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V ulicích Ústí se testuje moderní 
elektrický autobus
STRANA 4

Chřipková epidemie sice řádí,  
ale pomalu se blíží ústup 
STRANA 7

Zprávy Zdraví

Karolína 
Syroťuková

Mojí vášní je 
zvedat těžké váhy
STRANY 8–9
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
18. 2., 900  Ústecký masopust

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
28. 1., 1700  Veselá vdova
29. 1., 1500  Spící krasavice
3. 2., 1900  My Fair Lady
5. 2., 1700  Pardon, pane premiére
9. 2., 1900  Limonádový Joe aneb Koňská opera
10. 2., 1900  Labutí jezero
12. 2., 1700  Rusalka
14. 2., 1900  Valentýnský koncert
19. 2., 1500  Krysáci a zatracený Ludvík
20. 2., 900  Krysáci a zatracený Ludvík
22. 2., 1900  Caveman
24. 2.,   Pop nebo opera
26. 2., 1700  Baletní triptych

ČINOHERNÍ STUDIO
24. 1., 1900  Den člověka
27. 1., 1900  Hanzelkazikmund (zde jsou lvi)
29. 1., 1900  Hanzelkazikmund (zde jsou lvi)
30. 1., 1900  Tady je všechno ještě možné
31. 1., 1800  Malý princ
1. 2., 1900  Hanzelkazikmund (zde jsou lvi)
4. 2., 1700  Svatojánský oheň
5. 2., 1900  Višňový sad
6. 2., 1900  Tady je všechno ještě možné
10. 2., 1900  Lidoví léčitelé
11. 2., 1900  Americký bizon
12. 2., 1700  Hvězdný posel
15. 2., 1900  Pan Kolpert
16. 2., 1900  My děti ze stanice ZOO
19. 2., 1900  Pan Theodor Mundstock
20. 2., 1900  Hanzelkazikmund (zde jsou lvi)
22. 2., 1900  Vaření s Adamem Ernestem
24. 2., 1900  Den člověka

25. 2., 1900  Mluviti pravdu
26. 2., 1900  Antigona
28. 2., 1900  Americký bizon

DŮM KULTURY
5. 2., 1930  Ústecká forbína: Duety
7. 2., 1900  Když kočky nejsou doma
12. 2., 1900  Bosé nohy v parku
13. 2., 1900  Zdeněk Izer: Na plný coole
14. 2., 1700  Štístko a Poupěnka: Bylo nebylo
19. 2., 1900  Kult: Losers Cirque Company –  
  Konkurz
21. 2., 1900  Už tě mám dost
22. 2., 1000  Po jedné stopě
9. 3., 1900  Kryštof Halywůd Club Tour 2023
15. 3., 1930  Jiří Korn: Koncert

NÁRODNÍ DŮM
27. 1., 2000  Ústecké diskohrátky
3. 2., 2000  Lights off a Youlie
4. 2., 1900  Country bál Jindry Šťáhlavského
10. 2., 2000  Stoletá diskotéka
11. 2., 2000  Nauzea Orchestra  
  a Kill the Dandies
23. 2., 1900  Malina Brothers
24. 2., 2000  Ústecké diskohrátky
10. 3., 2000  Ústecké diskohrátky
12. 3., 1900  Buchty a loutky: R.U.R.

HRANIČÁŘ
27. 1., 1900  Jam Session
31. 1., 1900  HateFree Stage
5. 2., 1500  Kvik a výtvarná dílna
11. 2., 1500  Den filmů Marthyho Pohla  
  a afterparty
12. 2., 1500  Mikulášovy patálie: Jak to celé  
  začalo a výtvarná dílna
17. 2., 2000  Ventolin a Johuš Matuš

19. 2., 1500  Doručovací služba Čarodějky Kiki  
  a výtvarná dílna
24. 2., 1900  Jam Session
26. 2., 1500  Děti Nagana

KINO HRANIČÁŘ
2. 2., 1900  Babylon
3. 2., 1900  Poklad na Stříbrném jezeře
4. 2., 1730  Scandi: Všechny mé dopisy spal
4. 2., 2000  Scandi: Bombastický Johan
7. 2., 1900  Osm hor
9. 2., 1900  Víly z Inisherinu
14. 2., 1900  Blízko
16. 2., 1900  Velryba
18. 2., 1730  Scandi: Ono
18. 2., 2000  Scandi: Je mi z tebe špatně
21. 2., 1900  Strážci paměti
23. 2., 1900  Scandi: Letní světlo, a pak přijde noc
25. 2., 1730  Scandi: Nic
25. 2., 2000  Scandi: UFO Švédsko
26. 2., 1500  Děti Nagana
28. 2., 1900  Tár

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA
25. 1., 1700  Pablo Picasso – významná osobnost  
  světového malířství, přednáška
26. 1., 1700  Anthony William – mystický léčitel,  
  přednáška
30. 1. 1700  KineDok: Opouštět počátky, film
Do 31. 1.  Výstava Vysněná cesta po Evropě
2. 2., 1700  Listování: Historky z Tinderu, divadlo
16. 2., 1800  Mezinárodní den Aspergerova  
  syndromu, besedy
Do 28. 2.  Soutěž: Bájné bytosti a strašidla  
  Ústeckého kraje

ZIMNÍ STADION
21. 2., 1700  Circus Various na ledě

DŮM UMĚNÍ
24. 1., 1700  Setkání s… Štěpánkou Piskáčkovou  
  a vědci Ceitec Nano v Brně
31. 1., 1700  Setkání s… Michalem Kolečkem
Do 11. 2.  Rift Zone, výstava
15. 2., 1900  Bio Duul: Písně z druhého patra

MUZEUM 
24. 1., 1700  Výstavou Gottstein s Jiřím Preclíkem
Do 29. 1.  Grafickou cestou, výstava
Do 19. 3.  Experimentátor Karel Gottstein,  
  výstava
Do 2. 4.  Flaška, výstava

BLUDIŠTĚ VĚTRUŠE
Do 30. 4.  Severotoulky

ČAJOVNA U VYSMÁTÝ ŽÁBY
25. 1., 1800  Výživa na buněčné úrovni
26. 1., 1800  Degustace vín
31. 1., 1800  Odpovědi leží ve tmě

DOBRÁ ČAJOVNA
26. 1., 1800  Bedna od čaje No.2

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 2., 800  Pololetky: Po stopách farmářů

U KAPLIČKY
4. 2., 2000  Ples veselých Brňáků

GALERIE EMILA FILLY
Do 22. 1.  Trpělivost, výstava

SKANZEN ZUBRNICE
4. 2., 900  Masopust
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INZERCE

keramická dílna DDM Ústí n. L. 

l 
6.-18.8.2023 

.. 
1B. roč"ík Barev"é díl"� ve �tědro"í"ě 

letní pobytový tábor pro všechny 
děti od 6 let, které rády tvoří, 

sportují a hrají si :) 
čeká na ně 12 zajímavých dnů 
v krásné přírodě jižních Čech; 
ubytování je v objektu, jehož 

součástí jsou hřiště, trampolíny 
i bazén 

předběžná částka 7.200,- zahrnuje veškeré 
náklady na pobyt, stravu, program, materiál, 

dopravu, 
pedagogický a zdravotní dozor 

info: Mgr. Jana Stoicová, keramika@ddmul.cz; 
603 851 714 
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Rekonstrukce Benešáku se 
blíží. Kraj hledá stavebníka

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 23. 1. 2023  
 Příští vydání: 27. 2. 2023  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 19. 2. 2023  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 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitusti.cz

Tolik lidí hodilo platný hlas v Ústí nad 
Labem jednomu z osmi kandidátů na 
prezidenta. K urnám přišlo v prvním kole 
v metropoli kraje 59,10 procenta všech 
voličů. Během minulého klání o post 
hlavy státu v roce 2018 byla v Ústí 
v prvním kole volební účast 51,63 pro-
centa. Nejvyšší byla v obvodu Severní 
Terasa, kde přišlo volit 62,58 procenta 
lidí, následoval Střekov s 61,69 procen-
ta, centrální obvod s 61,42 procenta 
a Neštěmice s 50,84 procenta.

Do druhého kola letošního 
prezidentského souboje poslali 
Ústečané expremiéra Andreje Babiše, 
který získal 17 860 hlasů, což je 

43,29 procenta, a bývalého náčelníka 
generálního štábu Petra Pavla, 
kterého podpořilo 13 757 voličů, 
tedy 33,34 procenta voličů. Stejně 
jako v Ústí zvítězil Babiš i v celém 
Ústeckém kraji. Získal 47,27 procenta 
a druhý byl Pavel 29,28 procenta. 
Celkem byla v Ústeckém kraji volební 
účast 61,50 procenta voličů. V rámci 
České republiky jde o jednu z nejniž-
ších volebních účastí. Největší zájem 
o volby byl na Litoměřicku, a naopak 
nejmenší na Mostecku.

Kdo se stane čtvrtým českým prezi-
dentem, se rozhodne ve druhém kole, 
které se uskuteční 27. a 28. ledna.  zu

Č Í S L O  M Ě S Í C E

41 255

Ústí nad Labem – Ústecký kraj 
hledá firmu, která opraví Be-
nešův most, stavební povole-
ní už má. Podle mluvčí kraje 
Magdaleny Fraňkové by při-
bližně ve třetím čtvrtletí moh-
la být podepsaná smlouva, 
předáno staveniště a zaháje-
na samotná stavba. 

Most Edvarda Beneše je ve 
špatném stavu a už přes něj 

nesmějí jezdit autobusy a tro-
lejbusy. Během oprav bude 
uzavřený kompletně. Letos 
proběhne výstavba provi-
zorní lávky pro pěší, která je 
nutná také k přeložení veške-
rých sítí. Rekonstrukce vyjde 
minimálně na půl miliardy 
korun, ale vedení kraje před-
pokládá, že cena se může ješ-
tě navýšit.  gz
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia EV6 GT: 206 Wh/km, 0 g/km. Kia Niro EV: 162 Wh/km, 0 g/km. Kia Sportage PHEV: 1,1 l/100 km, 25,5 g/km, 169 Wh/km. 
Kia XCeed PHEV: 1,4 l/100 km, 32 g/km, 123 Wh/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Technologie, která vás rozhýbe.
Elektrifikovaná řada vozů Kia.

INZERCE

l e d e n  2 0 2 3

Ústí nad Labem – Od ledna pla-
tí nové tarify v ústecké hro-
madné dopravě. Pokud máte 
v peněžence staré jízdenky, za 
které se trolejbusem už nesve-
zete, nevyhazujte je. Můžete je 
vrátit nebo vyměnit v doprav-
ním podniku. 

„Neplatné, nepoškozené 
nebo jiným způsobem nezne-
hodnocené jízdenky, které 
platily do konce roku 2022, 
můžete vrátit nebo s doplat-
kem vyměnit v provozních 
hodinách Zákaznického a in-
formačního centra do kon-
ce března 2023,“ říká mluv-
čí dopravního podniku Jana 

Dvořáková. Základní jízdenka 
se od letoška zdražila o čty-
ři koruny, nově má hodnotu 
24 korun. Zvýhodněné jízdné 
se zvýšilo z 10 na 14 korun.  gz

Staré jízdenky na MHD můžete 
vrátit, ale jen do konce března
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Za vodu si Ústečané musí připlatit

Nová turistická trasa vznikla podél vodovodu

Lidé vybrali vyhlídku, 
pergolu i hřiště

Na opravu Kozí dráha čeká

Nepotřebné věci 
můžete poslat dál

Parkování u domu  
asi už nebude horor

ANGLIČTINA  
on-line konverzace 

pro studenty i dospělé


45 minut 	 275 Kč  (2 osoby 195 Kč/os.)

60 minut 	 295 Kč  (2 osoby 235 Kč/os.)


Prosím, kontaktujte mne na:

Tel.: 704 350 342


e-mail:  johnny.english.cz@email.cz
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Ústí nad Labem – Hodně aut, málo 
parkovacích míst. Tak by se 
dala ve stručnosti shrnout si-
tuace s parkováním ve městě. 
Nyní se blýská na lepší časy. 
Změny územního plánu, které 
schválili zastupitelé, umož-
ní vznik dalších parkovacích 
míst. Bude například možné 
upravit stání z podélného na 
příčné, ale i rozšíření stávají-
cích parkovacích ploch. 
„Na Severní Terase bude mož-
né úpravou podélného stání na 
šikmé získat desítky nových 
parkovacích míst, stejně tak 
bude možné zahájit projekto-
vou přípravu a výstavbu pro-
pojky ulic Brandtova a Poláč-
kova, na které vznikne zhruba 
šedesát nových parkovacích 
míst,“ upřesňuje mluvčí města 
Romana Macová s tím, že změ-
ny také umožní stavět nová 
kontejnerová stání v zeleni 
a případnou další související 
technickou infrastrukturu.  gz

Ústecko – Od 1. ledna se na se-
veru Čech opět zvedla cena 
pitné vody. Obyvatelé Ústec-
ka nově zaplatí za kubík pitné 
vody 128 korun a 11 haléřů. 
Oznámila to Severočeská vo-
dárenská společnost, která zá-
sobuje většinu odběratelů jak 
v Ústeckém, tak v Libereckém 
kraji. „Zvýšení cen vodného 

a stočného se meziročně drží 
na 13,9 procenta a zdaleka ne-
kopíruje trend násobků částek, 
které domácnosti vynakládají 
na ostatní životní potřeby,“ říká 
Mario Böhme ze Severočeské 
vodárenské společnosti. Cena 
pitné vody se ve většině Ústec-
kého kraje tak zvedla oproti 
loňsku o 16 korun.  gz

Ústecko – Novou turistickou tra-
su vytvořili studenti ústecké 
univerzity mezi Dolními Zálezly 
a Ledvicemi na Teplicku. Vede 
podél průmyslového vodovo-
du, který od doby svého vzni-
ku v roce 1942 dodnes slouží 
svému účelu. Původně přivá-
děl vodu z Dolních Zálezel do 
chemické továrny v Záluží, 
nyní zásobuje vodou ledvickou 
elektrárnu.

„Pro turistu by možná mohlo 
být zklamáním, že jsou viditel-
né jen minimální části vodovo-
du, ale toto je kompenzováno 
fantastickými výhledy na Pod-
krušnohoří, hřeben Krušných 

hor či špičaté vrcholy Českého 
středohoří,“ vysvětluje odborná 
asistentka přírodovědecké fa-
kulty UJEP Zdeňka Smutná. 

Většina vodovodu vede totiž 
podzemím, malou část lze vidět 
v lese u Ohníče. Na Dubickém 

kopci je přelivná věž, kam se 
čerpá voda z Labe, která pak 
samospádem proudí do Ledvic. 
Studenti ještě pracují na elek-
tronickém průvodci, který na 
zajímavá místa na trase upo-
zorní.  gz

Ústí nad Labem – Ústečané vybrali 
v elektronickém hlasování nej-
lepší návrhy na vylepšení veřej-
ného prostoru. Z devíti navrže-
ných projektů by se jich mělo 
šest uskutečnit.

Mezi hlasujícími zvítězila per-
gola pro kulturní a společenské 
aktivity ve Svádově. Další skon-
čila oprava stezky v Tillemanno-
vě údolí a vybudování dětské-
ho hřiště s workoutovými prvky 
v parku na Šafaříkově náměstí. 
Mezi projekty uspěla i obnova 
Fričovy vyhlídky, vybudování 
discgolfového hřiště se zázemím 
a odpočinková a pohybová zóna 
v ulici Tolstého.

Město má podle radního Pav-
la Tošovského v takzvaném 
participativním rozpočtu na re-
alizaci těchto nápadů připra-
vené tři miliony korun. „Podle 
pravidel by za jeden nápad ne-
mělo utratit víc než půl milionu 
korun. Vítěznou šestici nápadů 
ústeckých obyvatel ještě musí 
schválit rady příslušných ob-
vodů i města,“ dodal Tošovský 
s tím, že obvody je pak budou 
postupně během letoška usku-
tečňovat.  gz

Ústecko – Na zrekonstruovanou 
trať mezi Děčínem a Telnicí vyje-
ly první vlaky loni na jaře. Druhý 
úsek, od Telnice až po Oldřichov, 
na své oživení nadále čeká. Ús-
tecký kraj chce po Správě želez-
nic, aby zprovoznila Kozí dráhu 
v celé délce. 

Obnova provozu však čelí 
zásadní překážce, trať totiž 
není v provozuschopném stavu 
a Správa železnic nemá v roz-
počtu na obnovu peníze. Podle 
prvních odhadů by to stálo zhru-
ba 350 milionů korun. „Krajem 

závazně objednané znovuzpro-
voznění úseku Telnice–Oldři-
chov nebude podle vyjádření 
Správy železnic možné realizo-
vat, protože pro rok 2023 nejsou 
na opravné práce alokovány fi-
nanční prostředky v takové výši, 
aby pokryly náklady na obnove-
ní provozu,“ řekl krajský radní 
Jan Růžička.

Vedení kraje se s tímto nehod-
lá smířit a plánuje podniknout 
další kroky, které povedou k co 
nejrychlejšímu zprovoznění Kozí 
dráhy v celé délce.  gz

Ústí nad Labem – Nepotřebné, ale 
funkční věci z domácnosti mů-
žete od ledna odložit v re-use 
centru. Ocení tam například 
oblečení, bytové doplňky, ložní 
povlečení, ale i dětské hračky, 
sportovní či domácí potřeby, ná-
dobí nebo nářadí, které mohou 
ještě posloužit někomu dalšímu. 
Můžete si tam také něco vybrat.

 „Věci si může odnést každý 
za symbolickou cenu, výtěžek 
jde na provoz centra. Osoby, 
které se v centru registrují na 
základě potvrzení o hmotné 
nouzi z Úřadu práce, magistrá-
tu, organizace provozující soci-
ální služby nebo centra pomoci 
Ukrajině, mají odběr základních 
potřeb zadarmo,“ říká Jindra 
Moravcová z re-use centra. 

Re-use centrum sídlí v pasáži 
u zastávky Hraničář. V provo-
zu je v pracovní dny od 15:30 do 
17:00 hodin.  gz

V Ústí se testuje elektrický autobus
Ústí nad Labem – Startuje test 
elektrického autobusu Scania 
Citywide v ústeckých ulicích. 
Průběžně bude nasazován na 
linky číslo 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 23, 27 a 62. Prů-
měrně v provozu ujede každý 
den 138 km. Cestující si budou 
moci jízdu čistě elektrickým 
autobusem vyzkoušet až do 
17. března. Po načtení QR kódu 
vylepeného ve vozidle budou na-
víc moci ohodnotit svoji zkuše-
nost s elektrobusem.

„Autobus jsme si zapůjči-
li v ideální době pro testování 
bateriového elektrického vozi-
dla, tedy v zimě, což je pro ta-
kový vůz nejnáročnější období. 

Cestujícím chceme ukázat jed-
nu z možností vývoje bezemis-
ní městské hromadné dopravy, 
a zároveň tak získat z provozu 
cenné zkušenosti, které mohou 
být v budoucnu rozhodující při 
nákupu dalších vozidel a budo-
vání případné infrastruktury,“ 
uvedl Jakub Kolář z dopravního 
podniku.

Elektrická Scania je součás-
tí nejnovější generace autobu-
sů švédského výrobce. Má osm 
baterií s celkovou kapacitou 
264 kWh, která vozy dostatečně 
nabije na městský provoz. Vozi-
dlo se bude nabíjet v areálu vo-
zovny v Předlicích během dopo-
lední přestávky a v noci.  gz
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Cena tepla vyskočila, 
nejvíc na Střekově

Na vyšetření se snadněji objednáte

Chytrý semafor zabrzdí řidiče

Na investice má jít z rozpočtu 470 milionů

l e d e n  2 0 2 3

Ústí nad Labem – Navržený kori-
dor vysokorychlostní trati mezi 
Prahou a Drážďany vede stře-
dem Ústí. S tím ale má problém 
vedení magistrátu, kterému 
vadí, že by došlo k enormní-
mu nárůstu počtu nákladních 
vlakových souprav, které by 
projížděly centrem. „Tím by se 
výrazně zhoršilo životní prostře-
dí. Vlaky by město zatěžovaly 
nejen hlukem, ale i prachem,“ 
uvedla mluvčí města Romana 
Macová.

Ústecká radnice navrhuje, 
variantu podzemní včetně pře-
stupního terminálu nebo od-
klonění nákladní dopravy. Dal-
ším požadavkem je postupné 

uvolnění nepotřebných kolejišť 
v prostoru západního nádraží, 
kde by město chtělo vybudovat 
obytnou a klidovou zónu. Rad-
nice chce také, aby se napojila 
Spolchemie na novou vlečku, 
a ze západního nádraží by tak 
zmizely cisterny s chlorem.

Prosadit podzemní variantu 
vysokorychlostní dráhy bude 

Ústí nad Labem – Od ledna se 
zvýšila cena za teplo a teplou 
vodu. Zatímco většina Ústí si 
připlatí zhruba o třetinu navíc, 
pro obyvatele Střekova cena 
vzrostla oproti loňsku o téměř 
80 procent. Po zdražení cena 
v centrálním městském obvo-
dě, na Severní Terase a v Neš-
těmicích vzrostla na 816,82 ko-
runy za GJ, na Střekově na 
1 132,25 koruny. 

Levobřežní část města zá-
sobuje teplem ČEZ Tepláren-
ská, která zvedla ceny o zhruba 
26 procent, zatímco společnost 
Energy, která zásobuje Střekov, 
o bezmála 80 procent. Dosud 
ale byly ceny, které obyvatelům 
Ústí účtuje Tepelné hospodář-
ství města, téměř srovnatelné 
ve všech městských obvodech. 
„Hodláme chránit zákazníky 
dalšími kroky. Připravujeme 
podnět na Energetický regulač-
ní úřad o prověření oprávně-
nosti tak velkého nárůstu ceny 
tepla od Energy,“ řekl jednatel 
Tepelného hospodářství města 
Ústí Ivan Holka. Dodal, že i přes 
tento skokový nárůst se zdejší 
ceny pohybují kolem průmě-
ru v rámci celé České republi-
ky.  gz

Ústecký kraj – Novinka, kterou 
spustila Krajská zdravotní, po-
může s objednáním a usnad-
ní komunikaci pacientů s ne-
mocnicemi, které společnost 
spravuje. 

„Portál pacienta umožňu-
je vzdálený přístup k rezerva-
ci termínu ve zdravotnických 
zařízeních,“ říká náměstek pro 
řízení informačních systémů 
společnosti Jan Pejchal s tím, 
že se vše aktuálně testuje 

a ladí. „Proto budeme rádi, 
když se do něj připojí co nejví-
ce lidí, kteří nám tak s testová-
ním pomohou,“ dodal Pejchal.

Přihlášení do systému je 
možné přes lokální účet či přes 
identitu občana. Preferovaným 
způsobem, který pacientům 
díky řádnému ověření totož-
nosti poskytuje více funkcí, je 
přihlášení přes identitu obča-
na, bankovní identitu, MojeID 
nebo třeba eObčanku.  gz

Ústí nad Labem – Nebezpečná 
Bělehradská ulice se dočkala 
chytrého semaforu. Když řidiči 
jedou příliš rychle, 
naskočí červená. 
Radnice tím reago-
vala na přibývající 
stížnosti občanů. 

Před instalací 
chytrého semaforu 
tam úředníci z od-
boru dopravy a ma-
jetku napočítali až 
3 500 přestupků za 
den. V současnosti 
je jich maximálně 
430. „V Bělehrad-
ské ulici došlo k výraznému 
poklesu případů překročení 

Ústí nad Labem – Rozpočet měs-
ta letos počítá s investicemi 
za 470 milionů korun. V plánu 
je například rekonstrukce ulic 
Mezní, Školní, Návětrná a Voj-
novičova, renovace služebny 
městské policie Na Nivách. 
Dalších 152 milionů korun má 

jít na přípravu projektů, napří-
klad na rekonstrukci bývalého 
rektorátu v Hoření ulici, kde 
vzniknou byty. Podle radního 
Pavla Tošovského jsou v plá-
nu i investice do fotovoltai-
ky na městských budovách. 
Z rozpočtu je patrné, že město 

počítá s příjmy ve výši zhru-
ba 2,5 miliardy korun, výdajo-
vá část by měla být přibližně 
o 275 milionů korun vyšší. Roz-
díl vyrovnávají přebytky hos-
podaření vytvořené v minulos-
ti. V plánu je i 300milionový 
úvěr na další investice.  gz

povolené rychlosti. Jde o sníže-
ní téměř o devadesát procent,“ 
přiblížila mluvčí města Romana 

Macová. 
Semafor vypa-

dá jako obyčejný, 
ale díky senzorům 
a kamerám umí vy-
hodnotit, že řidič 
překračuje povole-
nou rychlost. Pak 
se rozsvítí červená 
barva a donutí řidi-
če zpomalit, nebo 
zastavit. Radnice 
zvažuje, že podobné 
zařízení instaluje 

na dalších dopravně vytížených 
problémových ulicích.  gz

složité. Správa železnic se ne-
chala slyšet, že takové řešení je 
problematické. Nástupiště by 
totiž muselo být 24 metrů pod 
zemí, trať by vedla pod Labem 
a Klíšským potokem. Případná 
evakuace lidí z porouchané sou-
pravy i přístup záchranných slo-
žek do tunelu při nehodě by byl 
obtížný.  gz
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Energetická krize může zhoršit kvalitu ovzduší
Ústecký kraj – V letošní topné se-
zoně lidé zřejmě dýchají horší 
vzduch než v předešlých le-
tech. Kvůli energetické krizi 
a růstu cen lidé znovu více topí 
uhlím a méně kvalitním dře-
vem. V krajním případě i růz-
nými odpady. Znečištěním jsou 
dlouhodobě nejvíce ohroženi 
obyvatelé menších obcí, kde 
lidé kotle na tuhá paliva po-
užívají častěji než v centrech 
měst.

Nejvíce znečišťují domácnosti
Podle meteorologů se už ob-

jevily náznaky zhoršení kvality 
vytápění. Na několika místech 
v regionu bylo zaznamená-
no určité zvýšení koncentra-
cí benzo(a)pyrenu v poléta-
vém prachu. Na vině je podle 
odborníků především lokální 
vytápění tuhými palivy, kte-
ré využívá více než třetina 
domácností. „Jestli se kvalita 
ovzduší zhorší a v jaké míře, 
bude záležet jednak na míře 
zvýšení emisí znečišťujících 
látek z lokálního vytápění, 
ale také na meteorologických 
podmínkách, které mohou vel-
mi výrazně hodnoty naměře-
ných koncentrací ovlivňovat,“ 

přiblížil meteorolog Jáchym 
Brzezina a doplnil, že kvali-
ta ovzduší se odvíjí i od toho, 
jak v zimě fouká, prší, jaké 
jsou teploty a zda je teplotní 
inverze. 

Špatný vzduch škodí zdraví
Kromě více znečistěného 

ovzduší se také zvyšují hod-
noty škodlivých látek v polé-
tavém prachu. Množství po-
létavého prachu pravidelně 

monitoruje zhruba stovka sta-
nic Českého hydrometeorolo-
gického ústavu. Polétavý prach 
a celkově znečištěný vzduch 
může u všech věkových kate-
gorií vyvolat i závažné dýchací 
problémy vedoucí až k astmatu 
či různým plicním chorobám 
včetně rakoviny plic. Podle lé-
kařky Centra imunologie a mi-
krobiologie ústeckého zdravot-
ního ústavu Karoly Haasové 
větší nemocnost a výskyt 

respiračních infektů zdravot-
níci zaznamenali. Osobně to 
ale lékařka prozatím nepřiklá-
dá zhoršení kvality ovzduší, 
ale spíše takzvanému vyvanutí 
imunity po dvouletém nošení 
roušek a izolaci. „Neměli jsme 
možnost se promořovat jako 
v minulosti,“ řekla. 

Pomůže častější úklid měst
Pokud lidé chtějí topit tu-

hými palivy, zejména uhlím 
a dřevem, je nutné použí-
vat kvalitní palivo a moderní 
kotle. Záleží i na druhu kotle 
a způsobu jeho údržby a ob-
sluhy, ale třeba i na teplotě, 
na kterou je nastavené vy-
tápění v místnostech. Dlou-
hodobě snižovat množství 
polétavého prachu v ovzdu-
ší můžeme i pomocí úklidu 
městských a obecních silnic, 
k záchytu prachu pomůže 
i zeleň.

Kvalitu ovzduší v našem 
regionu pomůže monitoro-
vat i krajské datové centrum 
Portabo. Kromě jiného, už teď 
vyhodnocuje kvalitu ovzduší 
v Bílině a Litoměřicích. Data 
jsou k dispozici na internetu 
na webu portabo.cz  gz
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Ústí nad Labem – Každá rodina 
má své starší členy, rodiče nebo 
prarodiče, o které se bude tře-
ba dříve, či později postarat. 
Trendem dnešní společnosti je 
podle ředitelky ústeckého spol-
ku Osmička Věry Kosové udržet 
seniory nebo vážně nemocné 
co nejdéle v jejich domácím 
prostředí. To zní a vypadá vel-
mi hezky. Bohužel, tento trend 
s sebou nese velkou zátěž a ne-
sčetná úskalí pro rodiny, které 
o své blízké pečují. 

Málokterá rodina je připra-
vena tak, aby bez potíží zvlád-
la přechod svého blízkého ze 
zdravotnického zařízení do 
domácího prostředí. A násled-
ně pak byla schopna dlouhodo-
bě a kvalitně o takového člena 
domácnosti pečovat. Ale nejste 
v tom sami. Vždy je kam se ob-
rátit, jsou servisní organizace 
a poradenská centra či sociál-
ní pracovníci, kteří vám s péčí 
o vaše blízké pomohou. Osmič-
ková poradna je součástí slu-
žeb spolku Osmička Ústí a jde 
o poradenský servis, v rámci 
kterého jsme připravili infor-
mační miniseriál s názvem Jak 
na péči doma. 

V první řadě je důležité uvě-
domit si, že péče doma není 
jako návštěvy v nemocnici 

od–do, ale je to péče 24 hodin 
denně, neomezeně dlouhou 
dobu. Každá rodina je jedineč-
ná a každá má své možnosti.

Je třeba vědět,  
že máme pro péči doma:
1. Dostatek času – máme děti, 

chodíme do práce a péče 
o blízkého může být velmi 
časově náročná. Nebojte se 
proto říci si o pomoc a využít 
například služby servisních 
organizací typu Pečovatelské 
a ošetřovatelské služby.

2. Vyhovující prostředí – v ne-
mocnici vypadá vše snadné, 
ale doma najednou máme 
úzké dveře do koupelny, špat-
nou postel nebo schody. Je 
dobré předem promyslet, kde 

a na čem bude blízký pobý-
vat a jaký bude jeho přístup 
k hygienickému zázemí. Pří-
padně využít služeb půjčovny 
kompenzačních pomůcek. 

3. Dostatek informací – ujistěte 
se, že dobře rozumíte, co va-
šemu blízkému je a jak bude 
třeba o něj pečovat. Že máte 
dostatek informací o všem, 
co s sebou péče o něj obná-
ší. Spolupracujte s lékaři 
a sjednejte si službu Domá-
cí zdravotní péče, která vám 
pomůže.

4. Nezapomínejte na sebe – být 
oporou někomu dalšímu je 
velmi náročné a superhrdi-
nou můžete být chvíli, než 
přijde únava, úbytek fyzic-
kých či psychických sil nebo 

nemoc. Při plánování péče 
tedy myslete na to, kdo vám 
bude pomáhat. Kdo vás vy-
střídá či zastoupí. 
Domácí zdravotní péče zajiš-

ťuje odbornou ošetřovatelskou 
péči v domácím prostředí. Tedy 
například dohled nad léky, pře-
vazy, injekce, základní rehabili-
taci a podobné výkony. Péče je 
hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění, a je tedy bezplat-
ná. Je poskytována na základě 
doporučení ošetřujícího nebo 
praktického lékaře.

Pečovatelská a ošetřovatel-
ská služba zajišťuje pomoc při 
osobní péči o blízkého, pomoc 
s chodem domácnosti nebo se 
stravováním. Tedy například 
s osobní hygienou, obstará-
ním nákupů, úklidem apod. 
Tento typ služeb je poskytován 
za úhradu. K úhradě nákladů 
za tyto služby můžete využít 
finanční pomoc od státu, buď 
Dlouhodobé ošetřovné, nebo 
Příspěvek na péči. 

V případě, že si nevíte rady 
nebo jste nejistí, co dál, jak po-
stupovat a podobně, nebojte se 
říci si o pomoc a obraťte se na-
příklad na Osmičkovou poradnu 
na tel. čísle: 774 441 046 nebo 
na bezplatnou Linku seniorů na 
tel. čísle: 800 200 007.  pr

Chřipková epidemie řádí, ale blíží se ústup

l e d e n  2 0 2 3

Ústí nad Labem – Po dvoule-
té pauze způsobené pande-
mií covidu-19 se nyní potýká-
me s epidemií chřipky 
a na vzestupu jsou 
i další respirační one-
mocnění. Před koncem 
roku potrápila přede-
vším dětskou popula-
ci, teď se s ní potýkají 
i dospělí. Podle hlav-
ní hygieničky Kraj-
ské zdravotní Dany Vaculíko-
vé je nárůst chřipky patrný 
i v nemocnicích.

Chřipka a další virová one-
mocnění na nás útočí ze 
všech stran. Propukla v Ús-
teckém kraji epidemie?

Podle posledních sledová-
ní a hlášení výskytů chřipky 
v Ústeckém kraji je zřejmé, že 
celý kraj je již ve stádiu epide-
mie. Data z počátku ledna uka-
zují na výskyt 1 769 případů na 
100 000 obyvatel. Údaje z po-
sledních dnů začínají naznačo-
vat mírný pokles.

Je v něčem současná epide-
mie jiná?

Nynější epidemie je jiná 
v tom, že se nám současně 

sešla virová respirační one-
mocnění, chřipka a covid-19.

Co se stane, když 
člověk s chřipkou 
onemocní zároveň 
covidem?

Tato kombinace 
obou onemocnění není 
pro nás nikterak rarit-
ní. Klinicky pak paci-
ent přichází s příznaky 

chřipky i covidu-19 zároveň, 
což u rizikových pacientů v ně-
kterých případech značí vel-
mi závažný stav. Dnes ovšem 
již máme k dispozici efektivní 
diagnostiku na tato onemoc-
nění. Přístup k nejnovějším 
antivirotikům nám umožňuje 
velmi rychle na onemocnění 
reagovat a s velmi dobrými vý-
sledky pak léčit.

Stoupl v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní počet hospi-
talizací a jsou zavedena ně-
jaká omezení pro návštěvy 
nemocnic?

Ano, jen za prosinec a za-
čátek roku bylo v nemocni-
cích Krajské zdravotní hospi-
talizováno přes 300 pacientů 
s diagnózou prokázaného 

onemocnění chřipkou. Proto 
jsme kvůli zvýšené nemocnosti 
doporučili již v prosinci ome-
zit návštěvy hospitalizovaných 
pacientů. A také používání re-
spirátorů pro návštěvy a zdra-
votníky jednotlivých oddělení.

Jaké má chřipka příznaky 
a jak s chřipkou bojovat? 
Kdy poznám, že už je čas jít 
k lékaři?

Při chřipce má většinou pa-
cient počáteční příznaky jako 
u běžného nachlazení, ale vel-
mi brzo se objeví vysoké tep-
loty, které přestupují hranici 
38 °C, zimnice bolesti hlavy, 
svalů a kloubů. Velmi často 
se u našich pacientů poslé-
ze objeví suchý dávivý kašel. 
Navštívit praktického léka-
ře, nebo alespoň stav s ním 
konzultovat je potřeba ve stá-
diu vysokých tělesných teplot 
(38 °C a více) proto, aby doká-
zal diagnostikovat, zda se jed-
ná o chřipku, či jiné respirační 
onemocnění.

Jak chřipce co nejúčinněji 
předcházet?

Často v ordinaci slýcháme, 
že se naši pacienti otužují, 
žijí zdravě, užívají vitamíny, 
a přesto onemocněli – jak je 
to možné? Covid nás už na-
učil vnímat, jak se kapénko-
vá onemocnění šíří, a pokud 
se v období epidemie pohybu-
jeme v prostorách s vysokou 
koncentrací lidí bez ochrany 
dýchacích cest, pokud jsme již 
zapomněli na dezinfekci ru-
kou, tak se vlastě není čemu 
divit.  gz
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Vysokoškolská studentka z Chabařovic 
Karolína Syroťuková se věnuje modelingu 
od patnácti let. Tvrdá dřina se ústecké 
krásce ale rozhodně vyplatila. Stala se totiž 
vítězkou soutěže Miss Intercontinental Czech 
Republic 2022. A navíc jednou z nejmenších 
v celé historii soutěže. „Chci ukázat ostatním 
menším dívkám, že i ony se mohou stát 
královnou,“ říká.
Gabriela Zlámalová

Stala jste se Miss Interconti-
nental Czech Republic 2022. 
Jaký to byl pocit, když jste 
slyšela vyhlásit své jméno?

Byl to neuvěřitelný pocit, 
který se těžko popisuje. Měla 
jsem ohromnou radost a záro-
veň jsem byla dojatá z toho, 
že je naše společná cesta už 
u konce. Bylo ve mně spoustu 
pocitů. Ráda na tento okamžik 
vzpomínám. 

Během finále jste ale posbíra-
la více titulů. Čekala jste to?

Ovšemže jsem to nečeka-
la! Ale musím uznat, že jsem 
tiše doufala, abych získala ti-
tul Miss Photogenic, jelikož si 
o sobě myslím, že jsem fotoge-
nická, a taky se mi podařilo se 
dostat na titulní stranu časo-
pisu Perfect Woman, který jste 
mohli vidět v trafikách. Veli-
ce mě ale překvapil titul Miss 
Popularity, který byl založen 
na počtu hlasů. Hlasovalo se 
na oficiálních stránkách Miss 
Czech Republic skrze e-mailo-
vé adresy. Jsem velice vděčná, 
že pro mě hlasovalo tolik lidí, 
a já tak měla tu čest odnést si 
oba doprovodné tituly. 

Proč si myslíte, že jste vyhrá-
la právě vy, a jaké povinnosti 
pro vás z toho vyplývají?

Myslím si, že jsem člověk, 
který toho měl hodně co na-
bídnout, a to mou bojovou 
a loajální povahu. Jsem osoba, 
která je schopna na sobě tvr-
dě pracovat a jít si za daným 
cílem. Mohu o sobě také říci, 
že mám dobré komunikační 
dovednosti a že jsem rychle 
přizpůsobivá. Vyplývá z toho 
společenská odpovědnost. Býti 
vzorem a nositelem hodnot pro 
ostatní dívky a také být i nadá-
le součástí Miss Czech Repub-
lic týmu, což znamená pracov-
ní spolupráci na bázi smlouvy. 

Co pro vás bylo na cestě sou-
těží nejtěžší?

Nejtěžší pro mě bylo se pro-
bojovat jako nejmenší semifi-
nalistka a být vidět i mezi 180+ 
vysokými dívkami. Naštěstí 
soutěže krásy v dnešní době 
nejsou už jen o výšce a vzhle-
du, ale o přesahu dané dívky. 
Stala jsem se tak historicky 
jedna z prvních vítězek nižšího 
vzrůstu, mám kolem 170 cm. 
Jsem velice ráda, že jsem tu 
hranici prolomila, a tím ukáza-
la i ostatním dívkám, že i když 
jsou menší, i tak mají mož-
nost se stát královnou, pokud 
budou pracovité a cílevědo-
mé. Dále pro mě bylo ze začát-
ku těžké skloubit školu, práci 
a Miss dohromady, moc volné-
ho času mi nezbývalo, ale na-
štěstí jsem vše zvládla. 

Změnilo vám vítězství nějak 
výrazněji život?

Ano, a to tím, že vítězství mi 
umožnilo jet na světovou sou-
těž Miss Intercontinental, kde 
jsem strávila necelých 20 dní. 
Příprava i soutěž samotná mě 
dost jako člověka posunula 
dopředu. Naučilo mě to, jak si 
uspořádat svůj vlastní čas, jak 
vynikat mezi 70 dívkami, jak 
odbourat trému či jak mluvit 
na veřejnosti a spoustu dalších 
věcí. Dále mi vítězství otevře-
lo dveře více do modelingové-
ho světa, ale i do mediálního. 
Získala jsem spoustu kontaktů 
a pracovních zakázek. 

Šla byste do soutěže znovu, 
když už víte, do čeho jdete?

Vzhledem k tomu, že jsem 
bojovala podruhé se dostat do 
finálové TOP 10, tak již ne. Po-
prvé, když jsem byla v Miss, 
probojovala jsem se pouze do 
TOP 20, to mě namotivova-
lo na sobě pracovat a přihlá-
sit se znovu. Celý proces od 

samotného castingu až po vy-
brání vítězek je velice dlou-
hý a obtížný. Pokud bych ale 
měla možnost jet na jinou svě-
tovou soutěž, rozhodně bych 
neváhala. 

Co byste poradila dívkám, 
které chtějí usilovat o titul 
v soutěži krásy?

Doporučila bych jim v první 
řadě být a zůstat samy sebou. 
Snažit se být tou nejlepší verzí 
sebe sama. Dále také neustá-
le na sobě pracovat a posou-
vat se dopředu. Poslouchat, co 
vám tým Miss Czech Republic 
radí a doporučuje. Uvědomit si 
hodnoty, které chcete šířit dál, 
a být pro společnost přínosem. 

V soutěži Miss je důležité zůstat sama sebou. Foto: archiv KS
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Miss Karolína Syroťuková: Mojí vášní je zvedat těžké váhy 

Chabařovická rodačka se narodila 
26. ledna 2002, studuje Univerzi-
tu Karlovu, obor Marketing a pub-
lic relations. Zároveň pracuje jako 
modelka, influencerka a věnuje 
se marketingu. Její úspěchy jsou 
titul Miss Intercontinental Czech 
Republic 2022, Miss Popularity 
2022, Miss Photogenic 2022, 
Vítězka challenge Public speaking 
skills 2022 v Miss Czech Republic, 
TOP 10 Dívka Talent 2017, 
Finálové kolo Prezentiády 2019, 
pár tanečních úspěchů v taneční 
skupině Marverci.

Karolína Syroťuková 

P R O F I L

jídlo: I přesto, že žiji 
zdravým životním 
stylem, mým 
oblíbeným jídlem 
bude vždycky pizza.

Kuchyně: italská, 
indická a ukrajinská 

barva: bílá 

číslo: 26 

hudba: Mám ráda 
všechnu hudbu, která 
mi dodá energii. 

politik: Nemám 
žádného oblíbeného 
politika.

M O J E  N E J

l e d e n  2 0 2 3

Myslíte si, že být krásná je 
vždy výhodou, nebo naopak 
existují situace, kdy to není 
úplně pozitivum? Setkala 
jste se tím někdy?

Já upřímně jsem se s tím na-
přímo nesetkala. Setkala jsem 
se jen s tím, že každý má svůj 
ideál krásy. Vybavují se mi 
v hlavě vzpomínky, že když se 
vyhlásila TOP 10 či nové vítěz-
ky, vždy se našel fanoušek, ale 
i odpůrce, který dívku nepo-
važoval za krásnou, a často je 
to spojované s tím, že když je 
žena krásná, znamená to, že 
má za sebou plastickou úpra-
vu či že má až moc make-upu. 
Přitom to tak doopravdy není. 
Já osobně si myslím, že každá 
žena je krásná svým kouzlem 
a osobností. 

Věnujete se modelingu? Máte 
mezi modelkami nějaký vzor?

Ano. Modelingu se věnuji již 
od svých patnácti let. V mo-
delingové agentuře jsem ale 
nikdy nebyla. Nechtěli mě při-
jmout kvůli mé výšce, tak jsem 
si zakázky buď vyhledávala 
sama, anebo mě oslovovali. Se 
vstupem do Miss se mi mode-
lingový svět mnohem více ote-
vřel. Ze začátku jsem se věnova-
la převážně fotomodelingu, nyní 
jsou součástí i módní přehlídky. 

Máme dobu sociálních sítí. 
Je to nutností být na sítích 
vidět?

Ano, v dnešní době je to ve-
lice nutné. Veškerá prezentace 
se odehrává na sociálních sítí. 
Sociální sítě se hodnotí jako 
vaše vizitka, skrze kterou vás 
lidé mohou poznat a vidět. Nej-
více práce i do teď dostávám 
právě skrze sociální sítě, ať už 
se jedná o spolupráci, či o foce-
ní. Na světových soutěžích na 
to také dost nahlíží. Sledují vás, 
než tam přijedete, a potom i po 
celou dobu soutěže. Sociální 
sítě se staly nezanedbatelnou 
součástí soutěže krásy. 

Nikdo vás takzvaně 
nehejtuje?

Potýkala jsem se s tím, když 
jsem byla mladší. Moje první 
soutěž krásy byla Dívka Talent 
v roce 2017, kde mi bylo pat-
náct let. Spoustu holek z oko-
lí to nechápalo a snažily se to 
často zpochybňovat. Dále je 
jasné, že člověk někdy něco 
nahlédne v komentářích pod 
novinovým článkem, ale pokud 
člověk vstupuje do mediální-
ho světa, musí s tím počítat. 

Naštěstí žádné negativní ko-
mentáře nedostávám (smích).

Na sociálních sítích se dá 
i vydělávat. Jaký na to máte 
názor?

Ano, je to tak. Je to prostor, 
kde mohu vyjádřit své hodnoty 
a postoje skrze vybrané znač-
ky. V dnešní době toho influen-
ceři ale zneužívají jako jedno-
duchý zdroj příjmu a přijímají 
spolupráce, které nekorelují 
tak s jejich hodnotami. Já se 
snažím přijímat jen ty spolu-
práce s firmami, které sama 
užívám nebo bych sama užíva-
la jako konečný spotřebitel. 

A co bulvár?
Žádné skandály nemám, tak-

že se v něm neobjevuji (smích). 

Pocházíte z Chabařovic. Co 
máte na Ústecku ráda, na-
jdete nějaká oblíbená místa?

Je tu spoustu báječných míst 
a také spoustu přírody. Líbí se 
mi, jak jsme obklopeni horami. 
V Chabařovicích si ráda projdu 
či objedu Miladu na kole. Dále 
ráda jezdím na Děčínský Sněž-
ník či do Tisé. Jsem milovník 
přírody, takže na procházky 
chodím neustále. 

Žijete stále na severu Čech, 
nebo vás život zavál jinam?

Ano, stále žiju na severu 
Čech. Zkusila jsem si i žít rok 
v Praze, a to v centru. Přestě-
hovala jsem se převážně právě 
kvůli vysoké škole. Momentál-
ně bydlím zpět na severu Čech, 
a tak do školy musím dojíždět. 
Uvidím, kde jednou v budouc-
nu zakotvím. Zatím se stá-
le rozmýšlím, možná to bude 
i v zahraničí. Uvidím, kam mě 
život zavede, zatím jsem ale 
na Ústecku spokojená. Bude 
to místo, kam se ráda budu 
vracet. 

Prozradíte, co děláte? Studu-
jete, pracujete?

Studuji vysokou školu, a to 
Univerzitu Karlovu obor Mar-
keting a public relations. Mo-
mentálně pracuji jako mo-
delka, influencerka a také 
spravuji sociální sítě a dělám 
administrativu pro jednu fir-
mu. Ve volném čase se věnu-
ji zdravému životnímu stylu, 
takže nejvíce času trávím v po-
silovně. Mou vášní je zvedat 
těžké váhy, což je pro dívku 
či modelku neobvyklou vášní. 
Ráda se neustále posouvám 
a vzdělávám, proto navštěvuji 

různé akce a konference. 
Mimo jiné se také zajímám 
o ekonomii a kryptoměny. 

A co plány do budoucna? 
Neplánujete třeba kariéru 
v zahraničí?

O budoucnosti přemýšlím 
často, protože jsem osobou 
neustále přemýšlející v dlou-
hodobém horizontu. Ve své 
budoucnosti bych se chtěla 

neustále vzdělávat, takže do-
končit úspěšně bakalářský ti-
tul a následně navazovat na 
magisterské studium. Každo-
pádně pokud bude možnost 
mít kariéru i v zahraničí, jsem 
otevřena všemu, nadále bych 
chtěla kariérně růst a vybudo-
vat si něco svého. Především 
bych chtěla dělat něco, co má 
smysl, a žít plnohodnotný život 
se svými nejbližšími.

Rodačka z Chabařovic reprezentovala Česko i na světové soutěži. Foto: archiv KS



MC
20
23
01
02

Od Nového roku jsou v České republice zastropované ceny energií. Začalo se uplatňovat vládní 
nařízení schválené pro domácnosti a malé podniky už loni na podzim a rozšířené krátce před 
Vánoci také o zákazníky z řad velkoodběratelů. 

Jak se chovat pod 
energetickým stropem?

Maximální ceny silové elektřiny pro rok 2023 jsou 
stanoveny na úrovni 6,05 Kč/kWh (5,00 Kč bez DPH), 
navíc jsou odpuštěny poplatky na podporu obnovitel-
ných zdrojů energie (POZE), které činí 599 Kč včetně 
DPH za každou MWh. U plynu jako komodity byl strop 
nastaven na 3,025 Kč/kWh (2,50 Kč bez DPH), k těmto 
cenám elektřiny i plynu je nutno přičíst ještě distri-
buční poplatky. I přes toto opatření ale běžná domác-
nost v bytové jednotce zaplatí za elektřinu o 75 % více 
než v roce 2021, v rodinném domku, jestliže elektřinou 
také ohřívá vodu, bude platit dvojnásobek a pokud 
elektřinou také vytápí, bude to přibližně 2,2násobek.  
U zemního plynu je růst nákladů dvoj až trojnásobný.

Zastropování není trvalým řešením, 
energiemi budeme muset šetřit.
Musíme se připravit na to, že ceny energií se na hladiny 
obvyklé do roku 2020 již nevrátí. Odhadujeme, že 
v následujících letech budou běžné ceny elektřiny pro 
domácnosti 4 i 5 tisíc Kč bez DPH a distribuce, tedy na 
úrovni cenového stropu, u zemního plynu setrvají 
nad 1 500 Kč/MWh. Tomu se musí přizpůsobit 
naše nakládání s elektřinou i plynem. 
Zodpovědné chování bez zbytečného 
plýtvání by se mělo stát samo-
zřejmostí. V Centropolu se 
možnostem úspor ener-
gií věnujeme velmi 
intenzivně, a nejen 
pro naše zákazníky 
připravujeme dopo-
ručení na úsporná 
opatření včetně 
kalkulaček, jak se 
promítnou do 
rodinného rozpočtu. 
Souhrnné informace 
průběžně aktua-
lizujeme na www.
centropol.cz/
zastropovani.

Za co platíme nejvíc?
Prvním předpokladem pro skutečně efektivní snižování 
spotřeby elektřiny a plynu, je alespoň základní přehled 
o tom, kolik a na co je domácnosti obvykle spotřebová-
vají. Obecně můžeme říct, že největší podíl na spotřebě 
elektřiny má vytápění a ohřev vody, u plynu je to obdobné. 

Investice do energetických úspor
Pro zásadní snížení spotřeby energií a výraznější 
finanční úspory běžná opatření typu zhasínání tam, kde 
nikdo není, nebo snížení teploty vytápění či ohřevu vody, 
nestačí. Je třeba sáhnout k větším investicím a starší 
spotřebiče postupně vyměnit za moderní, úsporné. 
Dalším krokem je posouzení energetické náročnosti 
objektu a následná výměna oken, zateplení a tam, kde 
je to účelné, instalace fotovoltaické elektrárny či změna 
způsobu vytápění a přechod na tepelné čerpadlo.

Elektřický ohřev 
vody v bojleru 2600

Práce a zábava 689

Vaření 433

Svícení 250

Úklid a údržba 224

Myčka 310

Lednička 230

Sušička 187
Mrazák 180

Pračka 175

Trouba/varná deska 308
Mikrovlnná trouba 48
Digestoř  40
Rychlovarná konvice 37
Kávovar, pekárna, robot 10
Topinkovač, toastovač 6

Žehlení  187
Vysávání 36

PC herní    365
Modem      115
Televize      79
PC běžný     55
Notebook     44
Nabíjení telefonů, 
tabletů      31

u čtyřčlenné 
domácnosti 
v rodinném 

domku, elektřina 
se používá pro 

běžné spotřebiče 
a na ohřev vody 
v bojleru (údaje 

jsou v kWh; 
1 000 kWh 

= 1 MWh)

Rozložení 
roční spotřeby 

5 772 kWh (5,772 MWh)

Distribuční sazba D25d, 
zastropovaná cena za kWh 

včetně distribuce a daní 8,34 Kč ve 
vysokém tarifu a 6,44 Kč v nízkém 

tarifu. Podrobnosti k rozložení 
spotřeby této modelové  kalkulace 

na www.centropol.cz/uspory/
rozklad-spotreby. 
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Perný start do manželské rutiny Premiéra odstartuje 
nový rok

Vyrazte do divadla  
na legendární muzikál

Masopust slibuje 
průvod i hodování

Čtenáři se objeví v Bájné knihovně

Ústí nad Labem – Líbánky skončily 
a mladí novomanželé se vydá-
vají na dlouhou trať každodenní 
manželské rutiny. Tak začíná děj 
divadelního představení Bosé 
nohy v parku, na které můžete 

zajít 12. února od 19 hodin do 
ústeckého domu kultury. Pár si 
začíná budovat společné hníz-
dečko lásky a jde o to, jak se mu 
podaří přežít první společnou 
noc v malém nezařízeném bytě 

Ústí nad Labem – Komedie Han-
zelkazikmund (zde jsou lvi) je 
o těch, kteří by si přáli jezdit 
po světě jako legendární duo, 
ale zjišťují, že si sami nedoká-
žou ani pořádně zabalit. Ins-
cenace vychází z původních 
deníků, reportáží a dalších 
archivních materiálů Jiřího 
Hanzelky a Miroslava Zikmun-
da, k nimž se naši cestovate-
lé pokoušejí najít cestu. Jsou 
přitom nuceni pohlédnout do 
tváře vlastní nedostatečnos-
ti. A pokusit se ji překonat. 
Premiéra představení se koná 
v Činoherním studiu 27. ledna 
a první repríza 29. ledna vždy 
od 19:00 hodin.  gz

Ústí nad Labem – Po dvanácti le-
tech se loni na podzim vrátil na 
prkna Severočeského divadla 
slavný americký muzikál z roku 
1956 My Fair Lady. Představení 
můžete zhlédnout třeba 3. úno-
ra od 19:00 hodin. Jako Eliza 
Doolittleová se představí Karo-
lína Herzinová, v roli profesora 
Henryho Higginse uvidíte To-
máše Christiana Brázdu a plu-
kovníka Pickeringa si zahraje 
Petr Matuszek.  gz

Ústí nad Labem – Hned dvě sou-
těže nově vyhlásila ústecká 
knihovna. První z nich je ur-
čena psavcům a začínajícím 
spisovatelům, příznivcům ta-
jemna i strašidelných příbě-
hů. Tématem literární soutěže, 
která probíhá do konce úno-
ra, jsou bájné bytosti a straši-
dla Ústeckého kraje. Úkolem 
je napsat krátkou povídku, ve 
které se některá z fantaskních 
postav objeví. Povídka by měla 
obsahovat popis a původ by-
tosti, může být také doplně-
na i ilustrací. Nejlepší povíd-
ky vyjdou v publikaci Bájná 

knihovna. Druhá soutěž s ná-
zvem Hádej, kdo jsem? bude 
probíhat po celý letošní rok. 
Každý měsíc knihovna zveřejní 
ve svých budovách i na webu 
postupně čtyři indicie vedoucí 
k rozluštění známé regionální 
osobnosti. Osobnosti je možné 
hádat i zpětně, starší nápově-
dy budou po celou dobu sou-
těže k dispozici u výpůjčních 
pultů a na webu. Odpovídat 
mohou soutěžící jednotlivě po 
každém měsíci nebo souhrnně 
za celý rok. Každá správná od-
pověď zvyšuje počet zařazení 
do losování o ceny.  gz

v pátém poschodí bez výtahu, 
kde není ani postel a kam zaté-
ká, fičí a nefunguje topení. Kar-
tami zamíchá i sukničkářský 
soused a konzervativní matka 
novomanželky.  gz

Ústí nad Labem – Vydejte se 
11. února na tradiční masopust-
ní průvod, masky 
a kostýmy jsou 
vítány, ale ne-
jsou podmínkou. 
Sraz účastníků 
je v 14:30 na par-
kovišti u koupa-
liště v Brné. Odtud se účastní-
ci vydají za doprovodu kapely 
Třehusk k restauraci U Kaplič-
ky v Brné, kde vypuknou ma-
sopustní hody. Návštěvníci si 
mohou pochutnat na jitrnicích, 
prdelačce nebo guláši.  zu
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Coco Chanel: Je potřeba...

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

Zabijačkový guláš
Pravý zabijačkový guláš je docela jiný 
než ten klasický. Chuť masa zbytečně 
nepřebíjí výrazné koření, rajčatový pro-
tlak a další ingredience, které jsou ty-
pické pro klasický guláš. Dokonce v něm 
nenajdete ani známou papriku. Výrazná 
chuť masa hraje hlavní roli.
Suroviny: vepřová plec 500 g, vepřový 
jazyk 1 ks, vepřová játra 500 g, vepřové 
ledvinky 1 ks, větší cibule 3 ks, česnek 
3 stroužky, bobkový list 2 ks, kmín mle-
tý 1 lžička, škvařené sádlo 2 lžíce, sůl, 
pepř a starší chléb nebo vepřový moze-
ček na zahuštění 
Postup: Do většího hrnce dejte na sád-
lo restovat nahrubo nasekanou cibuli. Až 
začne zlátnout, přidejte na větší kost-
ky nakrájenou a osolenou vepřovou plec, 
očištěnou ledvinku a celý vepřový ja-
zyk. Maso nechte restováním zatáhnout. 
Pak do hrnce vhoďte celé stroužky čes-
neku, bobkový list, celý pepř a kmín. Ob-
sah hrnce zalijte teplým vepřovým výva-
rem a přiklopte ho poklicí. Guláš vařte do 
změknutí masa, je-li třeba, přidejte vý-
var. Vepřový jazyk vyjměte a oloupejte, 
pak ho nakrájejte a vraťte do hrnce. Když 
je maso téměř měkké, přidejte do guláše 
na kousky nakrájená vepřová játra. Vař-
te společně ještě asi 10–15 minut a na-
konec guláš zahustěte střídkou staršího 
chleba nebo vepřovým mozečkem, který 
v něm nechte rozvařit. Zabijačkový guláš 
podávejte s čerstvým chlebem a vychla-
zeným pivem.

K O N T A K T
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Rychtářská domácí zabijačka bude tentokrát pod širým nebem 
Milovníci tradiční české zabi-
jačky si přijdou i letos na své. 
Jako každý leden vynikající za-
bijačkové pochoutky připravila 
ústecká restaurace s minipivo-
varem Na Rychtě. Tentokrát je 
ale neochutnají pouze návštěv-
níci podniku. 

„Poctivou domácí zabijačku 
pořádáme 29. ledna od 9:30 ho-
din v prostoru před restaurací, 
kde získá tu správnou atmosfé-
ru. Řezník, horká voda v hrn-
cích, omamná vůně vepřových 
specialit, lezavá zima a něco 
na zahřátí k ní totiž patří,“ říká 
šéfkuchař Jan Heřmánek.

Přímo před restaurací bude 
probíhat výroba zabijačkových 
specialit. „Lidé přímo uvidí, jak 
vznikají, ale mohou se k nám 
také přidat a zkusit si třeba za-
špejlovat jitrnici. V centru kraj-
ské metropole se tohle každý 

den nevidí, moc se těšíme, že 
jich dorazí co nejvíce,“ vysvět-
luje šéfkuchař. 

Spolu s řezníkem budou 
mistři kuchařského řemes-
la připravovat jitrnice, jelita, 
tlačenku, zabijačkový guláš, 
řízky a chybět nebude ani 
klasická prdelačka. A proto-
že se hodování musí zakon-
čit sladkou tečkou, v nabídce 
budou i tvarohové, povidlové 

a makové koláčky. Zapít skvě-
lou baštu návštěvníci budou 
moci některým z vynikají-
cích rychtářských piv, případ-
ně grogem, svařákem nebo si 
dát štamprle rumu na zahřátí. 
K dobré náladě zahraje harmo-
nikář, takže atmosféra bude 
dokonalá. Následující den 
mohou zabijačkové speciality 
ochutnat i hosté populární ús-
tecké restaurace.  pr
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Majáles slibuje Pokáče, Škwora i ústecké UDG

Chabařovické běhy 
lákají na 6,6 kilometru

Hokejový bronz  
zůstal doma 

Půjčování i po zavírací době zprostředkuje automat

Výtěžek z tradiční akce podpoří malého Přibíka

Knihovna slaví výročí amnestií pro čtenáře

Osmý ročník Ústeckého Majá-
lesu je plný zvučných hudeb-
ních jmen. Letní kino v Ústí 
nad Labem rozezní oblíbené 
songy kapel Škwor, Vypsaná 
fiXa, UDG, ATMO music, pís-
ničkáře Pokáče nebo zpěváka 
Sofiana MedjMedj. 

Oblíbený festival oslavující 
příchod jara a studentského ži-
vota se koná v sobotu 13. květ-
na. První zvýhodněné vstupenky 

jsou už teď dostupné na webu 
www.usteckymajales.cz.

„Moc se těšíme na všechny 
vystupující a příchozí fanouš-
ky, studenty, děti i jejich ro-
diče a doufáme, že si všichni 
atmosféru pod širým nebem 
pořádně užijeme a oslaví-
me příchod máje jaksepa-
tří,“ říká pořadatel Tomáš 
Staněk. Kromě vystupujících 
hudebníků se děti, dospělí 

Čtenáři Severočeské vědec-
ké knihovny si mohou půjčo-
vat dokumenty i v době, kdy je 
knihovna zavřená. Umožňuje 
jim to knihobox, který byl in-
stalován v prostoru u návra-
tového automatu v ulici Velká 
Hradební 45. 

„Knihobox je zařízení, jež 
funguje na podobném princi-
pu jako výdejní boxy e-sho-
pů. Čtenáři si v našem online 
katalogu vyberou dokumenty, 
které si chtějí vypůjčit, zvolí 
možnost odložit do knihoboxu 
a následně už jen počkají, až 
jim e-mailem nebo sms zprá-
vou přijde výzva a kód k vy-
zvednutí. Lhůta pro vyzvednu-
tí objednaných dokumentů je 
72 hodin od chvíle, kdy čtená-
ři obdrží zmiňovanou zprávu. 
Knihobox se nachází ve Vědec-
ké části knihovny v ulici Velká 

Hradební 45 na stejném místě 
jako návratový automat. Vel-
kou výhodou je fakt, že tyto 
prostory jsou přístupné non-
stop, díky čemuž čtenáři jak 
při vyzvedávání objednaných 
dokumentů, tak při vracení ne-
jsou omezeni otevírací dobou,“ 
popisuje ředitelka knihovny 
Jana Linhartová. Objednává-
ní dokumentů do knihoboxu 
je v současné době zdarma, 
vyjma dokumentů z volného 
výběru, ty jsou stejně jako re-
zervace zpoplatněny částkou 
10 korun za dokument.

Od ledna mohou uživate-
lé knihovny navíc využívat 
delší otevírací dobu. Vědecká 
a Lidová část knihovny spo-
lu s Depozitářem má otevře-
no každý všední den kromě 
středy od 8:00 do 18:00, ve 
středu pak od 13:00 do 18:00 

hodin. Dětské oddělení a Lido-
vá půjčovna v budově Winsto-
na Churchilla má nově otevře-
no každou sobotu od 9:00 do 
13:00 hodin. Knihovna zároveň 
plánuje soboty v Lidové části 
obohatit o nejrůznější pravi-
delné komunitní aktivity, jako 
jsou kreativní dílny nebo herní 
setkání.

 Jan Černecký, 
Knihovna Ústeckého kraje

Ústecko – Už tradiční běžecké 
závody zahájí sportovní se-
zonu v regionu i v roce 2023. 
Pokud rádi běháte, tak si do 
kalendáře napište termíny 
12. a 24. února a 12. března 
a připravte se na 6,6 kilomet-
ru dlouhou nezpevněnou trať. 
„Série tří závodů startuje v ne-
děli 12. února a do závěreč-
ného vyhodnocení pak budou 
zahrnuti ti z běžců, kteří se 
zúčastní alespoň dvou běhů,“ 
přiblížil za pořadatele Vladi-
mír Růžička a doplnil, že jde 
o závody dospělých běžců, jen 
pro březnový závod budou vy-
psány i dětské kategorie. Bližší 
informace získáte na e-mailu 
vlruzicka@centrum.cz.  gz

Novoroční memoriál Jarosla-
va Volkeho v Ústí nad Labem, 
kterého se účastnili mládežní-
ci 7. tříd. HC Slovan Ústí nad 
Labem změřil síly s týmy HC 
Verva Litvínov (2:0, 1:3); HC 
Letci Letňany (1:2, 0:4); HC Slo-
van Louny (3:0, 3:1); HC Rytíři 
Kladno (2:1, 0:2). V konečném 
pořadí obsadili mládežníci ús-
teckého Slovanu 3. místo se 
ziskem 12 bodů. 

„Po boji jsme obsadili třetí 
místo, ale jako jediní jsme po-
razili v jedné bodované části 
pozdějšího vítěze tým Kladna, 
za což bych chtěl poděkovat 
svým svěřencům,“ uvedl trenér 
Radek Ptáček. Vítězem turna-
je se stal tým HC Rytíři Kladno.

 HC Slovan Ústí nad Labem

V Severočeském divadle v Ústí 
nad Labem se 16. března od 
18:00 hodin uskuteční už jede-
náctý benefiční koncert s ná-
zvem Zpíváme pro Tebe. 

Pořadatelem je tradičně 
Ústecký dětský sbor a i ten-
tokrát bude výtěžek koncer-
tu předán konkrétní potřebné 
rodině z ústeckého regionu. 
V roce 2023 je to rodina čtyř-
letého Přibíka. „Jedenáctý roč-
ník benefice je připravován 

v nelehké době a bude velmi 
těžké získat pro potřebnou ro-
dinu finance, které jí život ale-
spoň částečně usnadní. Přála 
bych si, aby výtěžek i přesto 
činil opět minimálně 200 ti-
síc korun,“ říká hlavní orga-
nizátorka koncertu Martina 
Zemanová.

Když se malý chlapeček 
narodil, vážil pouhých 420 g 
a v nemocnici musel zůstat 
134 dní, během kterých se 

u něho objevilo několik kom-
plikací, a musel na operaci. 
Přibíkovi byla diagnostiko-
vaná dětská mozková obrna, 
kvadrupostižení, kvadruspas-
ticita, mikrocefalie a střed-
ně těžká mentální retardace. 
„Dnes jsou Přibíkovi 4 roky, 
a i když neumí lézt, chodit, ani 
pořádně mluvit, je to úžasný 
a veselý chlapec, na kterého 
jsme všichni pyšní,“ říká jeho 
maminka.  gz

Univerzitní knihovna v led-
nu slaví 10 let v nové budově 
a v nové podobě. Svoji čin-
nost zahájila Vědecká knihov-
na UJEP 28. ledna 2013, kdy 
došlo ke sloučení fakultních 
knihoven. 

Rok připomínání 10. výro-
čí s sebou nese zajímavé be-
nefity pro čtenáře. Na každý 
desátý den v měsíci, počínaje 
lednem, je vyhlášena amnestie 
dlužníků. Takže kdo každého 

desátého vrátí dlužnou knihu 
do knihovny u výpůjčního pul-
tu, tomu bude dluh odpuštěn.

V lednu se konají i dvě menší 
tematické výstavy. První z nich 
nese název Rok 2023 – Evrop-
ský rok dovedností. Druhá ex-
pozice, umístěná tentokrát ve 
vitrínkách volného výběru, do-
stala název Knihovna jako pod-
pora studia a vědy. „Výstava se 
zaměřuje na širokou nabíd-
ku služeb knihovny, které jsou 

k dispozici nejen studentům 
a akademickým pracovníkům, 
ale i široké veřejnosti,“ uvedl 
ředitel knihovny Martin Pečiva.

Připraveno je výjimečné on-
line školení s lektory knihovny 
nazvané s nadsázkou „Ptejte 
se nás, na co chcete, my, na co 
chceme, odpovíme“. Společ-
ná konzultace Jiřího Maška 
a Denisy Vrábľové proběhne ve 
čtvrtek 26. ledna od 10:00 ho-
din v prostředí Ms Teams.  gz

program. Klasický festivalo-
vý gastrosortiment, pochout-
ky z grilu, trdelníky, palačin-
ky či zmrzlinu ke zchlazení, 
která jistě přijde vhod, doplní 
klasické výzdoby v podobě 
květinových čelenek a další 
aktivity, které podpoří majá-
lesový „look“. 

Návštěvníci budou moct za-
vítat také do relaxačních zón 
partnerů festivalu.  gz

a především studenti mohou 
těšit na bohatý doprovodný 
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Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC připravuje 
pro podniky v regionu co nej-
šikovnější pracovníky. „Vy-
chováváme žáky, kteří budou 
uplatnitelní ve firmách a in-
stitucích v regionu okamži-
tě po ukončení studia. Cesta 
k tomu vede přes posilová-
ní praktických dovedností 
a zkušeností našich budou-
cích absolventů,“ říká ředitel 
školy Tomáš Holomek. A jaké 
obory nabízíme? 

Informační technologie:
Studiem oboru Informační 

technologie se naučíš počítač 
ovládat opravdu dobře. Po-
rozumíš práci s kancelářský-
mi aplikacemi, daty, tabul-
kami i dokumenty. Naučíš se 
programovat a konfigurovat 
počítač v operačním systé-
mu Windows a Linux. Získáš 
základy kreslení v prostře-
dí CAD systému a osvojíš si 
i problematiku síťových pro-
tokolů. Získáš základní do-
vednosti v tvorbě webových 
stránek a aplikací pro zpra-
cování dat. Na konci můžeš 
obdržet certifikát ECDL, který 

použiješ nejen u maturity, ale 
hlavně ve vysněné firmě při 
pohovoru o přijetí.

Mechanik elektrotechnik:
Obor Mechanik elektro-

technik zaměřujeme na ro-
botiku a automatizaci. Se-
známíš se s programováním 
řídicích jednotek, které ovlá-
dají robotická pracoviště, 
programováním minipočíta-
čů arduino, které ovládají na 
dálku inteligentní systémy. 
Získáš i základy elektrotech-
niky s možností získat první 
kvalifikační stupeň odborné 
způsobilosti práce na elek-
trickém zařízení. Svoje do-
vednosti můžeš uplatnit již 
v průběhu studia na pracovi-
šti firmy, která tě v rámci sti-
pendijního programu připraví 
na plánovanou profesi, a po 
maturitě můžeš nastoupit 
jako kvalifikovaný odborník.

Ekonomika a podnikání:
Obor Ekonomika a podni-

kání tě připraví na zaháje-
ní podnikání nebo ti pomůže 
nastartovat kariéru spojenou 

s finančnictvím. Obor je velmi 
vhodný pro sportovce nebo 
žáky se zájmem o cestování, 
protože se naučíš používat 
dva světové jazyky, poznáš 
zákoutí účetnictví a daňo-
vé evidence, vše si vyzkoušíš 
v praktické přípravě. Psaní 
všemi deseti a základy správ-
né korespondence jsou samo-
zřejmostí. V průběhu studia 
získáš základy právního mini-
ma, psychologie prodeje nebo 
si vyzkoušíš marketingový 
plán chodu malé firmy, a to 
vše v rámci projektu žákov-
ské firmy.

Předškolní a mimoškolní  
pedagogika:

V oboru si vyzkoušíš pe-
dagogické postupy v rámci 
předškolního vzdělávání a ří-
zení volného času. V průběhu 
studia získáš základy psycho-
logie a pedagogiky, osvojíš 
si metodiku práce s dětmi 
v oblasti výtvarné, hudební, 
dramatické a tělesné výcho-
vy. Naučíš se hrát na tři hu-
dební nástroje a rozvineš své 
kreativní vnímání, zaměřené 

především na práci v malých 
dětských kolektivech. Sou-
částí vzdělávání je praktická 
příprava pod vedením profe-
sionálních pedagogů v ma-
teřských školách, družinách 
nebo domech dětí a mládeže.

Elektrikář:
Obor Elektrikář tě připraví 

na profesní kvalifikaci a na-
učí tě navrhovat a zapojovat 
elektrické soustavy v domác-
nostech, například koupelnu 
nebo osvětlení schodiště s au-
tomatickým zhasínáním. Ve 
firmách zase budeš umět za-
pojit motorové soustavy, roz-
vaděče a rozvodné skříně. To 
vše s vědomím, že jsou dodr-
ženy všechny předpisy v sou-
ladu s bezpečností práce na 
elektrickém zařízení. Po třech 
letech studia získáš výuční 
list a první kvalifikační stu-
peň odborné způsobilosti prá-
ce na elektrickém zařízení.
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Pozor na to, kde parkujete. Hasiči 
testují průjezdnost na sídlištích

Kardiochirurgie  
už brzy v novém 

Neurochirurgie získala 
prestižní akreditaci

Knihovna se přejmenovala, pro čtenáře se nic nemění

Botanici ze zahrady a univerzity spojili své cesty

Hasiči v těchto dnech kontro-
lují průjezdnost ústeckých síd-
lišť. Podle zástupce hasičského 
záchranného sboru Petra Peli-
kuse jde o to upozornit obyva-
tele hustě obydlených lokalit 
na rizika plynoucí z nedodržo-
vání legislativy při parkování 
vozidel.

„Aby mohly rozměrné ha-
sičské cisterny a žebříky dojet 
na místo události, potřebují 

rozestup alespoň 3 metry mezi 
parkujícími vozidly. Cílem celé 
akce je neagresivní formou 
upozornit řidiče na problema-
tiku parkování na sídlištích,“ 
řekl Petr Pelikus a dodává, že 
budou 29. ledna na sídlišti Se-
verní Terasa a Dobětice, 8. úno-
ra na sídlišti Klíše a Střekov 
a 18. února na sídlišti Mojžíř 
a Neštěmice. Vždy v čase od 
19:00 do 21:00 hodin.  gz

Ještě letos by měla být v Masa-
rykově nemocnici dokončená 
nová kardiochirurgie a operač-
ní sály. Kromě pavilonu v Ústí 
vznikají v nemocnicích Cho-
mutově a Děčíně nové operač-
ní sály a urgentní příjmy. Vý-
stavba všech tří pavilonů vyjde 
podle mluvčí Krajské zdravot-
ní Jany Mrákotové na zhru-
ba tři miliardy korun. Zhru-
ba 800 milionů korun získala 
společnost z evropských fon-
dů.  gz

Severočeská vědecká knihov-
na se po více než dvaceti le-
tech rozhodla změnit svůj ná-
zev. Nově se jmenuje Knihovna 
Ústeckého kraje. V průběhu 
letošního roku knihovna před-
staví nové logo a zmodernizuje 
webové stránky. 

„Důvodů pro změnu názvu 
je hned několik. Název Se-
veročeská vědecká knihovna 

v Ústí nad Labem byl zbyteč-
ně dlouhý a zároveň dostateč-
ně nevystihoval naše poslání. 
Slovo vědecká v názvu v lidech 
evokovalo, že jsme zde pouze 
pro odbornou veřejnost. Navíc 
jsme se u našich uživatelů po-
měrně často setkávali s názo-
rem, že knihovnu zřizuje měs-
to Ústí nad Labem. Nový název 
Knihovna Ústeckého kraje dle 

Podpisem smlouvy začala spo-
lupráce Botanické zahrady 
Teplice a Přírodovědecké fa-
kulty UJEP v Ústí nad Labem. 

„Spolupráce s botanic-
kou zahradou nabídne našim 
studentům další nové příle-
žitosti a motivaci k vědec-
ké práci. V neposlední řadě 
jim poskytne tolik potřebný 
kontakt s praxí,“ vysvětluje 
děkan Přírodovědecké fakul-
ty Michal Varady a doplňu-
je, že botanická zahrada jistě 
ocení kvalifikovanou pomoc 
zprostředkovanou osobami 
našich studentů a vědeckých 
pracovníků.

Benefity pro obě institu-
ce spočívají právě v podpoře 
a spolupráci při výzkumných 

aktivitách. „Velice nás těší, že 
můžeme akademickým pracov-
níkům a studentům Přírodo-
vědecké fakulty poskytnout 
přístup k našim unikátním 
sbírkám, a ohromně se těšíme 

na plodnou spolupráci, společ-
né projekty, vzájemný rozkvět 
a všechna dobrodružství, která 
naše společná cesta přinese,” 
doplnil ředitel Botanické za-
hrady Teplice Petr Šíla.  gz

Do sběrných dvorů mohou Ústečané, 
kteří mají v metropoli kraje trvalé 
bydliště, odevzdat objemný odpad, 
velké elektrospotřebiče, nebezpečné 
odpady, textil a veškeré druhy 
vytříděných odpadů. Do sběrného dvora 
ve Všebořicích lze navíc předat odpad 
ze zeleně a stavební odpad v množství 
750 kg na jednu dodávku. Omezení se 
týká pouze pneumatik. Jedna osoba za 
rok může přivézt 4 kusy. 
Všebořice 
Nachází se za depem dopravního 
podniku. Přijímá všechny druhy odpadu, 
včetně stavební suti a odpadů ze zeleně.  
Provozní doba je pondělí až pátek  
8:00–18:00, sobota 8:00–16:00 a neděle 
od března do října 8:00–14:00.
Krásné Březno 
Je v ulici Křižíkova v areálu firmy AVE. 
Nepřijímá stavební suť a odpady ze 
zeleně. 
Provozní doba je pondělí až pátek  
8:00–18:00, sobota 8:00–16:00 a neděle 
od března do října 8:00–14:00.

SBĚRNÉ DVORY

Neurochirurgická klinika Ma-
sarykovy nemocnice získala 
plnou evropskou akreditaci 
JRAAC UEMS/EANS. V žádosti 
o akreditaci muselo pracoviš-
tě deklarovat a uspět v devíti 
kapitolách, kdy byly posuzo-
vány všechny detaily vybave-
ní kliniky, procesů léčby a vý-
uky. Zařadila se tak po bok 
prestižních klinik z Berlína, 
Mnichova či Madridu. Certifi-
kát je podle primáře ústecké 
neurochirurgické kliniky pro-
fesora Martina Sameše uzná-
ním faktu, že ústecká neu-
rochirurgie je plně srovnatelná 
s evropskou úrovní, že mladí 
neurochirurgové získávají na 
našem pracovišti vzdělání, kte-
ré odpovídá přísným evrop-
ským požadavkům a standar-
dům. Tuto akreditaci získalo 
v Evropě dosud 16 prestižních 
neurochirurgických klinik.  gz

našeho názoru mnohem lépe 
definuje, kdo jsme, pro koho tu 
jsme a kdo nás zřizuje,“ vysvět-
luje ředitelka knihovny Jana 
Linhartová. 

Nový název knihovna zača-
la používat od ledna letošního 
roku. Pro čtenáře a další uži-
vatele knihovny se v součas-
né době nic zásadního nemě-
ní.  gz

Z proslulé Koliby bude stanice pro roztomilé outloně
Více než osm set tisíc korun 
putuje do zoologické zahrady 
z Fondu na záchranu zoo. Pe-
níze půjdou na architektonic-
ké studie a přípravu projektů. 
Více než šest set tisíc korun 
je určeno na přípravné prá-
ce. Jednou z nich je společný 
les gibonů a jelenů sika, kte-
rý vyroste už letos. „Dojde zde 
například na vybudování je-
zírka, výsadbu nových stromů 
či výstavbu nové ubikace pro 
gibony. Na ní vzniknou i dvě 
vyhlídky pro návštěvníky,“ 

doplnila hlavní zooložka Petra 
Padalíková.

Mezi dalšími plány je i pře-
budování restaurace Koliba 
na chovnou stanici ohrože-
ných outloňů. Podle ředitelky 
zoo Ilony Pšenkové je už teď 
jasné, že se musí shodit stře-
cha a celé horní patro. Třetí 
připravenou akcí je pak úpra-
va spodního vchodu do zoo. 
Mimo jiné by mělo dojít k na-
výšení počtu parkovacích míst 
u vstupní brány. Projekty by 
měla mít zoologická zahrada 

do konce března. Z nich pak 
bude patrné, na kolik tyto 
změny přijdou.  gz
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