– Spolchemie je totiž většino-
vý odběratel Teplárny Trmi-
ce, a díky tomu může být cena 
tepla pro maloodběratele men-
ší než v řadě jiných českých 
měst.

Firma podporuje řadu městu i obyvatelům prospěšných projektů. Jde nejen o tradiční ústecký půlmaraton, který se částečně běží i přes firemní areál, ale třeba i Ústecké Vánoce 
a Velikonoce. Oblíbený je i program minigrantů.

Dnešní Spolchemie je moderní firmou evropského střihu. Bez jejích epoxidových  
produktů se neobejde například výroba fotovoltaických panelů či větrných elektráren.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatele Michala Viewegha

Rychta chystá tradiční kulinářský zázrak: šťavnatou 
svatomartinskou husu a lokše s mákem a povidly

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
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Podzim v ústecké restaura-
ci s minipivovarem Na Rychtě 
se nese ve znamení narozenin 
podniku, nového menu, sezón-
ních jídel i přípravy silvestrov-
ských oslav.

„Oslava narozenin byla su-
per. Abychom maximálně po-
těšili naše hosty, nabízeli jsme 
vyjma báječných rychtářských 
piv i produkty pivovarů No-
mád, Rýžovna, Falkenštejn 
nebo Ossegg. Vážíme si, že Ús-
tečané mají už více než 12 let 
naše piva a pokrmy v oblibě, 
a věříme, že s námi zůstanou 
i nadále,“ říká šéf Rychty Jiří 
Šťovíček.

Aby tomu tak bylo, restau-
race obměnila jídelní lístek 
a každý víkend se hosté mo-
hou těšit na speciální nabídky 
jídel. „Naši kuchaři mají výteč-
né nápady a postupně připra-
vují jídla, která jsou postavena 
na sezónních surovinách. Pro 
ty, kteří jídla vaří, je to zajíma-
vá změna a možnost popus-
tit uzdu fantazii a hosté mají 
možnost si vybrat z pestřejší 
nabídky,“ vysvětluje šéfkuchař 
Jan Heřmánek. 

Rychtářská kuchyně se při-
pravuje na tradiční podzimní 
hit, kterým je svatomartinská 
husa. „Sehnat letos husy bylo 
velmi složité a jejich cena dra-
maticky vyrostla. Takže ji re-
staurace promítnou i do ceny 
pokrmů. Bohužel bude drahá, 
ale doufám, že tuto pochoutku 
si naši hosté nenechají ujít,“ 
podotkl šéfkuchař. Speciální 
pochoutka bude v nabídce od 
4. listopadu. 

„Připravíme polévku kal-
doun, pečené husí stehno a lo-
kše s mákem a povidly,“ do-
dal Jan Heřmánek. Stylově si 
k menu můžete dát svatomar-
tinské rychtářské pivo a od 

11. listopadu i svatomartinské 
víno.

Přestože konec roku se zdá 
být ještě celkem daleko, Rych-
ta začala připravovat oslavy 
konce roku. „V současné době 
lidé už mohou rezervovat vstu-
penky na Silvestr 2022. Malé 
pohoštění, přípitek a živá hud-
ba jsou samozřejmostí. Jsme 
rádi, že se po nechtěné covido-
vé pauze vracíme k oblíbené-
mu modelu,“ dodal šéfkuchař. 

Prodej vstupenek a více in-
formací získáte u obsluhy 
restaurace. 
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Nestává se často, aby klíčoví partneři bez 
váhání podporovali sportovní klub i po 
jeho sestupu do nižší a pro diváky méně 
atraktivní soutěže. Hokejisté ústeckého 
Slovanu takové štěstí mají. I po sestupu 
z první ligy jim dál věří a bez váhání novou 
sezónu klubu spolufinancuje dvacetiprocentní 
spoluvlastník klubu, podnikatel Miroslav 
Zadák. Kdo vlastně je a jakému podnikání se 
věnuje?

Moje PR? Kdo je to Miroslav 
Zadák? Já doufám, že pořád 
obyčejný kluk. Po třiceti letech 
podnikání a zejména za po-
sledních patnáct let, kdy jsem 
toho spustil opravdu mnoho 
a vdechnul život projektům, 
které nám opravdu prosperují 
a letí nahoru. Doba nám přeje. 
Základem bylo podnikání s dra-
hými kovy jako pojistka pro 
zabezpečení rodiny. Na to jsme 
vsadili a světová situace nám 
nahrála. O naše služby je stále 
větší zájem. Jsem tedy podni-
katel, kterého stále ve tři ráno 
budí nové nápady. A samozřej-
mě i manžel, rodič a sportovec 
tělem i duší.

Můžete nám stručně nastí-
nit historii ATT Investments 
a vaši produktovou řadu?

ATT je, myslím, obyčejná ob-
chodní firma a z ní se stala sil-
ným holdingem. Dnes máme po 
Čechách a na Slovensku pade-
sát dva prodejen a desetiletou 
historii růstu. Dovoluji si říct, 
že jsem v tuto chvíli asi největ-
ší tuzemský zlatník. Specializo-
vali jsme se na výrobu a prodej 
šperků a především na fyzický 
prodej investičních kovů. S pý-
chou můžu říct, že jsme jedi-
ní napřímo ve slévárnách ve 
Švýcarsku, což je samozřejmě 
cenově pozitivní pro klienty, 
ti to náležitě kvitují. Jsme pro-
to jedni z nejlepších na trhu. 
Nicméně v našich kamenných 
showroomech najdete i další 
produkty, jako investiční ka-
meny, mince a medaile a v ne-
poslední řadě luxusní švýcar-
ské hodinky Cuervo Y Sobrinos 
s kubánským odkazem a tem-
peramentem. Díky zajímavé 
a pestré produktové řadě i ele-
gantnímu prostředí se k nám 
klienti pravidelně vrací.

Pro vás jednoduchá otázka. 
Proč a jak vlastnit zlato?

Jak ukazuje zkušenost, do-
poručuje se rozdělit majetek 
do několika hromádek. Použí-
vám slova Tomáše Bati… Jsou 
to finance, nemovitostní trhy 
a komoditní trhy. Málokdo ale 
ví, že komodity jdou vždy proti 
finančním trhům. Po dvanác-
ti až patnácti letech přichází 
změna ve finančním řádu. Ta 
je nevyhnutelná. V roce 2008 
proběhla finanční krize, po ní 
následoval pád trhu s nemovi-
tostmi a následoval extrémní 
růst komodit. V současné době 
jsme ve stejné situaci. K tomu 
připočtěme válku, nestabilitu 
dolaru. Zlato ale přežilo všech-
ny civilizace, zlato drží hodnotu 
a každá rodina by ho měla mít 
jako skutečnou pojistku proti 
inflaci. Jeho cena se vyvíjí na-
horu a dolů, ale ve výslednici 
pořád stoupá. Jeho reálná cena 
ale stojí. To znamená, že si kdy-
koli v čase koupíte výměnou za 
zlato ten samý majetek. A to je 
princip pojistky proti inflaci.

U nás si drahé kovy pořídíte 
jednoduše. Přímým nákupem 
zlatých, stříbrných či platino-
vých slitků, či vysplátkováním 
pravidelnými měsíčními úlož-
kami. V ATT máme drahé kovy 
v podstatě pro každého.

K ATT patří ale i další ob-
chodní a developerské divize. 
Je to tak?

ATT ale nejsou jen drahé 
kovy. Máme i další divize. Jako 
silná společnost jsme začali in-
vestovat do různých start-upů. 
Koupili jsme továrnu na prací 
prášky, tj. firmu Qalt. Dnes je 
k dostání ve všech řetězcích. 
Investovali jsme do firmy Air- 
-tech, která je předním výrob-
cem vojensky využitelných dro-
nů. Investovali jsme do start-
-upů se zdravím, koupili jsme 
zastoupení zdravé vody Royal 
Water, což je unikátní zdroj pit-
né a léčivé vody z Maďarska. 

Spustili jsme i developerskou 
divizi. Stavíme hlavně v zá-
padních Čechách, na Šuma-
vě a v Mariánských Lázních. 
Ve středočeských Petrovicích 
jsme se pustili do developerské 
činnosti, kde budujeme záze-
mí firmy, vlastní hotel, pivovar 
a jeden z největších sportovních 
areálů. Jsme silným partnerem 
i mnoha sportů: cyklistiky, led-
ního hokeje, hokejbalu, ragby. 
Nechci říct, že stavím „malý 
Nymburk“, ale s nadsázkou to 
tak je. V roce 2004 jsem zban-
krotoval a přišel o síť sportov-
ních prodejen. Za to, proč jsem 
se nevzdal a pořád pokračuji 
v podnikání, může právě sport. 
Sport vychovává děti a učí je ze-
jména přijímání porážek. Spor-
tovci pak jsou těmi správnými 
vzory pro budoucí generace. 
I proto naše masivní podpora 
sportu. Všechny naše sporty pak 
zastřešuje marketingová společ-
nost ATT SportZone a naši spor-
tovní partneři si rozdělují 20 mi-
liónů ročně.

Kladete velký důraz na vzdě-
lávání vlastních lidí. Jaký 
smysl vám to dává?

 Zhlédnul jsem se v Tomá-
ši Baťovi. Dnes jsme účastni 
i v jeho nadaci. Školíme finanč-
ní gramotnost podle Tomáše 
Bati. Pochopil jsem, že vzdělání 
je zásadním stavebním materiá-
lem člověka. A to nemyslím jen 
základní školu, ale měli bychom 
se vzdělávat pořád. Jako firma 

prosperujeme na základě pozi-
tivních ohlasů mezi klienty. A to 
by bez vzdělání našich lidí pro-
stě nešlo. Proto máme MŠMT 
akreditovaný kurz Komoditního 
specialisty, k tomu máme další 
sérii našich interních školení, 
a to od dvouhodinových po tý-
denní Manažerskou školu, kde 
v lidech rozvíjíme jejich vlastní 
JÁ, obchodní dovednosti a fi-
nanční gramotnost. Nejsme 
společností, která někoho zná-
boruje a přes noc z něho udělá 
experta. U nás je to dlouhodobý, 
pravidelný proces.

Jste vizionář, a tak se na zá-
věr dovolím zeptat, kde vidí-
te ATT Investments za deset 
let a jaká je vaše vize bu-
doucnosti našeho společného 
světa?

Svět kolem nás se vyvíjí a je 
zřejmé, že přichází nový řád, 
minimálně tedy finanční. Stále 
dochází k evoluci člověka a můj 
věčný optimismus mi říká, že 
se vše brzy uklidní a ustálí.

ATT je zdravá firma, máme ji 
dobře nastavenu a daří se nám. 
Máme ji vystavenu na svobod-
ných principech a věřím, že se 
nám bude dařit i nadále. Jedi-
né, co by nás mohlo ohrozit, je 
změna režimu. Ale tomu oprav-
du nevěřím. Lidé, kteří se mnou 
jdou a pochopili moji strategii 
a vize postavené na baťovských 
základech, jsou to nejcenněj-
ší, co tady máme, a pilířem, na 
kterém naše společnost stojí.



MC
20
22
11
12

INZERCE

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

1 4

Ústecký skejťák obhájil 
mistrovský titul 

Pomohl najít 
ztracenou dívku

Poslední zářijový víkend se 
v Praze na Štvanici konalo mis-
trovství České republiky ve 
skateboardingu. Matěj Sebera 
z Ústí nad Labem letos obhá-
jil titul mistra České republi-
ky v kategorii U9, street. Jako 
jediný závodník této kategorie 
tak reprezentoval nejen měs-
to Ústí nad Labem, ale i Ústec-
ký kraj. Zároveň získal druhé 
místo v Českém skateboardo-
vém poháru junior. Matěj jezdí 
závodně od roku 2020. Trénuje 
ve Štětí v oddílu skateboardin-
gu při sportovním klubu Štětí 

a v Praze, kde jsou k dispozi-
ci na trénink kryté haly, které 
v Ústeckém kraji mladým a na-
dějným skateboardistům velmi 
chybí.

 Jana Seberová

V Trmicích našli archeologové pohřebiště i korálky
Během tříměsíčního terénní-
ho archeologického výzku-
mu bylo v Trmicích u Globusu 
zjištěno pravěké polykulturní 
osídlení s několika kostrovými 
hroby z pozdní doby kamen-
né (± 2 500 př. n. l.) s poměr-
ně bohatou hrobovou výbavou. 
Dále bylo odkryto pohřebiště 
s přibližně stovkou urnových 

žárových pohřbů z pozdní doby 
bronzové a také menší pohře-
biště s několika desítkami žá-
rových hrobů ze starší doby 
římské.

Spálené lidské ostatky byly 
v případě nejmladšího pohřebi-
ště uloženy do jamek obklope-
ných kamennými věnci, v oje-
dinělých případech zůstaly 

dochovány i doklady ozdob 
oděvů. Výjimečným objevem 
je také soubor několika skle-
něných a jantarových korálků 
pocházejících pravděpodobně 
z nerituálního žárového hro-
bu datovaného do starší části 
doby železné, tj. do doby hal-
štatské až starší části doby la-
ténské. Kromě běžného užití 

V rámci prvního ročníku pro-
jektu Ztracená pomněnka, byl 
oceněn Ústečan Tomáš Balek, 
který pomohl najít čtrnáctiletou 
dívku. „Dívka z Českolipska zmi-
zela z domova, kde zanechala 
dopis na rozloučenou. Vzhledem 
k jejímu onemocnění po ní bylo 
okamžitě vyhlášeno celostátní 
pátrání, které završila všímavost 
jednoho z obyvatel Ústí nad La-
bem,“ přiblížila policejní mluvčí 
Veronika Hyšplerová. Pátrání 
po pohřešované dívce zveřejnila 
média. „Tento muž si dívky v uli-
cích Ústí nad Labem všimnul. Při 
komunikaci s ní si počínal veli-
ce profesionálně a hlavně lidsky. 
Následně ji předal do rukou poli-
cistů,“ dodává mluvčí.  gz

Lezec se stal  
českým šampionem

Další velký úspěch ve své lezec-
ké kariéře si připsal Ústečan Jan 
Štípek. Ve Slaném získal pres-
tižní mistrovský titul. Po všech 
mezinárodních závodech přišel 
čas zazávodit si doma. Co v něm 
je, tak ukázal na Mezinárod-
ním mistrovství České republiky 
v boulderingu ve Slaném. Honza 
se stal mistrem České republiky 
pro rok 2022.  gz

v náhrdelnících se korálky 
stávaly také součástí náušnic 
a spon, mohly být našívány na 
oděv nebo zavěšovány na ucha 
keramických nádob. V každém 
případě jsou tyto nálezy dokla-
dem rozvinutých vztahů s vy-
spělými civilizacemi Středomo-
ří v době železné.

 Muzeum města Ústí nad Labem
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31. 10.: Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
1. 11.: Kojetice, Nová Ves
2. 11.: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
7. 11.: Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, 
Stavbařů
8. 11.: Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
9. 11.: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
10. 11.: Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
14. 11.: Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
15. 11.: Jizerská, Šumavská, Orlická
16. 11.: Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, 
Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
18. 11.: Brandtova, Ježkova, Poláčkova
21. 11.: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
22. 11.: Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
23. 11.: J. Plachty

24. 11.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, Žitná
28. 11.: Na Skalce, Peškova, Picassova
29. 11.: Ryjická, Sibiřská
30. 11.: Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, Pod 
Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
1. 12.: Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, Studentská, 
Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, 
Veslařská, V Ústraní, Železná
5. 12.: Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
6. 12.: Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na 
Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
7. 12.: l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, 
Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, 
Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
8. 12.: Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový 
svět, Pekařská, Plavecká
12. 12.: Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
13. 12.: Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
14. 12.: V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, 
Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

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

Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice 
 – v týdnu od 31. 10.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky  
 – v týdnu od 14. 11. 
Severní Terasa, Dobětice – v týdnu od 28. 11. 
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno – v týdnu od 5. 12. 

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

9. 11. 
Stříbrníky: Jizerská 1640–1700

Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 1710–1730

Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 1500–1520

Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 1530–1550

Krásné Březno: Obvodová, u garáží 1600–1620

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

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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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 vaši kancelář

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

Roman Koubek
mob.:    +420 602 684 304  
e-mail:  roman.koubek@agc.com
www.agc-processing.cz

Skleněné popisovací 
magnetické tabule 

Skleněné příčky
kanceláří

... a mnoho dalšího

Pochozí skla a zábradlí

Obklady stěn komerčních
prostor a výtahů


