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Demolice správní budovy Setuzy 
je na spadnutí, památkáři  
bijí na poplach
STRANA 5

Naděje ústeckého hokeje žije. 
Brankářka obléká dres  
národního týmu 
STRANA 11
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podržet hlavy nad vodou
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
10. 3., 1900  Mamzelle Nitouche
12. 3., 1700  Mamzelle Nitouche
14. 3., 1000  Péťa a vlk
14. 3., 1900  Plnou parou
16. 3., 1800  Zpíváme pro tebe, benefiční koncert
19. 3., 1700  Koncert Prime Time Voice, hudba  
  zlatých časů a melodie  
  filmového plátna
23. 3., 1900  Frida
24. 3., 1900  Aida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 3., 1500  Honza a strašidelný dům
30. 3.   Baletní triptych, Claude Debussy:  
  Faunovo odpoledne, Maurice Ravel:  
  Bolero, Antonio Vivaldi:  
  Čtvero ročních období

ČINOHERNÍ STUDIO
3. 3., 1900  My děti ze stanice Zoo
4. 3., 1900  Maškarní ples
8. 3., 1900  Koncert: Scott Ritcher  
  a Sára Chalupová
9. 3., 1900  Protokol
10. 3., 1900  Mluviti pravdu
13. 3., 1900  Hanzelkazikmund  
  (zde jsou lvi)
14. 3., 1900  Pan Kolpert
16. 3., 1900  Meziřečí
18. 3., 1900  Tady je všechno ještě možné
21. 3., 1900  Den člověka
24. 3., 1900  Jídelní vůz: premiéra

26. 3., 1900  Jídelní vůz
27. 3., 1900  Mluviti pravdu
28. 3., 1900  Americký bizon
29. 3., 1900  Slam poetry
30. 3., 1900  Jídelní vůz
27. 4., 1900  Divadlo Sklep: Besídka 2023

DŮM KULTURY
9. 3., 1900  Kryštof Halywůd Club Tour 2023
15. 3., 1930  Jiří Korn: Koncert
20. 3., 1900  Jarek Nohavica
21. 3., 1900  Penzion Ponorka
22. 3., 1900  Prime Orchestra  
  – Film Sympho Show
23. 3., 1900  Písničky ze Semaforu
29. 3., 1900 Lov na losa
30. 3., 1930  Dymytry a Hämatom Tour 2023
1. 4., 1930  Točílas a Natural
14. 4., 2000  Ústecké diskohrátky
24. 4., 2000  Bert a Friends

NÁRODNÍ DŮM
10. 3., 2000  Ústecké diskohrátky
11. 3., 2000  Prago Union
12. 3., 1900  Buchty a loutky: R.U.R.
14. 3., 1900  Nezmaři slaví 45 let
15. 3., 1730  Abraxas Dabraxas aneb Příběh  
  malé čarodějnice
17. 3., 2000  Hudba Praha Band
18. 3., 2000  Petr Lüftner: Křest nové desky
24. 3., 2000  Stoletá diskotéka
25. 3., 1930  Post-hudba a Dukla

HRANIČÁŘ
1. 3., 1800  Martin Leow: Grónsko
3. 3., 2000  Future Fighters
10. 3., 1900  Jam Session
22. 3., 2000  Kpt. Krab a Ryder the Eagle

24. 3., 2100  DJs: Lölu

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA
8. 3., 1600  Čtení pro děti: Jak liška vidí oblohu
8. 3., 1900  Hudební setkání: Jaroslav Svěcený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 3., 1900  Ples knihovny
12. 4., 1900  Hudební setkání:  
  Eva a Václav Hudečkovi
Do 26. 6.  každé pondělí Dračí doupě, 
  herní kroužek
Do 28. 6.  každou středu Dračí sluj,  
  role play hra
Do 30. 6.  každý pátek Deskové hry,  
  herní kroužek
Do 31. 12.  Soutěž: Hádej, kdo jsem?

CAFÉ MARYŠA
3. 3., 1800  Koncert Moniky Sonk

DŮM UMĚNÍ
7. 3., 1900  Divadlo Vosto5  
  – Stand’artní kabaret
8. 3., 1900  Bio Duul: Holy Motors
29. 3., 1900  Bio Duul: Saint Laurent
Do 4. 3.  Laboratoř umění a nanosvěta,  
  výstava
Do 11. 3.  Gardening of Soul:  
  Introduction, výstava

MUZEUM 
28. 2., 1000  Muzeum dětem  

  o jarních prázdninách
1. 3., 1000  Muzeum dětem  
  o jarních prázdninách
Do 19. 3.  Experimentátor Karel Gottstein,  
  výstava
Do 2. 4.  Flaška, výstava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 30. 7.  Poklad na Stříbrném Labi,  
  výstava

BLUDIŠTĚ VĚTRUŠE
Do 30. 4.  Severotoulky

KLADÍVKO
4. 3., 2200  Rave Room By Richard Reynolds
31. 3., 1930  Frankie a The Deadbeats,  
  Tim Vantol, Tom7ý

ČAJOVNA U VYSMÁTÝ ŽÁBY
3. 3., 2000  Koncert Moniky Sonk
24. 3., 1900  Folkový večer

CAFÉ MAX
11. 3., 2000  12. Ples Café Max

VILA SEBUZÍN
5. 3., 1400  Den pro ženy

SKANZEN ZUBRNICE
1.–2. 4., 900  Velikonoce v Zubrnicích
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Jáma z Míráku zatím nemizí, ale 
o odkup staveniště je prý zájem

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 27. 2. 2023  
 Příští vydání: 20. 3. 2023  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 11. 3. 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

Tolikrát vyjeli k pacientům krajští 
záchranáři během loňska. V roce 2021 
to bylo 93 383 výjezdů a ve dvou 
předchozích letech jich bylo dokonce 
méně než 90 tisíc. Během loňska jsme 
na tísňovou linku volali 150 tisíckrát. 
Během rekordních 100 tisíc výjezdů 
záchranáři resuscitovali 520 pacientů. 
V porovnání s rokem 2021 jich bylo 
o 92 méně. Po třech letech pandemie 
se počet resuscitovaných pacientů 
vrací k hodnotám před pandemií. 
„V prvních dvou letech pandemie 
covid-19 jsme ročně resuscitovali 
téměř o sto pacientů více, než tomu 
bylo v letech 2019 a 2022,“ uvedl 
ředitel záchranky Petr Bureš. Nejčas-
těji záchranáři resuscitovali pacienty 

s chronickými nemocemi srdce. 
Častými příčinami srdeční zástavy byly 
i masivní plicní embolie, které se díky 
postupnému zavádění přednemocniční 
ultrasonografie daří mnohdy včas 
a rychle diagnostikovat lékaři v teré-
nu. Nejčastěji postihla srdeční zástava 
pacienty doma a většina z nich byla 
starší 65 let.

Krajští záchranáři zasahovali v roce 
2022 také u bezmála 800 pacientů 
s akutním infarktem myokardu 
a téměř u 2 200 pacientů s přízna-
ky akutní cévní mozkové příhody. 
V souvislosti s dopravními nehodami 
ošetřili 2 622 pacientů. Přes 8 tisíc 
výjezdů bylo směrováno k dětským 
pacientům.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

105 095
Ústí nad Labem – Blok 004, 
díra, jáma, ale také ústecké 
metro. Tak se říká letitému 
staveništi, které hyzdí samot-
né centrum města. Ačkoli 
se občas zdá, že se staveb-
níci na parcelu na Mírovém 
náměstí vrátili. Tak pracov-
ní ruch, který je v oplocené 
jámě na Mírovém náměstí 
patrný, je pokaždé jen reakcí 
investora na končící platnost 
stavebního povolení.

Podle radního Pavla Tošov-
ského ohledně díry na Mí-
rovém náměstí zatím žádné 
konkrétní výstupy nejsou. 
„Nicméně víme o jednání 
i jiných firem o případném 
odkoupení, zatím to vypadá 
tak, že se značně liší před-
stavy o ceně případného 

prodávajícího a případného 
kupujícího,“ říká Tošovský.

Obrovské staveniště vzhled 
náměstí hyzdí už od roku 
2008, kdy tu tehdejší vede-
ní města nechalo provést za 
35 milionů archeologický 
průzkum. Prodej pozemku za 
44 milionů korun zastupitelé 
schválili v roce 2009.  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.

Situace s drahým teplem na Střekově 
může podle opozice ještě eskalovat 
Ústí nad Labem – Za teplo pla-
tí obyvatelé Střekova zhruba 
o čtvrtinu víc než lidé v jiných 
ústeckých částech. Podle opo-
zičních městských zastupite-
lů z Pro!Ústí a UFO existuje 
možnost, že bude hůř, protože 
tamní dodavatel tepla společ-
nost Energy má být ve finanč-
ních problémech a mohla by 
teplárnu zavřít. Kvůli tomu opo-
zice svolala mimořádné zastu-
pitelstvo, ale jednání skončilo 
po necelé čtvrthodině. Zastu-
pitelé neschválili ani program 
jednání. Podle opozice firma 

dlouhodobě neplatí emisní po-
volenky a dostala pokutu od 
ministerstva životního pro-
středí. Dlužit má částku v řádu 
stovek milionů korun. Zavření 
teplárny by ohrozilo dodávky 
tepla pro více než pět tisíc do-
mácností. Magistrát situaci prý 
řeší. Podařilo se mu zajistit mo-
bilní zdroje tepla. „Pokračuje 
správní řízení u krajského úřa-
du a další jednání s příslušný-
mi orgány nadále probíhají tak, 
aby Sřekov nezůstal bez dodá-
vek tepla,“ uvedla mluvčí města 
Romana Macová.  gz
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Osm kamenů zmizelých v Revoluční 
připomíná osudy ústeckých Židů

Na tahu na Děčín 
vyrostou nové mosty

K variantám tras rychlovlaků má radnice připomínky
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Ústí nad Labem – Prvních osm 
kamenů zmizelých, takzva-
ných Stolpersteine bylo polo-
ženo v Revoluční ulici. Připo-
mínají osud osmi ústeckých 
Židů, které zavraždili nacisté. 
Rozmístěny jsou před domy č. 
206, 207 a 551. Právě tato mís-
ta obývali manželé Roth- 
baumovi, Anna Picková, Re-
gina Steinerová a také Ru-
dolf, Vilém, Gertruda a Hanuš 
Schiffovi, jejichž osudy ka-
meny připomínají. Před dru-
hou světovou válkou se v Ústí 

k židovství hlásilo přes tisíc 
lidí. V roce 1938 byla vypálena 
zdejší synagoga a první Židé 
byli odvlečeni do internačního 
tábora v Krásném Lese. Odtud 

vedly jejich cesty do ghetta 
v Terezíně a táborů smrti, jako 
byla Osvětim nebo Majdanek.
Většina z nich se konce války 
nedožila.

Dlažební kostky s mosazným 
povrchem zasazené do chod-
níků navrhl německý umělec 
Gunter Demnig. Vůbec prv-
ní byl v devadesátých letech 
umístěn do chodníku před rad-
nicí v Kolíně nad Rýnem. Od 
té doby se kameny zmizelých 
začaly objevovat v dlažbách 
spousty evropských měst.  gz

Ústecko – Na hlavním tahu mezi 
krajským městem a Děčínem, 
u obce Povrly, vyrostou nové 
mosty za více než 56 milionů 
korun bez DPH. Podle Dany Zi-
kešové z Ředitelství silnic a dál-
nic by mohly práce na bourání 
a výstavbě nových mostů začít 
příští rok a budou rozdělené na 
dvě etapy. Během nich místem 
projedou jen osobní auta, pro 
nákladní dopravu bude objízd-
ná trasa přes Jílové.  gz

Lipová alej zmizí, 
nahradí ji dvacítka olší
Ústí nad Labem – Dvacítka nových 
olší nahradí ve spodní části ulice 
Truhlářova vykácené staré lípy. 
Podle mluvčí ústeckého magis-
trátu Romany Macové bude po-
káceno jednadvacet starých lip. 
Na jejich místě následně vyroste 
dvacet olší lepkavých, které bu-
dou vysazeny do konce dubna. 
Revitalizaci aleje provede fir-
ma KHL–EKO a vyjde město na 
514 tisíc korun bez DPH. Za tuto 
cenu firma stromy pokácí, dřevo 
odveze, místo uklidí, vyfrézu-
je pařezy a vysadí nové stromy, 
o které se bude pět let starat.  gz

Ústí nad Labem – Hned deset námi-
tek k variantám vedení vysoko-
rychlostní trati (VRT) na území 
města poslali na krajský úřad 
ústečtí radní. V první řadě se 
týkají vedení nákladní dopra-
vy centrem města. V návrzích 
nebylo podle radních počítá-
no s kombinovanou nákladní 
a osobní dopravou, ale pouze 
s osobní. „Tím se velmi zkreslil 

výsledek hodnocení vlivu na 
životní prostředí,“ říká mluvčí 
města Romana Macová. Radní 
požadují porovnání nadzemní 
i podzemní varianty. Při hodno-
cení vlivu vymezení koridoru pro 
VRT zpracovatel nevzal v úvahu 
průchod koridoru centrem, Stře-
kovem a Předlicemi. V Předlicích 
koridor VRT navíc zasahuje do 
pozemků společnosti Centropol, 

kde se připravuje výstavba prů-
myslové zóny pro moderní a eko-
logicky šetrnou výrobu. „Město 
Ústí nad Labem má s Centro-
polem uzavřené memorandum 
o spolupráci, kterým se zavázalo 
výstavbu podporovat. Navrže-
ný koridor by svým umístěním 
výrazně snížil a omezil kapacitu 
i možnosti chystané zóny,“ dodá-
vá Macová.  gz

Nebezpečná silnice se letos upraví
Ústí nad Labem – V Ústí přibý-
vá nehod s chodci. Především 
v podzimních a zimních mě-
sících se na přechodech pro 
chodce, zvlášť v ulici Sociální 
péče u Masarykovy nemocni-
ce, stávají časté dopravní ne-
hody. Už letos by se ulice Soci-
ální péče a Bělehradská mohly 
dočkat úprav, které v místě 
zvýší bezpečnost. Projekt řeší 

podle vedení města zejmé-
na problematiku bezpečnos-
ti zřízením světelně řízených 
přechodů pro chodce, úpravou 
světelné signalizace, zastávek 
MHD či přechodů pro chodce. 

„Předpokládané náklady 
jsou 120 milionů korun, více 
než 90 milionů má pokrýt do-
tace,“ doplnila mluvčí města 
Romana Macová.  gz

Svatebčany vystřídali řemeslníci
Ústí nad Labem – V tanečním sále, 
ale také v promočním a sva-
tebním salonku na Větruši se 
opravuje podlaha. Práce začaly 
v polovině ledna a potrvají dva 
měsíce. Vyjdou na dva miliony 
korun. Podle mluvčí města Ro-
many Macové o opravě podlahy 

rozhodla rada města loni v červ-
nu, kdy na to schválila potřeb-
nou částku. Taneční sál a sva-
tební a promoční salónek se 
nacházejí ve druhém patře zá-
mečku. Jejich podlaha byla již 
ve stavu, že při provozu hrozila 
vážná poranění.  gz

V ďolíku bude kruhový objezd
Ústecko – Nový kruhový objezd 
by mohl vyrůst na silnici na 
Chlumec. V ďolíku, kde je nyní 
křižovatka silnic, které vedou 
na Chabařovice a na Chlumec. 
Na vytížené silnici denně pro-
jede více než 12 tisíc aut. Jsou 
tam i zastávky autobusů, ale 
chybí chodníky a přechody. 

Přecházení vozovky je riziko-
vé a v minulosti se zde stalo ně-
kolik vážných nehod. Výstavba 
dvaačtyřicetimetrového kru-
hového objezdu by mohla začít 
v příštím roce a podle odhadu 
Ředitelství silnic a dálnic vyjde 
na více než 21 milionů korun 
bez DPH.  gz
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Demolice správní budovy Setuzy je na 
spadnutí, památkáři bijí na poplach

Rekonstrukce Benešáku způsobí 
dopravní problémy po celém Ústí
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Ústí nad Labem – Část historické 
správní budovy Schichtových 
závodů na Střekově by měla jít 
zemi. Vlastník objektu, společ-
nost STZ Development, požádala 
o demoliční výměr. Jako důvod 
firma uvedla, že pro ni dlouhodo-
bě objekt někdejší Setuzy nemá 
využití a oprava je ekonomic-
ky nevýhodná. Přípravné práce 
demolice už začaly. Na místě by 
mělo vzniknout parkoviště a po-
čítá se zde i s výsadbou stromů.

Podle jednatele STZ Develop-
ment Jakuba Malicha má budo-
va i narušenou statiku a navíc je 
ve špatném technickém stavu, 
především kvůli nájezdům zlo-
dějů kovů. Ústecký magistrát 
žádosti vlastníka vyhověl. Pod-
le jeho mluvčí Romany Macové 

není budova umístěna v památ-
kové zóně ani není evidována 
v seznamu památkově chráně-
ných objektů. 

Památkáři a historici by ale 
rádi budovu zachránili, a tak 
požádali ministerstvo kultury 
o zapsání stavby na seznam kul-
turních památek. Ministerstvo 
kultury žádost vyslyšelo a zahá-
jilo správní řízení o prohlášení 
správní budovy Schichtových 

závodů za státem chráněnou 
památku. Dokud ministerská 
komise nerozhodně, nemůže 
majitel budovu zbourat nebo ji 
poškodit. „Ministerstvo bohužel 
nemělo odvahu do rozhodnutí 
zahrnout i část objektu, na kte-
rou ústecký magistrát v listopa-
du 2022 vydal povolení k demo-
lici,“ řekl senátor a zastupitel 
Martin Krsek a doplnil, že ten 
dům je památkou na zlatou éru 
Ústí nad Labem, kdy tu uvědo-
mělí podnikatelé budovali svá 
impéria. „Schichtovy závody 
byly největším drogisticko-po-
travinářským podnikem v Evro-
pě, a když v roce 1929 majitelé 
spoluzakládali Unilever, centrá-
la pro střední a východní Evropu 
byla právě zde,“ dodal Krsek.  gz

Ústí nad Labem – Dlouho očeká-
vaná oprava Mostu Dr. E. Bene-
še se blíží. Po opravě zůstane 
z původní konstrukce pouze 
mostní oblouk. Podle Jana Blaž-
ka z firmy Valbek, která pro 
kraj připravila projektovou do-
kumentaci, nejvíce korozí po-
stižené části, z nichž většina je 
pod vozovkou a níže, bude nut-
né vyměnit.

Ústecký kraj coby investor 
půlmiliardové rekonstrukce vy-
píše výběrové řízení na zhoto-
vitele. Pokud nedojde k neplá-
novaným komplikacím, začne 
se na začátku příštího roku se 
stavbou provizorní lávky pro 
pěší a cyklisty a v letech 2025 
a 2026 dojde k uzavření mostu 
a jeho rekonstrukci. „Máme ho-
tovou prováděcí dokumentaci. 
Po jejím zkontrolování může-
me konečně začít soutěžit zho-
tovitele,“ uvedl krajský radní 
Tomáš Rieger s tím, že soutěž 
bude trvat zhruba půl roku.

Dopravní komplikace  
po celou dobu rekonstrukce

Rozsáhlá rekonstrukce citel-
ně zasáhne do dopravy v kraj-
ském městě i přesto, že tran-
zitní doprava bude odkláněna, 
aby do Ústí vůbec nedojela. 
Po celou dobu realizace stav-
by bude vyznačena objízdná 
trasa pro tranzit mezi Ústím 
a Děčínem po silnici I/13 ob-
cemi Libouchec a Jílové a po 
nezpoplatněném úseku dálni-
ce D8. „Přepruhujeme okružní 
křižovatku pod Větruší a dojde 

k jejímu zkapacitnění. Ředitel-
ství silnic a dálnic musí opravit 
povrchy v Přístavní ulici a na 
komunikaci I/13 opravit dva 
mosty. Vše bude letos hotovo 
a už nebude nic bránit tomu, 
abychom začali v příštím roce 
se stavbou provizorní lávky,“ 
dodal Rieger.

K dispozici bude  
jen Mariánský most

Benešův most je jedním ze 
dvou mostů, který zabezpe-
čuje dopravní propojení obou 
ústeckých břehů. Uzavřen 
bude během celé rekonstruk-
ce. Veškerá doprava povede po 
Mariánském mostě. Pro pěší 
a cyklisty bude k dispozici pro-
vizorní lávka, umístěná zhruba 
90 metrů po proudu řeky. K láv-
ce bude také přeložena cyklo-
stezka, která bude uzavřená 
od železničního mostu po areál 
KoloCafé. 

Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje schválilo na rekonstruk-
ci Benešova mostu částku 
400 milionů korun bez DPH. 
Konečnou cenu však ukáže až 
výsledek výběrového řízení, 
ale pravděpodobně bude vyš-
ší. Kraj počítá s financováním 
z programu IROP.  gz

Nemocnice plánuje nový urgent, 
v hledáčku má i chátrající plicní
Ústí nad Labem – Krajská zdra-
votní chystá modernizaci areá-
lu Masarykovy nemocnice. Plán 
rozvoje nemocnice zobrazuje 
představu o výstavbě v areálu 
během budoucích let. „Jednou 
z nejdůležitějších částí je návrh 
nového pavilonu urgentního 
příjmu. Pavilon nebude obsaho-
vat pouze emergency, ale vytvá-
ří prostor také pro jiné obory,“ 
uvedl generální ředitel Krajské 

zdravotní Petr Malý. Strategic-
ké umístění emergency téměř 
ve středu areálu umožňuje, aby 
s prostorem nemocnice efektiv-
něji naložila. Velmi důležitý je 
ale i pavilon pro matku a dítě 
a dětské emergency,“ dodal šéf 
zdravotnické firmy s tím, že 
řešit se bude i nový plicní pa-
vilon, který je ve staré budově 
na okraji areálu, nebo možnosti 
parkování.  gz

Na tankodrom dojde až za 2 roky
Ústí nad Labem – Žukovova ulice 
na Střekově je ve stavu, který 
si neodkladně žádá komplet-
ní rekonstrukci. Projektová 
dokumentace je téměř hoto-
vá. V létě by měl být proveden 
stavebně geologický průzkum. 

„Největší problém je zde s pod-
kladem této komunikace. Sa-
motná stavba by mohla být 
zahájena v roce 2025 a přijde 
hrubým odhadem na 80 milio-
nů korun,“ řekl primátor Petr 
Nedvědický.  gz

Ústecký kraj – Do několika men-
ších, především horských ne-
mocnic v oblasti Zakarpatské 
Ukrajiny a do volyňské oblasti, 
kde žije početná komunita vo-
lyňských Čechů, pošle Ústec-
ký kraj sanitky. „Sestavili jsme 
soupis nemocnic, kde jsou mo-
mentálně sanitky nejpotřebněj-
ší, a z nich jsme vytipovali sedm 
nejvíce potřebných případů, 
kde se jedná buď o chudší, nebo 
lidnatější oblasti, proto je pro 
ně sanitka prioritou,“ upřesnil 
krajský radní Tomáš Rieger. Do 
všech sanitek bude přidána i hu-
manitární pomoc ve formě zdra-
votnického materiálu nebo elek-
trocentrál. Převoz sanitek zajistí 
zejména členové Rady Ústecké-
ho kraje, kteří je dovezou až do 
míst určení. Tato pomoc nepo-
putuje přímo do frontové oblasti, 
ale do míst, které přijímají vnitř-
ně přesídlené uprchlíky.  gz

Sanitky zamíří do 
ukrajinských nemocnic
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Podvodníci řádí. „Nenechte se zmanipulovat,“ radí policie
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Ústecko – Počet případů inter-
netových podvodů nabírá na 
obrátkách. Policisté po celém 
Ústeckém kraji prověřují ně-
kolik desítek případů. I přesto, 
že na tyto podvody opakova-
ně upozorňují, nedaří se jejich 
počty snižovat. Navíc málokdy 
se podaří pachatele této kri-
minality odhalit. „Nereaguj-
te na telefonní hovory, SMS 
zprávy, e-maily, kde se vás ně-
kdo pokouší vmanipulovat do 
situace, že jsou vaše finanč-
ní prostředky v ohrožení, a vy 
musíte udělat další kroky pro 
jejich záchranu,“ říká krajská 
policejní mluvčí Pavla Kofro-
vá a dodává: „Kdyby byly vaše 
peníze v ohrožení, tak banka 
sama zareaguje a učiní další 
opatření. V případě pochyb-
ností vždy kontaktujte svou 
banku.“ 

Vydávají se za bankovní úředníky
Stále častěji se objevuje trik 

podvodníků vydávajících se za 
pracovníky banky, kteří zjisti-
li napadení bankovního účtu 
a snaží se oběť přesvědčit, že 
jediná cesta k ochraně je pře-
vedení financí na jiný účet. 

Útočníci k přesvědčování vy-
užívají nejčastěji telefonního 
hovoru. Podle odborníků po-
dobných útoků stále přibývá. 
Rozpoznat, že se jedná o útok, 
bývá často velmi náročné i pro 
profesionály. Z těchto důvodů 
je nutné myslet na zabezpeče-
ní počítačů, mobilních telefo-
nů, ale i síťových prvků, které 
každodenně používáme.

Podvodné SMS nebo e-maily
Nové trendy kybernetických 

útoků zneužívají i důvěru v au-
toritu, kterou je ministerstvo. 
V poslední době se policisté 
také na Ústecku a Teplicku za-
bývají případy podvodníků, kte-
ří útočí pod legendou získání 
příspěvku na bydlení od Minis-
terstva práce a sociálních věcí. 
V přijaté SMS zprávě je text, 
který oznamuje, že je k dispozici 
příspěvek na bydlení a interne-
tový odkaz na údajné vyzvednu-
tí příspěvku. Po otevření odkazu 
byl dotyčný přesměrován na vy-
plnění klíče ke svému mobilní-
mu bankovnictví, který vyplnil 
a odeslal. Tak pachatel získal 
přístupy k účtům a následně 
peníze z nich převedl. Tímto 

způsobem přišel muž z Teplicka 
o 166 tisíc korun.

Obezřetně při nákupech i s hesly
Zneužití on-line prodejů je 

lákavý cíl. Stále více lidí naku-
puje prostřednictvím mobil-
ních telefonů, váží se k tomu 
i podvodné aplikace, naváza-
né na konkrétní prodejce. Na-
letět můžete i při koupi zboží 
přes e-bazary, kdy z kupujících 
chtějí podvodníci vylákat údaje 

o platebních kartách. Častou 
metodou je přesměrování na 
jakýsi oficiálně vypadající for-
mulář, do kterého by kupující 
měl vyplnit údaje o své plateb-
ní kartě kvůli úhradě nebo do-
pravě zboží.

Mnoho lidí stále ještě kvůli 
snadnému zapamatování vy-
tváří velmi slabá hesla a navíc 
často jsou u různých zaříze-
ní stejná. To je podle policistů 
chyba.  gz
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Už žádná nemocnice. Sestřičky přijdou za vámi

ú n o r  2 0 2 3

Pečovat o nemocného člena 
rodiny doma není snadné. Vel-
kou pomocí a důležitou sou-
částí jsou návštěvy sestřiček 
z ústecké agentury domácí 
péče ACME. Už více než dva-
cet let navštěvuje tým sestři-
ček nemocné, kteří nechtějí 
stonat v nemocnicích. Starají 
se o pacienty, jejichž zdravot-
ní stav nevyžaduje soustavnou 
lékařskou, ale kvalifikovanou 
ošetřovatelskou péči podle po-
kynů lékaře. Hlavní výhodou 
domácí zdravotní péče je mož-
nost setrvání ve svém domá-
cím prostředí. To vede k lepší 
psychické pohodě nemocného, 
rychlejšímu uzdravení a urych-
lení hojení.

Na pomoc se můžete  
spolehnout

V panelovém domě na Sever-
ní Terase bydlí s manželem pří-
jemná třiasedmdesátiletá paní 
Johana, ke které každý pracov-
ní den už několik let dochází 
sympatická sestřička Kateři-
na Bendová. O víkendech se 
u paní Johany sestřičky střídají 
podle toho, která má službu. 

Paní Johanu trápí mnoho-
četná poškození kůže na no-
hou, bércové vředy a zákeřná 
vaskulitida. Sestřička jí nohy 
denně pečlivě ošetřuje a pře-
vazuje. „Po tříměsíční hospi-
talizaci v nemocnici mě chtěli 
lékaři poslat na doléčení do 
Ryjic, to jsem však rázně odmí-
tla. O tom, že na domácí péči 
mám nárok, jsem se dozvěděla 
díky rodině, která se o možnos-
tech ošetřování doma zajíma-
la. Moc lidí to neví, přitom to 
hradí pojišťovna,“ řekla během 

ošetřování nohou paní Joha-
na a s úlevou dodala, že díky 
pravidelným převazům je znát 
zlepšení. 

Samozřejmostí  
jsou i rehabilitace

Dlouhodobý pobyt v nemoc-
nici se podepsal i na hybnosti 
paní Johany, takže kromě se-
střičky Kateřiny k ní nyní do-
chází třikrát týdně i kvalifiko-
vaný fyzioterapeut, který s paní 
Johanou cvičí a pomáhá jí se 
takzvaně rozchodit. Cvičení 
probíhá podle stanoveného plá-
nu, který se řídí podle doporu-
čení ošetřujícího lékaře. „Zpo-
čátku docházela rehabilitační 
sestřička denně, to už potřeba 
není, protože jsem se cviky na-
učila a cvičím i sama,“ vysvětlu-
je paní Johana. 

Během správné rehabilita-
ce totiž dochází k postupnému 
zlepšování, nemocní pak mo-
hou cvičit v domácím prostředí 
i samostatně. „V nemocnici se 
mnou cvičili jen jednou týdně, 
půl hodiny. To nebylo dostaču-
jící, v podstatě mi jen opakova-
li, že budu ležák,“ dodává paní 
Johana a pochvaluje si, že reha-
bilitační péče od ACME fungu-
je a je znát zlepšování. „Nebýt 
pravidelné domácí rehabilitač-
ní péče, tak bych fakt asi jako 
ležák zůstala,“ připouští.

Předností léčení v domácím 
prostředí je psychická poho-
da nemocného, která hraje 
důležitou roli při uzdravová-
ní. Je prokázáno, že u pacienta, 
o kterého je pečováno v jeho 
domácím prostředí, se doba zo-
tavení výrazně zkracuje. „Jsem 

sestřičkám z agentury ACME 
za pomoc opravdu vděčná. Udě-
lala jsem dobře, že jsme si trva-
la na svém,“ řekla závěrem naší 
návštěvy paní Johana a dodala, 
že se domácí péče nedá s ne-
mocniční vůbec srovnat.

Práce sestry v domácí  
péči není pro každého 

Ošetřovat nemocné v rodi-
nách je jiné než v nemocnici. 
Sestřičky pečují o nemocné 
s různými diagnózami a posky-
tují i hospicovou péči. Všechny 
musí být vystudované zdra-
votní sestry, protože vykoná-
vají zdravotní úkony ve stejné 
kvalitě jako v nemocnicích. 
Ale ani to nestačí. Sestřička 
musí být samostatná a umět 
se správně rozhodnout za ka-
ždé situace. „Přeci jen jsme 
v rodině samy, za sebou nemá-
me lékaře a po ruce kolegyni. 
Musíme umět správně se roz-
hodnout a poznat, kdy je čas 
lékaře na pomoc zavolat,“ vy-
světluje Kateřina Bendová. Jed-
na sestra většinou navštěvuje 
ty samé klienty. A to je výho-
dou, protože je pak dobře zná 
a ví, co potřebují. „Kolik paci-
entů sestra za den zvládne, zá-
leží na tom, jakou péči je třeba 
poskytnout. Péče v domácím 
prostředí není určena jen se-
niorům, jak si veřejnost myslí, 
ale je určena nemocným všech 
věkových kategorií. Od dětí až 
po seniory a je hrazená z veřej-
ného zdravotního pojištění,“ 
dodává sestra Bendová s tím, 
že domácí péče ACME má uza-
vřenou smlouvu se všemi zdra-
votními pojišťovnami, které 
působí na Ústecku.  pr
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Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme všeobecnou zdravotní sestru 

NÁPLŇ PRÁCE
• poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře  

v domácím prostředí klienta

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

zaměstnavatelem
• benefity
• zázemí rodinné firmy s dvacetiletou tradicí

POŽADUJEME
• příslušnou odbornost všeobecné zdravotní  

sestry a praxe
• spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost
• základní znalostí práce na PC
• řidičské oprávnění výhodou
• trestní bezúhonnost

KONTAKT
• Telefon: 475 216 331 
• E-mail: info@acmepece.cz 

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována.

INZERCE
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Youlie: Dokázali jsme si navzájem podržet hlavy nad vodou
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Kapela vznikla v roce 2019 v Ústí 
nad Labem pod názvem Paradox, 
ale ještě před vydáním prvního 
singlu Dáma roku 2020 změnila 
název na Youlie. Skupinu založili 
studenti tří středních škol v Ústí 
nad Labem. První koncert kapely, 
který se uskutečnil u baru Tortuga 
Bay po uvolnění vládních opatře-
ní, byl rozpuštěn policií. Kapela si 
zahrála po boku UDG a Idio&Idio 
i na charitativní akci Útulek 
Fest. Nahráli dva singly v Tajným 
studiu, z nichž první vyšel v roce 
2020 pod názvem Dáma, a ná-
sledujícího roku byl vydán singl 
Julie. Videoklip k Dámě se natáčel 
na střeše obchodního domu 
Labe a přesáhl 12 tisíc zhlédnutí 
na YouTube. Složení kapely se 
párkrát proměnilo. Momentálně 
hrají ve složení Jiří Šašek, Timofej 
Girč, Albert Petr Roubal, Pavel 
Klepetko a Adéla Kamešová.

Youlie

P R O F I L

Parta kamarádů, které spojuje láska 
k muzice, se dala dohromady před třemi 
lety už na ústeckém gymnáziu. Právě tam se 
odehrál vůbec první koncert kapely Youlie. 
Na startu to ale poprockové uskupení nemělo 
vůbec snadné, protože přišel zákaz veřejných 
akcí kvůli koronavirové pandemii. Teď je ale 
ústecká kapela zpátky v sedle a chystá svůj 
největší a nejambicióznější projekt.
Gabriela Zlámalová

Jak se kapela Youlie dala 
dohromady?

Jirka: Kapela vznikla z býva-
lých členů kapely Downtown 
a dalších hudebníků – vrstev-
níků v našem okolí z prostředí 
gymnázií v Ústí nad Labem.

Timmy: Během střední jsme 
se snažili s Albym založit ka-
pelu, jelikož jsme často chodili 

na koncerty kapel Dowtown 
nebo Demowave, tak jsme do-
stali určitou inspiraci. Zalo-
žit si kapelu nám nevyšlo, ale 
štěstí se na nás usmálo a do 
kapely Downtown, kde hráli 
Jirka a Pavel, nás přibrali.

Alby: Po pár dnech, co odešel 
Klepi s Jirkou z kapely Down-
ton, přišli si poslechnout, jak 
s Timem hrajem. Klukům jsme 
společně zahráli Dark Necessi-
ties a potom já sám Klepimu 
Toxicity. Nikdy nezapomenu 
jeho hlášku: „Jo, dobrý, jenom 
teda kopák ti občas ujede”.

Adéla: Na začátku loňského 
září mě kontaktoval kamarád 
s tím, že Youlie hledá novou 
zpěvačku. Napsala jsem Pájovi 
a domluvili jsme zkoušku, za-
jamovali jsme si a zahráli pí-
seň Nad ránem. Na to, že jsme 
se neznali, jsme byli více než 
kompatibilní. Zkusili jsme je-
den koncert na zkoušku a po 
odehrání jsme všichni věděli, 
že tohle je to ono.

Bydlíte pořád v Ústí?
Jirka: Studujeme v Praze, ale 

náš domov stále zůstává na se-
veru Čech.

Timmy: Trvalé bydliště sice 
máme furt Ústí, ale jinak byd-
líme na kolejích v Praze kvů-
li studiu. Vracíme se pravi-
delně o víkendech nebo kvůli 
koncertům.

Co máte v Ústí rádi, a co ne?
Jirka: Jelikož je Ústí po kul-

turní stránce celkem chudé, 
tak mi dělá radost každý pro-
jekt, který někdo tvoří. Mám 
rád scénu okolo Hraničáře 
nebo ulice Pivovarské.

Pavel: Mám na něm rád ne-
závislost a jedinečnost. Ne-
mám tady rád nastavení někte-
rých lidí.

Timmy: Mám rád v Ústí 
lidi, vím, že je tu mnoho 

talentovaných mladých lidí 
a velice zkušených a moud-
rých starších. Tito lidé mají 
nebo jednou budou mít velký 
vliv na rozvoj města. 

O Ústí se veřejně ví, že jsme 
nejhorším krajským městem, 
a mnoho lidí bohužel nad tím 
mávlo rukou. Přijmuli to a smí-
řili se nejen mnozí Ústečáci, 
ale i vedení města. Někde to 
bohužel je i vidět.

Alby: Vyrostl jsem tu, je to tu 
pro mě prostě doma. Myslím, 
že vzhled města hodně kazí in-
frastruktura kolem Mírového 
náměstí.

Proč jste zvolili název kapely 
Youlie?

Jirka: Líbí se mi, jak to slo-
vo vypadá, má to anglický vý-
znam a ladí to s naším singlem 
Julie.

Pavel: Shoduje se s názvem 
jednoho z našich prvních sing-
lů. Julie jako taková se nám to-
lik nelíbila po grafické stránce, 
tak jsme došli k Youlie.

Timmy: Byl to výkřik do tmy, 
název jsme vymýšleli asi půl 
roku. Nakonec se navrhlo „Ka-
pela Julie“, a aby vizuálně to 
vypadalo lépe, změnili jsme to 
na Youlie.

Alby: Jedna z našich prvních 
skladeb je Julie a chtěli jsme se 
pojmenovat podle toho, jen vi-
zuálně se nám to vůbec nelíbi-
lo, so... –> Youlie.

Takže nehrajete od začátku 
stále ve stejném složení?

Jirka: Složení se párkrát pro-
měnilo, převážně post zpěvá-
ků. Momentální složení je Jir-
ka, Timmy, Alby, Klepi a Adéla.

Timmy: V Dowtownu, kde 
hráli Jirka a Pavel, došlo k ne-
shodám, po kterých odešel 
tehdejší basák s bubeníkem, 
a hned na to přibrali mě s Al-
bym. Později došlo k dalším 
obměnám kádru, hlavně na po-
zici zpěvačky. 

Alby: Jedna z prvních změn 
byla při přesunu do Prahy, kvů-
li vysokým školám. S klukama 
se určitě shodneme, že kdyby 
nebyla kapela, určitě bychom 
šli každý studovat spíše do ji-
ného města.

Na scéně jste od roku 2019. 
Jak společné roky hodnotíte?

Jirka: Každý rok přinesl vždy 
mnoho změn a pokroku v naší 
práci a také jsme víc a víc spo-
lečně sehraní.

Pavel: Jako nejlépe stráve-
ný čas z pohledu investice do 

našeho budoucího hudebního 
života. Rozhodně si naši práci 
užívám.

Timmy: Cítíme za sebou ob-
rovskou horu práce a nesku-
tečný posun. Občas se podí-
váme na naše první koncerty 
v Ústí a srovnáme si je s dneš-
kem a máme neskutečnou ra-
dost. Víme pak, že to enormní 
množství energie, které inves-
tujeme, se časem prostě vrátí. 
Samozřejmě za ta léta se nám 
utužilo přátelství a chápeme 
se dříve, než si něco řekneme. 
Prožili jsme si hodně neshod 
a střetů názorů, které utuži-
ly naši komunikaci natolik, 
že v průběhu koncertu jsme 
schopni se na něčem domluvit 
jenom kývnutím hlavy nebo 
mrknutím na toho druhého. 
Takže jak po stránce profesio-
nální, nebo i přátelství všech-
no jde jen vzhůru.

Alby: Zkušenosti, zklamání 
i pocit štěstí. Neměnil bych!

Jak často trávíte čas společ-
ně? Na zkouškách, koncer-
tech. Nelezete si někdy na 
nervy?

Jirka: Zkoušky míváme dva-
krát až třikrát týdně. Naučili 
jsme se ale brát čas ve zku-
šebně jako práci a oddělit ji 
od normálního času, který 
spolu trávíme, a proto spolu 
vycházíme velmi dobře.

Pavel: Ponorky jsou klasický 
problém a do jisté míry nás to 
určitě čeká. Každopádně mo-
mentálně spolu trávíme dost 
času i mimo zkoušky, takže 
bych řekl, že na nervy si za-
čneme lézt až časem.

Timmy: Každý máme taky 
vysokou školu nebo práci. Jak-
mile skončí zkouška, větši-
ně z nás začíná reálný život. 
Na druhou stranu bez povin-
ného posezení po koncertu 
u piva nebo posezení občas 
po zkoušce se to neobejde. 
Rádi děláme teambuildingy, 
kdy se jednou za rok nebo půl 
vytratíme ze světa. Teambuil-
dingy slouží jak k odpočinku, 
tak i k hudební tvorbě nebo 
inspiraci. Každopádně si mys-
lím, že se scházíme tak nějak 
akorát. 

Adéla: Každý týden máme 
dvě zkoušky plus koncert čili 
relativně dost. Společné pivo 
nebo fotbálek jsou alespoň 
jednou do měsíce naším ne-
psaným pravidlem.

Do klučičí kapely jste pustili 
ženu. Zapadla mezi vás?
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Youlie: Dokázali jsme si navzájem podržet hlavy nad vodou

Adéla:
jídlo : sushi
barva : červená, 
zelená
číslo : 14
hudba : všechno, 
najdu si pecku 
i v dechovce

Pavel: 
jídlo: těstoviny
barva: oranžová jako 
při západu slunce
číslo: 47
hudba: rock, reggae, 
rockpop, rap

Timmy: 
jídlo: pizza, kebab
barva: černá 
číslo: 823 543
hudba: allternative 
rock

Albert: 
jídlo: čokoláda
barva: červená
číslo: 14
hudba: RHCP, Beny 
Greb, Priessnitz
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Jirka: Se zpěvačkami máme 
už delší zkušenosti, ale Adé-
la mezi nás zapadla dokonale 
a posunula naši kapelu nesku-
tečným způsobem dopředu.

Timmy: Adéla zapadla po 
všech možných stránkách. Ja-
kožto talentovaný profesionál, 
s daleko většími zkušenostmi, 
než má kdokoliv jiný z kape-
ly. Samozřejmě profesionali-
ta není jediná kladná hodno-
ta Adély. Zapadla i jako fajn 
kamarádka a parťák. Pracovat 
s ní je momentálně jako za od-
měnu a těším se, co všechno 
společnými silami vytvoříme. 

Alby: Ady zapadla nesku-
tečně. Baví mě, rozdíly, kte-
rý každý z nás má, a to nejen 
v hudbě.

Adéla: Sice tato otázka smě-
řuje spíše ke klukům, ale moje 
„začlenění“ bylo tak přirozené, 
že jsem ho ani nepostřehla. Už 
dva roky jsem hledala kapelu 
s nábojem, hudebním rozhle-
dem a snahou něco dokázat. 
Fakt, že jsem takový band na-
šla až po dvou letech, je smut-
ný, ale zároveň jsem šťastná, že 
to jsou zrovna kluci z Youlie.

Je něco, co byste třeba uděla-
li jinak?

Timmy: Pokud myslíte něco 
o chodu kapely nebo o zpra-
cování písniček tak myslím, 
že každý člověk na světě by se 
mohl vrátit v čase a něco změ-
nit. Každopádně kapela se vy-
víjela tak, jak to zrovna nejlé-
pe a nejrychleji šlo. Covid nebo 
energetická krize nám to však 
neulehčují.

Nastalo období, kdy jste 
s tím třeba chtěli seknout?

Jirka: Nastalo a ne jednou. 
Vždy jsme si ale dokázali na-
vzájem podržet hlavy nad 

vodou a to nepříjemné období 
ustát.

Pavel: Od toho okamžiku, 
kdy jsme si všichni poprvé ur-
čili priority, ne. Nikdy jsem 
s tím seknout nechtěl.

Timmy: Určitě. Pracovat, stu-
dovat a rozvíjet svůj koníček 
není pro slabé jedince. Naštěs-
tí naše přátelství je po tolika 
letech tak pevné, že se navzá-
jem vždycky podpoříme a od-
straníme si navzájem obavy, že 
by tolik naší práce šlo na zmar.

Co všechno pro vás kapela 
a muzika znamená?

Jirka: Kapela je pro mě dru-
há rodina a muzika způsob, jak 
něco vytvořit a předat světu.

Pavel: Život.
Timmy: Všechno a to je na 

tom to nejkrásnější. Každý 
hudbu zrovna nebo i celkově 
vnímá trochu jinak a taky se 
jinak vyjadřuje. Zpevňuje přá-
telství nebo zkrášluje životní 
momenty. Jestli mluvit o mém 
vnímání hudby. Určitě je to 
můj způsob, jak něco vyjádřit, 
bavit sebe a hlavně bavit lidi. 
Není nad to slyšet křik a zpěv 
fanoušků a vědět, že mají 
o trošku zajímavější den.

Alby: Kapela je prostě rodi-
na. Muzika je terapie.

Adéla: Kapela obsazuje mo-
mentálně jednu z prvních tří 
příček v žebříčku mých prio-
rit. Je to čas, kdy ze sebe mohu 
„vyplivnout” vše, co v sobě 
mám. Relax a part time job 
v jednom.

Co jste dělali, když jste bě-
hem pandemie koronaviru 
nemohli hrát?

Jirka: Zkoušky nepřipadaly 
v úvahu, a tak jsme se věnovali 
svým povinnostem a posílali si 
hudební nápady online.

Pavel: Snažili se dělat věci 
mimo koncertování. I když 
skládat na dálku je občas dost 
obtížné.

Timmy: Cvičili, cvičili a cvi-
čili. Sami doma samozřejmě. 
V průběhu covidu se už se ob-
jevovaly první ambice, takže 
byla potřeba se připravit na 
rozvolňování opatření a první 
koncerty.

Určitě máte rádi všechny 
vaše písničky, ale je nějaká 
nejoblíbenější?

Jirka: Mám velkou radost 
z nejnovějších písniček, kte-
ré teď tvoříme. Například mě 
dost baví Holka v dešti.

Pavel: Rebeka.
Timmy: Mám vybrané 

dvě, ale bohužel ani jedna 
není nahraná, tak to nechci 
prozrazovat.

Alby: Já to mám vždy pod-
le období, nebo nálady pros-
tě. Teďka je to určitě Nalevo 
a Zastávka.

Adéla: Rozhodně ty, na kte-
rých momentálně společně 
pracujeme. Můžete je sly-
šet na koncertech, jelikož na 
studio zatím nebyl čas. Po-
kud bych měla vybrat z již 
vydaných, je to jednoznačně 
Nalevo.

Máte k nějaké písničce nato-
čení i klip?

Alby: Ke skladbě „Dáma” 
je klip točený na střeše Ob-
chodního centra Labe v Ústí. 
K „Tak stůj“ je klip točený na 
kolejích Hostivař a VŠŠK.

Na čem v současné době 
pracujete?

Jirka: Nerad bych to už 
prozrazoval, ale půjde zatím 
o náš největší a nejambicioz-
nější projekt.

Timmy: Momentálně na 
všem, co se dá, snažíme se 
neustále zlepšit show a bave-
ní diváků, pracujeme na im-
age a vzhledu a taky na kva-
litě starých a tvorbě nových 
písniček. Nebudu prozrazo-
vat všechno samozřejmě, ale 
tento rok bude živější než kdy 
předtím, to vám mohu slíbit.

Kde vás mohou fanoušci 
vidět? 

Hned 3. března vystupuje-
me v Praze společně s kapela-
mi Crown For Sale + Liberate 
= Chapeau Rouge, 17. břez-
na také v Praze spolu s kape-
lama Arzzen = Mandragora 
a 29. března zase Praha a my 
+ Nevergreen = Elpíčko.



Z nového roku uběhly sotva dva měsíce, 
kdy platí vládní strop, a ceny energií už 
začaly klesat. Jak se vyznat v nabídkách 
dodavatelů? Která smlouva je výhodná? 
A kdy přejít k novému dodavateli? 

Příznivý trend ve vývoji cen energií na velko-
obchodních trzích pozorujeme již od konce 
roku 2022. Pozitivně se projevil vysoký stav 
naplněnosti plynových zásobníků, které 
mírná zima příliš nevyprázdnila, a své udělalo 
i zodpovědné chování spotřebitelů. Spo-
třeba vloni po očištění o vlivy počasí poklesla 
v porovnání s dlouhodobým průměrem z let 
2017 až 2021 u elektřiny o 4,7 procenta, u plynu 
dokonce o 19,6 procenta. 

Dodavatelé energií v České republice 
postupně promítají stabilizaci cen na 
energetickém trhu do ceníků pro koncové 
zákazníky. U zemního plynu se aktuální 
nabídka pohybuje v rozmezí 8 až 9 procent 
pod úrovní cenového stropu, který je stanoven 
na 3 025 Kč za megawatthodinu včetně 
DPH, u elektřiny na úrovni o 3 až 4 procenta 
po cenovým stropem nastaveným na 
6 050 Kč/MWh včetně DPH.

Ceny energií klesly pod cenový strop.
Je čas změnit dodavatele?

Máme tedy hledat 
nejvýhodnější 
nabídku a případně 
měnit dodavatele? 
Většina zákazníků na 
českém trhu se na novou, 
podstropovou cenu dostane 
v takzvané prolongaci, tedy 
po skončení příslušného 
období současného smluv-
ního závazku a obnově 
smlouvy s jejich stávajícím 
dodavatelem. Stále jsme 
v situaci, kdy nabídky 
stabilních dodavatelů pro 
jejich stávající zákazníky jsou 
v zásadě v pořádku. Pokud 
dostanou návrh na dvou-
letou fixaci, je to příležitost 
poohlédnout se po konku-
renčních nabídkách. Nového 
dodavatele by rozhodně 
měli hledat zákazníci, kteří 
nemají průběhové měření 
spotřeby, a jejich 
dodavatelé je bez vyžádání 
převedli na takzvaný 
spotový produkt navázaný 
na denní trh. 
Kromě ceny za MWh silové 
elektřiny nebo plynu jako 
komodity je důležitou polož-
kou pro porovnání také stálý 
měsíční plat, který je pro rok 
2023 rovněž zastropován, 
ale i tak se u jednotlivých 
obchodníků liší. 

Doba neurčitá, 
fixace na jeden rok
Případná nová smlouva by 
měla být uzavřena nejlépe 
na dobu neurčitou, nebo s 
fixací na kratší období 
jednoho roku. Delší fixaci 
na dva nebo tři roky nyní 
nelze doporučit. S ohledem 

na vysokou cenu emisní 
povolenky cena elektřiny již 
pravděpodobně výrazněji 
klesat nebude, ale určitý 
prostor ke změnám ceníků 
směrem dolů tu ještě je. 
U zemního plynu by mohlo 
dojít k poklesu ceny po 
skončení topné sezóny. 
Za zajímavou lze považo-
vat cenu silové elektřiny na 
úrovni 4650 – 4800 Kč/MWh 
bez DPH, u zemního plynu 
jako komodity cenu kolem 
2 000 Kč/MWh bez DPH.

Pozor 
na nové praktiky 
energošmejdů
V souvislosti s momentál-
ním rozhýbáním českého 
energetického trhu se zvýšila 
dosud poněkud utlumená 
aktivita takzvaných ener-
gošmejdů. Přicházejí 
s novým trikem a doslova 
nutí zákazníky podepisovat 
nevýhodné smlouvy, a při-
tom jako argument použí-
vají tvrzení, že jinak nedo-
sáhnou na cenový strop. 
To je lež. Cenový strop je 
pro všechny odběratele 
z řad domácností a rovněž 
převážnou část podniků 
v České republice aplikován 
automaticky.
Zákazníci by každou nabídku 
měli pečlivě zvážit, ideálně 
jich porovnat několik, na 
případné nejasnosti se 
vyptat a žádat srozumitelné 
vysvětlení. A nikdy nepode-
pisovat smlouvu s člověkem, 
který se neohlášeně objeví 
u dveří...

MC20230202
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Nadějná brankářka je v nároďáku

Seriál Milada Tour startuje. Už spustil registrace
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CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE

Ústí nad Labem – Hokejová bran-
kářka Veronika Ortová chy-
tá v ústeckém Slovanu. Nyní 
si tato čtrnáctiletá hokejist-
ka splnila velký sen. Vyslouži-
la si nominaci do reprezenta-
ce a měla možnost obléct dres 
národního týmu. S dívčí re-
prezentací do šestnácti let se 
dostala do finále hokejového 
turnaje Evropského olympij-
ského festivalu mládeže, kde 
tým porazil Slovenky a obhá-
jil prvenství z loňského roku. 
Dalším jejím snem je studovat 
a hrát v cizině.

Jaký to je pocit získat nomi-
naci do reprezentace a mít 
možnost obléct dres národní-
ho týmu?

Když přišla nominace, tak 
jsem tomu nemohla uvěřit, je-
likož vím, že tam věkově spa-
dám až příští rok a obě starší 
gólmanky jsou moc šikovné. 
Byla jsem nominována jako 
třetí gólmanka, takže pro mě 
velká šance se zapojit mezi 
zkušené holky. Obléci si dres 
národního týmu je skvělý pocit 
a čest. Určitě je to snem kaž-
dé holky a mě se splnil. Jsem 
ráda , že jsem tu potkala holky 
ze všech koutů České republi-
ky. Podporujeme se navzájem 
a jsme tu fajn parta.

Co vás hokejově v nejbližší 
době čeká?

Po sezóně mě čekají nějaké 
výběrové turnaje s chlapci.

Jaké jsou vaše největší 
úspěchy?

Určitě je pro mě úspěch, že 
jsem byla součástí reprezentace 
na Evropském olympijském fes-
tivalu mládeže. Byla jsme také 

nominovaná na Olympiádu dětí 
a mládeže za kluky za Ústec-
ký kraj, ale bohužel to nevyšlo, 
protože se to krylo právě s ev-
ropským olympijským festiva-
lem. Dále jsem byla na turnaji 
v Kanadě a na spoustě turnajů 
kategorie AAA v Maďarsku, Ra-
kousku, Slovinsku, Slovensku. 
Dalším úspěchem byla možnost 
si zachytat za extraligový tým 
žen Litvínova.

Musí hokejistka trénovat víc 
než kluci? 

Za mě určitě ano. Kluci mají 
jiný vývin těla, například na-
bírají svaly rychleji než holky 
nebo v určitém věku poměrně 
zrychlí, navíc je ženský hokej 
často přehlížený, takže se holka 
musí propracovat mezi nejlep-
ší, aby si vůbec zahrála. Také 
spoustu lidí holky diskriminuje 
a mají hloupé řeči, jakože holka 
patří do kuchyně, holčičí hokej 
je pomalý, proč se cpeme do klu-
čičího sportu a tak podobně. Ně-
kdy se ani kluci v kabině necho-
vají ukázkově, mají hloupé řeči, 

proti kterým se musíme obrnit. 
Také se do nás naváží, že do 
ženské reprezentace se dostane 
každý, jelikož to nemá kvalitu. 
Přitom často přehlížejí snahu 
a tréninky navíc, aby se tam 
holka vůbec dostala. Samozřej-
mě mám kolem sebe i spoustu 
kamarádů z hokeje a spoluhrá-
čů, kteří mi fandí a podporu-
jí mě.

Máte hokejový vzor? Oblíbe-
ný klub?

Už odmala fandím Litvínovu. 
Rodiče, ségra, děda mě už od-
mala brali na zápasy, takže to je 
taková srdcová záležitost. Když 
vyhráli v roce 2015 titul, byl klí-
čovým hráčem Pavel Francouz 
a od té sezóny ho dost obdivuji. 
Mám s ním i fotku. Je opravdu 
výborný gólman. Rodiče mě od 
dětství také brali na HC Slovan 
Ústí, kterým chodíme s kluka-
ma z klubu fandit. Přeci jen je to 
můj mateřský klub.

Co byste chtěla v hokeji do-
sáhnout nebo co by byl váš 
sen?

Mým dalším velkým snem, 
první byl dostat se do repre, je 
studovat a hrát v cizině třeba 
Švédsko, Finsko, Amerika nebo 
Kanada. Ženský hokej je tam 
víc uznávaný a na vyšší úrovni. 
Dávají tam holkám více prosto-
ru a přistupují k nim jako ke 
klukům. Když je dívka či žena 
dobrá, může si hokejem i vydě-
lávat. V Česku zatím ještě není 
holčičí hokej na takové úrovni, 
jako klučičí. Chtěla bych jednou 
dosáhnout toho, že vystuduji, 
budu se věnovat hokeji a třeba 
jednou předávat své znalosti 
a zkušenosti z hokeje mladším 
dívkám.  zu

Chabařovice – Největší sportov-
ní seriál v kraji odstartoval své 
registrace na rok 2023. I v le-
tošním roce připraví pořada-
telé v okolí jezera Milada tři 
tradiční akce. Sezonu zahájí již 
16. ročník Cyklozávodu Milada. 
Zázemí Motoareálu Chabařovi-
ce přivítá cyklistické nadšen-
ce 6. května. Ti mají na výběr 
hlavní trasy na 50 nebo 25 km. 
Součástí je také rodinný závod 

na 8 km. O měsíc později, přes-
něji 10. června, se závodníci 
sejdou přímo na hlavní pláži 
jezera Milada, odkud startuje 
7. ročník Milada Run. Na výběr 
jsou tradičně tři hlavní trasy 
na 21, 10 a 5 km. Seriál zakončí 
9. prosince předvánoční Win-
ter Milada Run se zázemím ve 
sportovní hale v Chabařovicích. 
Běžci si mohou vybrat z tras na 
12 a 5 km. V rámci všech akcí se 

Na oslavu svátku  
žen dorazí i Saxana
Ústí nad Labem – Senioři si užijí 
příjemné odpoledne ve velkém 
sále ústeckého Domu kultury 
u příležitosti Mezinárodního 
dne žen. V pondělí 6. března 
od 14:00 do 18:00 hodin jim 
k poslechu a tanci bude hrát 
kapela Oli. Vystoupí i speci-
ální host, oblíbená Petra Čer-
nocká. Programem návštěv-
níky provede Alena Skalová. 
Vstup, který je zdarma, bude 
do Domu kultury umožněn od 
13:30 hodin.  gz

Temný Protokol 
uvidíte v Činoheráku
Ústí nad Labem – Do Činoherní-
ho studia můžete vyrazit na 
představení Protokol. Podivná 
temná komedie je kombinací 
Kafky, Jacksona, Kinga a Ibse-
na. Autor americký dramatik 
a herec Tracy Letts je držitel 
Pullitzerovy ceny za hru Sr-
pen v zemi indiánů, trojnásob-
ný vítěz Tony Award a autor 
světově proslulého Zabijáka 
Joe. Představení Protokol bude 
v Činoheráku k vidění 9. břez-
na od 19:00 hodin.  gz

Tobi v barvách duhy 
hledá svoji identitu
Ústí nad Labem – Jak pocho-
pit a správně komunikovat 
svoji identitu okolí, když je ti 
šestnáct? 

Tobi v barvách duhy je pří-
běh o hledání vlastní gen- 
derové identity, pochopení, 
vzájemném respektu a přijetí 
sama sebe jako člověka. Pro-
mítání z cyklu pravidelných 
projekcí oceňovaných evrop-
ských dokumentů KineDok 
uvede Knihovna Ústeckého 
kraje 27. února od 17:00 hodin 
v multifunkčním sále ve Velké 
Hradební.  gz

uskuteční i dětské závody, kte-
rých se v loňském roce zúčast-
nilo přes 450 dětí. Prvních 100 
přihlášených dětí se může těšit 
na trička zdarma. Startovné 
na všechny akce zůstává i pro 
rok 2023 stejné. Děti zaplatí 
150, dospělí 450 korun. Nejvý-
hodnější je pak startovné do 
celého seriálu. Všechny závo-
dy vyjdou na 1 000 korun. Re-
gistrace na www.miladatour.
cz.  gz
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát (Chanel).

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

DETOXIKAČNÍ  
JÍDELNÍČEK 
Při detoxikaci organismu je nutné do-
držovat pitný režim. Během celého dne 
by se každých 30 minut měla pít vlaž-
né voda s citronem, případně pramenitá 
voda nebo zeleninový vývar.
Snídaně: ovoce, třeba jablko s hruškou; 
k pití zelený čaj
Svačina: vymačkaná šťáva z kyselejšího 
ovoce v poměru 1:1 s převařenou vodou 
dochucená kurkumou
Oběd: rizoto z celozrnných obilovin (žito, 
proso, ječmen) se zeleninou vařenou 
v páře a čerstvou řeřichou
Svačina: šťáva z červené řepy a kysa-
ného zelí
Večeře: směs listových salátů a zele-
niny ochucená citronovou šťávou, kap-
kou olivového oleje a strouhaným zázvo-
rem; k pití vymačkaná šťáva z řapíkatého 
celeru. 

K O N T A K T

Š É F K U C H A Ř Ů V  T I P

PR

Rychta instaluje další tanky. Nabídka piv i speciálů bude větší
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Na širší nabídku pivních 
speciálů se mohou těšit ná-
vštěvníci ústecké restaurace 
s minipivovarem Na Rychtě. 
Oblíbený cíl milovníků zlata-
vého moku rozšiřuje technic-
ké vybavení. „V tancích pivo 
musí nějakou dobu zrát, což 
nás limitovalo. Ale právě in-
stalujeme dalších šest tanků, 
takže můžeme nabídku rych-
tářských piv i speciálů pod-
statně obohatit a naši hosté 
si na nich už brzy budou moci 
pochutnat,“ řekl manažer re-
staurace Ladislav Malý.

Nové pivní tanky umožní 
sládkovi připravit i zcela nové 
druhy piv, které dosud nemě-
li hosté v ústecké restauraci 
možnost ochutnat. Především 
prý půjde o pivní speciály. „Na-
příklad o zejména v anglosas-
kých zemích oblíbená vyso-
ce chmelená pšeničná piva 
English Pale Ale nebo Indida 
Pale Ale s citrusovo-mangovou 
vůní, výrazné skoro až černé 
pivo typu stout, v jehož chu-
ti jsou znatelné i tóny hořké 
čokolády, nebo nakyslé, lehké 
pšeničné Berlínské bílé pivo, 
které se podává ve sklenič-
ce na šampaňské a může být 
i s kapkou maliny,“ popisuje 

sládek Pavel Rottenborn druhy, 
které by mohla Rychta nabízet.

Největším pivním hitem 
ústeckého minipivovaru, po 
kterém se jen zapráší, je prý 
zelené kopřivové pivo. „Náš 
sládek jej připravuje na Veli-
konoce a velmi rychle ho vy-
čepujeme. Lidé si ho odnášejí 
dokonce i v pet láhvích,“ uvedl 
Jan Heřmánek, šéf rychtářské 
kuchyně, kterou s příchodem 
jara čeká obměna jídelníčku. 
„Vydatnější zimní jídla vystří-
dají lehčí a dobře stravitelné 
pokrmy, které se hodí k tep-
lejším měsícům,“ vysvětlil 
šéfkuchař.

Po zimě je obměna jídelníč-
ku logická. Lidské tělo potře-
buje po vánočním hodování, 
které mu může dát pořádně 
zabrat, pročistit. „Existují po-
traviny, které s detoxikací or-
ganismu pomohou. Jsou lehce 
stravitelné a velmi chutné. Na 
vepřovou s knedlíkem a zelím 
nebo gulášek s bramboráčky 
ale lidé musí během detoxika-
ce zapomenout,“ dodává Jan 
Heřmánek. Mezi vhodné su-
roviny, které se na očistu or-
ganismu hodí, patří řeřicha, 
citron, listová zelenina, zelí, 
artyčok, červená řepa, česnek, 
zázvor nebo zelený čaj.  pr
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Labská stezka získala ocenění Kapka naděje dala 
klinice nové přístroje 

Zubařské zlato zůstalo v Ústí
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Labská stezka získala oceně-
ní časopisu Bike & Travel jako 
3. nejoblíbenější říční stezka 
roku 2022. Mezinárodní dálko-
vá cyklotrasa vede v Německu 
a v České republice, především 
podél toku řeky Labe. Délka 
cyklotrasy od pramene řeky 
v Krkonoších až do německé-
ho města Cuxhaven na břehu 
Severního moře, kde řeka ústí, 

dosahuje téměř 1 300 kilome-
trů. Nejvíce úseků samostatné 

Čtyřiadvacet soutěžících z jede-
nácti škol České republiky a dvě 
soutěžící z Maďarska se zúčast-
nilo šestého ročníku meziná-
rodní soutěže mladých zubních 
techniků Ústecký Dent.

Jednalo se o klání, ve kterém 
mezi sebou soupeří v modelo-
vacích technikách vybraní žáci 
ze všech škol České republiky 
vzdělávající budoucí zubní tech-
niky. Ti se prezentovali svým 
umem ve dvou disciplínách – 
v kresbě a anatomické modelaci 
vybraného zubu. Akce se tradič-
ně konala na Vyšší odborné ško-
le zdravotnické a Střední škole 
zdravotnické v Ústí nad Labem. 

Z celkové-
ho prvenství 
se radovala 
a diplom za 
první místo 
v kresbě si 
odnesla Lu-
cie Jaluško-
vá, ta se sta-
la zároveň 
i absolut-
ní vítězkou 
z ústecké 
zdrávky. 
První v mo-
delaci byla 
Zuzana Šmelhausová ze SZŠ 
a VOŠZ Nymburk.  gz

Lékaři z dětské kliniky Masa-
rykovy nemocnice mají nově 
k dispozici přístroje přesahu-
jící hodnotu jeden milion ko-
run, které jim zakoupil Nadační 
fond Kapka naděje. „Jde o plicní 
ventilátor Evita 600 a měřicí 
přístroj QuickRead Go a paci-
entský monitor životních funk-
cí B125,“ přiblížila ředitelka 
Kapky Naděje Dita Loudilová 
a dodala, že spolupráce nadač-
ního fondu s Masarykovou ne-
mocnicí trvá již 14 let. Za tuto 
dobu fond nakoupil přístroje 
a vybavení pro nemocnici za 
více než 4 400 000 korun.  gz

Nábory dětí na plavání 
jsou v plném proudu
Ústecká akademie plaveckých 
sportů pořádá nábory dětí ve 
věku 5 až 10 let (ročníky 2018 
– 2013). Nábory pro rok 2023 
probíhají po celý únor a březen 
v Plavecké hale na Klíši, U Kou-
paliště 11. Vždy v úterý a ve 
čtvrtek: 16:30 až 17:15 a 17:45 
až 18:30 hodin. Podrobné in-
formace získáte na telefonních 
číslech: 602 450 366, 605 909 
716.  gz

Do knihovny si můžete 
zajít i pro semínka
V naší knihovnické Semínkov-
ně právě vrcholí příprava osiva 
na další sezónu. Zabaleno je už 
více než 60 druhů semen, které 
budou pro zájemce k dispozici 
v druhé půlce února. Pokud se 
chcete podělit o vaše přebytky 
semínek, můžete je přinést na 
kterýkoliv z pultů knihovny. Ne-
zapomeňte připojit informaci se 
jménem rostliny a kdy a kde byla 
pěstována. Iniciativa Semínkov-
na vznikla jako prostor pro svo-
bodné sdílení osiva, na podporu 
biodiverzity, domácího semena-
ření a přírodního zahradničení.

  Knihovna Ústeckého kraje

cyklostezky bylo zatím vysta-
věno v Ústeckém kraji, kde nej-
dříve své „příměstské“ úseky 
vybudovala velká města, jako 
jsou Ústí nad Labem, Děčín, Li-
toměřice nebo Roudnice nad 
Labem. Vydáte-li se na tuto oblí-
benou cyklostezku, nevynechej-
te návštěvu Cyklocentra města 
Ústí nad Labem, kde se dozvíte 
všechny důležité informace.  gz
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S cílem uspokojit rostoucí po-
ptávku trhu a snížit dopad 
svých výrobních procesů na 
životní prostředí, tak jak si sta-
novila ve svém plánu uhlíkové 
neutrality, uvedla AGC závěrem 
minulého roku, který byl Orga-
nizací spojených národů vyhlá-
šen Mezinárodním rokem skla, 
na trh Low-Carbon Glass, sklo 
s nízkou uhlíkovou stopou.

Jelikož je výroba skla extrém-
ně náročná na energie, společ-
nost AGC dlouhodobě hledá 
způsoby ke snížení dopadu je-
jích aktivit na životní prostře-
dí. Strategii tvoří dva základní 
cíle: být v přední linii při vý-
voji nových produktů a přiná-
šet klientům takové výrobky, 
jejichž užíváním lze snížit uh-
líkovou stopu. Druhým cílem 
je, aby byly při výrobě těchto 
produktů používány technolo-
gie, které budou nejvhodnější 
z ekologického hlediska a bu-
dou minimalizovat dopad na ži-
votní prostředí.

„Dosažení uhlíkové neu-
trality vyžaduje komplexní 

transformaci naší výroby 
skla,“ říká Davide Cappelli-
no, prezident AGC Architectu-
ral Glass Europe & Ameri-
cas Company. „Zahrnuje jak 
získávání a používání udrži-
telných surovin a zvyšování 
obsahu střepů, tak způsob ta-
vení skla pomocí nových tech-
nologií, alternativních energií 
a rostoucího podílu obnovi-
telné elektřiny, aniž bychom 
opomíjeli vzhled a funkci na-
šich výrobků napomáhajících 
optimalizaci klimatických be-
nefitů během své životnosti.“ 

Společnost AGC již oznámi-
la svůj závazek na dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 
2050 i mezitímní cíl, kterým 
je snížení přímých a nepří-
mých emisí CO2 o 30 % do 
roku 2030 (Snížení v emisních 
kategoriích 1, 2 a 3 v porovná-
ní s rokem 2019). Plán pro do-
sažení tohoto cíle a snížení 
nepřímých emisí CO2 zahrnu-
je řadu opatření pro nadchá-
zející roky, která jsou založe-
na na integrovaném přístupu 
– od výzkumu a vývoje přes 
zásobování a výrobu, celý do-
davatelský řetězec a dopravu 
až po ukončení celého cyklu 
v souladu s přístupem Cradle 
to Cradle. 

„V průběhu loňského roku 
jsme také učinili velký krok 
směrem k uhlíkové neutra-
litě a s potěšením jsme rok 
2022 uzavřeli představením 
naší škály skel s nízkou uhlí-
kovou stopou, která zákaz-
níkům nabízí materiál, jenž 
počínaje těžbou surovin až po 
konečnou instalaci produkuje 
o více než 40 % méně CO2 než 

naše standardní sklo,“ dodává 
Cappellino.

Komplexní přístup k udržitelné  
výrobě skla s nízkou uhlíkovou  
stopou zahrnuje šest klíčových  
sfér: 
• udržitelné získávání surovin,
• používání vysoce výkonných 

tavicích pecí,
• větší využívání skleněných 

střepů (recyklovaného skla),
• využívání ekologických zdrojů 

energie,
• optimalizaci dopravy mezi 

závody Skupiny zajišťujícími 
dokončovací procesy (vrstvení 
skel, nanášení povlaků), 

• optimalizaci přepravy hoto-
vých výrobků.
Díky tomuto komplexnímu 

procesu nyní společnost AGC 
vyrábí plavené sklo Low-Carbon 
Planibel Clearlite, jehož uhlíko-
vá stopa činí pouhých 7 kg CO2 
na m² (pro tloušťku 4 mm).

První sklo s nízkou uhlíkovou 
stopou bylo úspěšně vyrobeno 
v závodě v belgickém Moustier. 
V letošním roce zahájí výrobu 
skla s nízkou uhlíkovou stopou 
také závod ve francouzském 
Seignbouse. 

Základní sklo Low-Carbon 
Planibel Clearlite je k dispozici 
pro klíčové škály skel: bezpeč-
nostní skla, tepelně izolační skla 
a skla s protisluneční ochranou. 
Tyto nové výrobky ze skla s níz-
kou uhlíkovou stopou si zacho-
vávají stejný estetický vzhled, 
kvalitu a technické parametry 
jako tradiční výrobky z plavené-
ho skla AGC. 

Více informací o společnosti 
AGC najdete na stránkách 
wwww.agc-glass.eu. 

Strategická poloha závodu Moustier, Belgie

Po předchozích úspěšných testech se výroba prvního skla s nízkou uhlí-
kovou stopou rozběhla koncem roku v závodě AGC v belgickém Moustier. 
Moustier, mj. vůbec první závod na výrobu plaveného skla založený v konti-
nentální Evropě, využívá místní dostupnosti velmi kvalitního písku. Již ně-
kolik let se 75 % surovin dopravuje na lodích do závodu po řece Sambre. 

Jedna z pecí v Moustier těží z nedávné opravy za studena (tavicí pece 
jsou kompletně renovovány každých 15 až 18 let) a využívá nové technolo-
gie, jako je elektrický příhřev. Poloha závodu v oblasti s mnoha zpracova-
teli, dlouholetými zákazníky a dceřinými společnostmi Skupiny napomáhá 
recyklačnímu toku střepů používaných při výrobě skla. V neposlední řadě 
tvoří podstatnou součást řetězce výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
Ve své domovské zemi Belgii jsou všechny střechy výrobních závodů a kan-
celáří vybaveny fotovoltaikou, což snižuje uhlíkovou stopu společnosti. Kro-
mě toho má společnost dokonce vlastní větrnou turbínu, kterou provozuje 
v závodě Seneffe, jen pár kilometrů od Moustier. V závodě Moustier je do-
datečná obnovitelná elektřina dodávána z energetických projektů v areálu 
závodu i mimo něj (včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a fotovol-
taických panelů). Aby se co nejvíce zlepšila synergie mezi výrobou a dokon-
čovacím procesem a snížily se doprava a emise CO2, AGC vrství skleněné 
tabule do bezpečnostního skla v samotném závodě Moustier, zatímco po-
vlaky se na sklo nanášejí v závodě Lodelinsart, vzdáleném pouhých 25 km.

Strategická poloha závodu v Moustier nabízí optimální přepravní 
vzdálenosti pro hotové výrobky. Okolní oblasti severní Francie, zemí Be-
neluxu a západního Německa jsou hustě osídlené a mnoho zákazníků je 
vzdáleno do 250 km. 

Podívejte se 
také na video

AGC míří k uhlíkové neutralitě

©AGC Glass Europe
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6. 3. Božtěšice – Strážky, Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, 
Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
7. 3. Skorotice – Bánov – Habrovice, Bánov, 5. května, Bezinková, 
Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, 
Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, 
Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé náměstí, 
Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů, 
Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, 
U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
8. 3. Bukov, Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, 
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, 
Nedbalova, Nezvalova
9. 3. Bukov, Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, 
Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, 
Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
13. 3. Všebořice, 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, 
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
14. 3. Všebořice, Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, 
Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, 
Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi 
Lipovou a Slunnou)
15. 3. Klíše, Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, 
Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova
16. 3. Klíše, Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, 
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou 
a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
20. 3. Klíše, město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova 
a Palachova, Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, 
Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička
21. 3. Klíše, České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, 
Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, 
U Panského dvora
22. 3. Klíše, Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na 
Vlnovce, U Městských domů

23. 3. Předlice, Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá cesta, 
Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, 
Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, 
Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, 
Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice 
Práce, Za Válcovnou
27. 3. město ul. Stará a do ní ústící ulice, Emy Destinové, Hornická, 
Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
28. 3. město a Skřivánek, Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
29. 3. Skřivánek, Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, 
Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, 
Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
30. 3. město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská 
a Revoluční, Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské 
(mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, 
Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového 
náměstí k Masarykova)
3. 4. město-centrum – Hostovice, Bílinská, Fabiána Pulíře, 
Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, 
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), 
Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká 
Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé
Hostovice Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke 
Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, 
Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
4. 4. město od železničního mostu směrem na Vaňov , Brzákova, 
Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, 
Kruhová, Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, 
Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

5. 4. Střekov, od Národního odboje směrem na Děčín, Děčínská 
(jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka
6. 4. sídliště Kamenný vrch, Kamenná, Nová
11. 4. Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Děčín, Bří 
Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední 
cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
12. 4. Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou Ves, Do 
Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, 
Na Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
13. 4. Střekov, pod tratí od Národního odboje směrem na 
Litoměřice, Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské 
nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, 
Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
17. 4. Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Litoměřice, 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, 
Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo 
náměstí, V Zeleni
18. 4. Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu, Ke Hradu, 
Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
19. 4. Střekov, Osada za hradem, Březová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
20. 4. Brná, Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, 
Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, 
Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, 
Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, 
U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi 
Slunečnou a Jitřní)
24. 4. Brná, Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, 
Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, 
U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi 
Jitřní a točnou MHD)
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