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Skupina
klinik
Mediestetik

® KLINIKA MEDIESTETIK

Teplice, Krupská 12 - tel.: +420 471 000 071 - www.mediest.cz

Estetická dermatologie - Stomatologie
Klinika Mediestetik, která již šest let přináší na český trh nejmodernější a inovativní 
technologie a postupy z oblasti estetické medicíny a stomatologie, právě otevřela novou 
pobočku v Teplicích! Naleznete zde celou paletu služeb jako odstraňování vrásek, omlazování 
pleti, laserové epilace, či bělení zubů, léčbu zubních kazů, zhotovování zubních náhrad a 
mnoho dalších služeb...

Objednejte se do 
30.11. a získejte 10% doživotní slevu!
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Tom Jasper

Rád kouzlím 
v těsné blízkosti 
diváků
STRANY 8–9
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I N Z E R C E

MuzeuM civilní obrany – 
Ústecké podzeMí
19/11 1000 tradiční česká 

zabijačka
3/12 1700 čerti v Úst. podzeMí
10/12 1000 advent v Úst. podzeMí

Galerie oko
9/11–8/1 vladiMír polesný – 

třetíM okeM

apollo Music club
12/11 retrodiskotéka s toMbolou
17/12 retrodiskotéka s toMbolou
31/12 Maškarní silvestr

důM kultury Ústí nad labeM
14/11 1930 10. ročník Úst. forbíny 

Manželské vraždění
19/11 1430 Michal k snídani 

dětské představení
19/11 1800 freedoM dance show 

party / 20. let TS Freedom
22/11 2000 jakub sMolík
26/11 1930 horkýže slíže 

a tři sestry
1/12 1800 10. ročník Úst. forbíny 

Poslední aristokratka
9/12 1800 vánoční Galavečer 

stk Gebert 2016
11/12 1600 vánoční show ts 

freedoM
13/12 1900 vánoční hvězdy 2016 

v Ústí
14/12 2000 partička
17/12 1930 26. vánoční koncert the 

booM beatles revival 
and orchestra

22/12 2000 lucie bílá – 
bílé vánoce 2016

národní důM Ústí nad labeM
10/11 2000 inGrid jaMes band
16/11 2000 henrik fleischlader
19/11 2000 stoletá diskotéka 

haška a dostála
24/11 2000 the docuMents
28/11 1900 laco deczi a celula 

new york
7/12 2000 fleret 

12/12 2000 Michal pavlíček a trio
14/12 2000 Gerald clark 

blues band
15/12 2000 neřež 
17/12 2000 stoletá diskotéka 

haška a dostála

skanzen zubrnice
10 a 11/12 vánoce ve skanzenu

Galerie eMila filly, arMaturka
do 1/12 papír snese všechno
od 7/12 adéla Matasová / výstava

činoherní studio 
10/11 1900 My děti ze stanice zoo
11/11 1900 pan bílý, zrzka a ti druzí
13/11 1900 ledový hrot
15/11 1900 zkrocení zlé ženy
16/11 1900 pan bílý, zrzka a ti druzí
18/11 1900 hrůza v brně
20/11 1900 jindřich vi. / 1. díl
29/11 1900 kalhoty, kolo, žena – 

scén. čtení / Překročit hranice
2/12 1900 boj černocha se psy 

premiéra
off proGraM:
19/11  noc divadel
25/11  houpací koně
27/11  petr kulhánek / vernisáž

hraničář
9/11 1800 aMerický severozápad
10/11 1930 volný pád
11/11 1700 2. ročník konference 

slova a svoboda
13/11 1500 kdopak by se vlka bál 

+ kreativní dílna Tamaryšek
15/11 1930 kvalifikace 

slaM poetry cz 2016
16/11 1900 kaM se poděly hodnoty 

saMetové revoluce
17/11 1930 bratříček karel
20/11 1500 Mikulášovi patálie 

+ kreativní dílna
20/11 1700 práce a peníze
22/11 1930 tenkrát v ráji
23/11 2000 vladiMír 518 (psh) 

+ ondřej sifon anděra

25–27/11 festival ilustrace 
a koMiksu

27/11 1500 anatoMie pavouka 
+ kreativní dílna

29/11 1930 je to jen konec světa
30/11 1930 ladislav zibura / Pěšky 

mezi buddhisty a komunisty
9/12 2000 priessnitz

severočeské divadlo 
9/11 1800 zahájení festivalu 

virtuosi per Musica
11/11 1900 virtuosi per Musica 

koncert vítězů
13/11 1700 Únos ze serailu
14/11 1900 exluzivní hudební 

setkání s Gabrielou 
deMeterovou

15/11 1900 jenoM život
16/11 1900 aida
19/11 1500 louskáček
20/11 1500 o šípkové růžence
25/11 1900 roMantický víkend
26/11 1800 slavnostní koncert 

k 90. výročí zuš evy 
randové

27/11 1700 erbenovo kvítí

severočeská vědecká knihovna
cestovatelské besedy 
W. Churchilla 3 / sál 3. patro
9/11 1700 po stopách Mayů
15/11 1700 od oceánu k oceánu 

na koloběžce
22/11 1700 havaj
29/11 1700 expedice salto anGel
akce pro děti 
W. Churchilla 3 / Dětské oddělení
12/11 1400 den pro dětskou knihu
23/11 1500 herní odpoledne 
28/11 1630 činoherní studio čte 

děteM: pinocchio
vzdělávací akce
10/11 1100 seMinář trénování 

paMěti / V. Hr. 45 /sál 3. p.
ostatní akce W. Churchilla 3 / sál 3. p.
10/11 1700 lidská práva ve sportu 
11/11 1700 život na Útěku
16/11 1700 bible – kniha knih 
30/11 1800 listování: stop 

výstavy
do 29/11 u šálku čaje / W. Church. 3 
do 4/11 tunisko očiMa 

studentů faMu / V. Hr. 49
9/11–6/12 pastel – dojMy 

z přírody / Velká Hr. 49
do 30/11 Má přání – pf horolezce 

k. plechače, W. Ch. 3 (OAL)

MuzeuM
akce
9/11 1900 weber enseMble
10/11 1900 večer s danieleM, 

arGentinské tanGo
15/11 1630 výstavou „ženy jsou 

Můj osud“ s petreM 
berounskýM

22/11 1700 clive sinclair – 
rytíř počítačové 
GraMotnosti       

22/11 1700 františek stárek – Cáry 
starejch filmů / přednáška       

23/11 1700 josef forMánek – 
dvě slova jako klíč

24/11 1600 MuzeuM čte děteM
24/11 1700 Medicína doby 

luceMburků
26/11 1400 výstavou „e. G. doerell 

a jeho svět“ s václaveM 
houfkeM

30/11 1900 duo Mystique – 
z benátek do paříže

3/12 900–1700  vi. adventní trhy 
v Muzeu

3/12 900–1200 a 1300–1600 
vánoční dílna            

výstavy
do 29/1 petr berounský 

ženy jsou Můj osud
do 4/12 neMocné Město ul
do 31/12 druhá kultura
do 31/12 již 140 let
do 31/12 underGround a disent 

na Ústecku 
do 31/12 plavba na páře
do 31/12 parníkeM po labi 
do 31/12 klaus horstMann-czech 

dialoG s časeM
do 15/1 e. G. doerell a jeho svět 
do 15/1 počítačový dávnověk

Na podzim si lze 
udělat hezký večer 
třeba v Severočes-
kém divadle. Kdo 
nestihl  říjnovou premiéru 
komické opery W. A. Mozar-
ta Únos ze serailu, tak má 
možnost navštívit reprízu 13. 
listopadu. Slavné Mozartovo 
dílo je neseno v typicky od-
lehčené humorné atmosféře. 
16. listopadu zazní divadlem 
slavná opera Aida, zkompo-
novaná italským skladate-
lem Giuseppe Verdim. Pro 
diváky, kteří dávají přednost 
činoherním představením, 
uvedeme 15. listopadu 
komedii Činoherního studia 
Bouře s názvem Jenom 
život. 25. listopadu můžete 
prožít Romantický víkend 
s úchvatnými hereckými vý-
kony Petry Špalkové a Jana 
Novotného. Návodem na 
lepší manželství je prý tato 
hra britského autora Johna 
Godbera. Pro děti a rodiče 
uvede Divadelní společnost 
Julie Jurištové v neděli 20. 
listopadu muzikál O Šípkové 
Růžence.  Alena Vaicová, Severočes-
ké divadlo, oddělení marketingu
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Co říkáte zprávám o dálnici D8 
a věříte, že se po ní bude na 
koni roku jezdit?

laura Navrátilová 
23 let, mateřská dov. 
Ústí nad labem
 
V našem státě 

nevěřím ničemu, takže 
nevěřím ani tomu, že to do-
táhnou do konce roku. Oni 
mají na všechno dost času.

P. Hammerschmiedtová 
27 let, zástupce SPV 
Ústí nad labem 
 
Dálnici D8 nijak 

vůbec nesleduji, takže 
netuším.

tomáš kubišta 
28 let, operátor 
Ústí nad labem
 
Začít v roce 1984 

a v roce 2016 stále nemít ho-
tovo? Jediné, co se znatelně 
na výstavbě hýbe, je svah. 
Pokud je člověk za to odpo-
vědný, placený od hodiny, 
tak to naprosto nechápu. 
10 let trvalo postavení 
a vyzdobení Sixtinské kaple. 
V prosinci nás nechají pro-
jet, slavnostně se vše otevře 
a v lednu ji opět zavřou. 
Špatný vtip nekončí.

Martin Štorek 
28 let, voják z povolání 
Ústí nad labem
 
Myslím si, že 

těžko. Zase tam určitě bude 
nějaký zádrhel.

A N k E t A

Ústí přivítá ptáky ve fraku

Ústecká zoologická zahrada je 
po letošním podzimu na nejlep-
ší cestě získat atrakci, která po-
těší děti i milovníky zajímavých 
a vzácných zvířat. Zastupitelé 
slíbili uvolnit peníze na stavbu 
expozice tučňáků brýlových. 
Pokud vše vyjde, objeví se 
v Ústí již příští rok na jaře.

„Kolik jich bude, přesně ne-
víme. Bude záležet na tom, ko-
lik tučňáků se v ostatních zoo 
ve světě vylíhne a kolik nám 
jich bude přidělených,“ vysvět-
lil ředitel zahrady Lubomír 
Moudrý. Expozice každopádně 
počítá s dvaceti kusy, respek-
tive 10 páry, která by tu mohly 
vyvádět mladé. Má vzniknout 
z bývalého bazénu pro lachta-

ny, který je již téměř dva roky 
prázdný. Celkové náklady na 
výstavbu expozice jsou zhruba 
8 milionů korun. Vzniknout by 
tu měl areál s imitací skalního 
a písečného pobřežního bioto-
pu, kde tento druh tučňáků žije 
i v přírodě. Bude vybudována 
vyhlídková lávka nad horním 
bazénem a zprůchodněna jes-
kyňka umožňující pozorovat 
plavající ptáky pod vodou.

Tučňák brýlový hnízdí na 
jihu Afriky. Nevyvádí mladé 
v zaledněné krajině jako jeho 
příbuzní, ale na písčitém po-
břeží. Může být až 70 centime-
trů vysoký a přes tři kilogramy 
těžký. Je považován za ohrože-
ný druh.  lu

I N Z E R C E

Snad se 
stane zázrak

Asi nejen já 
jsem se těšil, 
že po mnoha 
letech při 
svých cestách 
do Prahy se už 
konečně jako 

šnek nebudu ploužit mezi 
kamiony a modlit se, aby se 
mi při cestě na rušných sil-
nicích z Ústí nebo Teplic nic 
nestalo. Dálnice přes České 
středohoří má být sice 
otevřená 17. prosince, ale 
není to vůbec jisté. Jeden 
sesuv je sice odstraněný, 
ale o kousek vedle dálnice 
ujíždí. Zda se to podaří 
zastavit, kdy a za kolik, je 
stále tak trochu nejisté. 
Jako novinář stavbu sleduji 
již přes 20 let a slyšel jsem 
z úst předních českých 
politiků již řadu termínů. 
Třeba rok 2001. Ale zatím 
skutek utek. A také jsem 
opakovaně byl u toho, když 
odborníci a ekologové upo-
zorňovali, že dálnice ujede, 
protože jde tím nejhorším 
sesuvným územím. Bylo to 
před zhruba 15 lety a tehdy 
je lidé z Ředitelství silnic 
a dálnic označovali za 
panikáře a takřka packaly, 
kteří tomu nerozumí. Dnes 
je jasné, že se mýlili ti, co 
za vše odpovídali. Bohužel 
představa, že si to někdo 
odskáče, je asi naivní. Teď 
nám nezbývá, než doufat 
v nějaký zázrak.

 za redakci Vít lukáš
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Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.
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poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 423 847 Kč, délka úvěru 36 měsíců, nájezd 20 000 km/rok, HAV a POV pojištění – sazby platné u pojišťovny Generali.

Cena již od 459 980 Kč
Nebo jen 4 590 Kč měsíčně*

Z P r Á V Y

3

l i s t o p a d  2 0 1 6



Dálnice D8 letos nemusí být hotová
Ústí nad labem – Na dálnici D8 
odborníci objevili další sesuv. 
Ředitelství silnic a dálnic nyní 
pracuje na jeho odstranění 
a ministerstvo dopravy zatím 
stále tvrdí, že termínem ote-
vření je 17. prosinec letošního 
roku. Někteří odborníci ale 
upozorňují, že dálnice nemusí 
být bezpečná a do jejího zabez-
pečení se budou muset nalít 
další peníze.

„Hloubkový průzkum upo-
zornil na rizikovou oblast 
v místě přechodu dálnice na 
Prackovickou estakádu. Mu-
síme proto nyní udělat na té-
měř dokončené stavbě veškerá 
stabilizační opatření, aby byla 
dálnice D8 bezpečná a lidé už 
po ní mohli v prosinci jezdit,“ 
řekl ministr dopravy Dan Ťok. 

Firmy nyní pracují na odvod-
nění rizikového svahu pomo-
cí štěrkových stěn.  Průzkum 
ŘSD v místě přechodu násypu 
dálnice na Prackovickou esta-
kádu včas upozornil na riziko 

lokální deformace, která by vý-
znamně ovlivnila již dokončo-
vanou stavbu. Podle průzkumu 
dochází k pohybům v podloží 
násypu dálnice a jeho bezpro-
středním okolí. „Se zhotovi-
telem pracujeme na technic-
kém řešení, abychom estakádu 
zajistili. Na zbylých částech 
stavby probíhá výstavba dle 
harmonogramu bez zásadních 
problémů,“ vysvětlil generální 
ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Geolog Vladimír Cajz, který 
na riziko sesuvů na stavbě dál-

nice upozorňoval již před mno-
ha lety, tvrdí, že  ho to nepře-
kvapuje. Podle něho opakovaně 
upozorňoval, že je to riziko.
„Očekával jsem, že problémy 
nastanou, až se zde pustí pro-
voz,“ uvedl. Situace je prý ještě 
horší, než si myslel. Podle něho 
se svah sesouval i v hloubce 
40 metrů. Cena zastavení prý 
bude astronomická.

Sesuv Dobkovičky z roku 
2013 je v prostoru dálnice již 
zcela odstraněný. Ten stavbu 
zastavil na více než rok.  lu

Pacienti si v nemocnici 
mohou zamykat osobní věci
Ústí nad labem – V Krajské 
zdravotní se rozšířil úspěšný 
pilotní projekt, při kterém byly 
v roce 2014 nainstalovány prv-
ní skříňky na lůžkové oddělení 
ORL v mostecké nemocnici. 
Nyní byl projekt rozšířen do 
všech nemocnic Krajské zdra-
votní. Celkem je v nemocni-
cích v Ústí nad Labem, Děčíně, 
Teplicích, Mostě a Chomutově 
299 skříněk, a to na 17 lůžko-
vých oddělení. 

„Bezpečnostní skříňky byly 
rozděleny na základě poža-
davků jednotlivých oddělení. 
Dvířka schránek jsou opatře-
na zámkem, klíč má pacient 
u sebe. Opatření by mělo při-
spět k dalšímu zlepšení kom-

fortu pacientů,“ uvedl mluv-
čí KZ  Jiří Vondra. Zdravotní 
sestry na jednotlivých odděle-
ních nabízí každému pacien-
tovi uložení cenností, nejběž-
něji šperků, finanční hotovosti 
a dalších předmětů i do ne-
mocničního trezoru. Vodra do-
dal, že počet krádeží v nemoc-
nicích se v posledních letech 
výrazně snížil.  lu

Zanádraží je vyřešené, 
pokuta nehrozí
Ústí nad labem – Město splnilo 
podmínku minimální ob-
sazenosti kójí v Zanádraží, 
čímž si zajistilo prodloužení 
doby udržitelnosti projektu. 
Odvrátilo tak možné sankce, 
které mu hrozily za prázdné 
prostory. „Po dobu výstavby 
Zanádraží se město potýkalo 
s obrovskými problémy při 
zprovoznění areálu. Neustále 
hrozily sankce a já jsem ráda, 
že se nám podařilo celý areál 
po mnoha dlouhých letech 
skutečně oživit, a naplnit tak 
všechny podmínky dotace,“ 
uvedla primátorka Věra Ne-
chybová.  lu

I N Z E R C E

Asistentky pomohly 
napadené revizorce

Ústí nad labem – Dvě asistentky 
prevence kriminality ústec-
ké městské policie dostaly 
pochvalu od primátorky Věry 
Nechybové. Ta ocenila jejich 
příkladný čin při incidentu 
v městské hromadné dopravě. 
Asistentky byly svědky toho, 
jak cestující bez jízdenky v ús-
tecké MHD napadla revizor-
ku. Jedna z asistentek ihned 
poskytla zraněné revizorce 
první pomoc a druhá  proná-
sledovala prchající útočnici 
od zastávky MHD u Krajského 
soudu. Nakonec ji na mostě 
Edvarda Beneše dopadla a pře-
dala hlídce strážníků městské 
policie, kterou stihla přivolat 
vysílačkou.  lu Na šeky půjde více

Ústí nad labem – Město dá v příš-
tím roce desítky milionů korun 
do dotací v oblasti kultury, 
sportu a volnočasových aktivit 
v roce 2017. Navýšeny jsou 
hodnoty šeků na celoroční 
sportovní činnosti i na volno-
časové činnosti dětí. Žádat 
je možné během podzimu 
pro oblast kultury, která má 
předpokládaný finanční objem 
5,1 milionu korun. V oblasti 
sportu je předpokládaná část-
ka k rozdělení ve výši 44,2 mi-
lionu korun. Další novinkou je 
zvýšení hodnoty šeku. „Poda-
řilo se nám prosadit navýšení 
hodnoty šeku u výkonnostního 
sportu na 1200 korun. Myslím, 
že si větší podporu naši mladí 
sportovci zaslouží,“ uvedl 
náměstek Jiří Madar.  lu

DĚKUJI VÁM ZA DŮVĚRU  
Přátelé drazí, asi mi ještě stále nedochází, jak obrovskou podporou a důvěrou 

jste mě obdařili a ve volbách vyjádřili. Věřte mi, že si toho nesmírně vážím           
a raději bych zemřel, než bych vás zklamal. Jste mi oporou a ve vás věřím. Vždy 
od vás rád přijmu vaše názory a náměty. Vždy se s vámi rád osobně setkám, rád 

prodiskutuji problémy, které vás tíží. Jsem tu pro vás a moc prosím, abyste            
i vy tu byli pro mne. Bez vás si tu práci nedovedu představit. 

 Ať se vám všem daří! 

 Váš Jaroslav Doubrava, vámi zvolený senátor 
 MC
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Ústecko je rájem pervitinu
Ústí nad labem – V boji s drogami 
se policisté na Ústecku zabý-
vají mnohem častěji výrobna-
mi pervitinu než pěstírnami 
marihuany. Vyplývá to z mapy, 
kterou na začátku listopadu 
zveřejnila Policie ČR. Podle ní 
policisté v letošním roce na 
Ústecku odhalili sedm výroben 
pervitinu a jedno místo, kde 
se ve velkém pěstovalo konopí 
s vysokým obsahem THC.

Nejfrekventovanějším mís-
tem je podle mapy centrum 
Ústí, kde kriminalisté odhalili 
dvě výrobny drog. Marihuana 
se naopak pěstovala na katast-
ru Chlumce.

„Cílem zveřejnění těch-
to údajů je zejména ochrana 
zdraví a bezpečnosti postiže-
ných osob, které nemají mož-
nost tuto informaci jiným způ-
sobem získat. Zároveň chce 
Policie České republiky touto 
cestou informovat o rizicích 
a trendech spojených s nele-
gální výrobou drog a motivo-
vat k větší obezřetnosti a vší-

mavosti,“ uvedla mluvčí policie  
Barbora Kudláčková.

Při výrobě pervitinu se podle 
policie uvolňují nebezpečné 
plyny a aerosoly, které velmi 
zásadně kontaminují prostor, 
ve kterém k varu dochází. Ná-
sledně se taktéž mohou šířit 
obytným domem. Dekontami-
nace je drahá a náročná.

K pěstování marihuany se 
nejčastěji používají pronajaté 
objekty. „K největším nebez-

pečím, která mohou  pěstírny 
představovat, patří zejména 
jedovaté výpary z pěstební 
činnosti, požáry vzniklé zkra-
ty na neodborně provedených 
zásazích na elektrickém ve-
dení, zasažení elektrickým 
proudem, narušení statiky 
domu při stavebních úpravách 
a škody na životním prostředí 
vlivem chemických látek poží-
vaných při pěstování,“ dodala 
Kudláčková.  lu

Průmyslovka skvěle bodovala
Ústí nad labem – V soutěži Dobrá 
škola Ústeckého kraje v letoš-
ním roce bodovalo Gymnázium 
Teplice mezi gymnázii a ústec-
ká Střední průmyslová škola 
Resslova mezi odbornými ško-
lami. Od kraje za to každá ze 
škol dostane 750 tisíc korun. 
Část jde na odměny učitelům, 
zbytek na vybavení školy.

„Je to pro nás dobrá zprá-
va. Vždy jsme byli na předních 
místech, ale při společném hod-
nocení nás předháněla gym-
názia. Je dobře, že kategorie 
se rozdělily,“ uvedl ředitel SPŠ 

Resslova Jaroslav Mareš. Podle 
něho jejich škola boduje hlavně 
výbornou spoluprací s různými 
firmami. Dodal, že z peněz, kte-
ré škola získá, odmění pedago-
gy a nakoupí vybavení, které 
pomůže zkvalitnit výuku. 

V rámci soutěže  je hodno-
cen například podíl žáků s vy-
znamenáním, účast na olympi-
ádách, středoškolská odborná 
činnost, vědomostní soutěže, 
odborné profesní soutěže. Po-
suzuje se také spolupráce s vy-
sokými školami a jinými vzdě-
lávacími institucemi.  lu

Město pořídí aplikaci
Ústí nad labem – Město Ústí nad 
Labem rozhodlo o pořízení 
městské aplikace inCity. 
Aplikace je mobilní řešení, 
které za pomoci moderních 
komunikačních a IT techno-
logií podporuje regionální 
komunikaci a informovanost 
občanů. Využití má i jako 
atraktivní nástroj pro turistic-
ký marketing. „Jde o mobilní 
aplikaci, která s použitím dat 
z městských systémů poskytu-
je přehledně a jednoduše infor-
mace o městě,“ řekl náměstek 
primátorky Jiří Madar.  lu

Kulturní dům se připravuje na plesy
Ústí nad labem – V ústeckém 
kulturním domě vrcholí práce 
na jeho přípravu na plesovou 
sezonu. Podlaha hlavního sálu 
prošla rekonstrukcí během léta, 
a zařízení je tak připravené. 
Od ledna až do dubna bude 
v neustálém provozu. „Máme 
zde objednaný ples na každý ví-
kend. Je to období, kdy jsou naši 
zaměstnanci nejvíce vytížení,“ 
vysvětlil ředitel Kulturního stře-
diska města Ústí nad Labem 
Ivan Dostál. Během listopadu 
a prosince se navíc koná řada 
firemních akcí, některé z nich 
jsou svým rozsahem téměř 
srovnatelné s plesy.

Pro mnohé zaměstnance 
plesová sezona znamená, že 

musí do práce chodit v pátek 
i v sobotu večer. Na zajištění 
jednoho plesu je potřeba zhru-
ba 15 lidí, záleží na velikosti 
plesu a na tom, jaké služby si 
jeho pořadatel objedná. Nejví-
ce práce mají lidé, kteří zajiš-
ťují technické zázemí. Často 
nastupují mnoho hodin před 
začátkem akce.

V Kulturním domě se budou 
v sezoně konat tradiční akce, 

jako je Ples Ústečanů nebo 
Ples patriotů. A samozřejmě 
maturitní plesy. I ty v letošním 
roce mají slevu, kterou jim 
poskytuje svým rozhodnutím 
město. Novinkou úhrady plesů 
je ale vratná kauce na mimo-
řádný úklid nebo různé škody, 
kterou v letošním roce kultur-
ní středisko zavádí. Rozhodnu-
tí padlo na základě zkušeností 
z minulého roku.

Stavební dělníci ale z Kultur-
ního domu prozatím nezmize-
li. Pracují nyní na rekonstrukci 
toalet v sousedství kina, což je 
další z oprav, která má zlep-
šit interiér tohoto kulturního 
stánku. Toalety by měly být 
hotové do konce listopadu.  pr

Babybox zachránil 
už šesté děťátko

Ústí nad labem – V babyboxu ús-
tecké Masarykovy nemocnice 
koncem října našly zdravotní 
sestry malé děvčátko. Dostalo 
jméno Markéta. Nález na inter-
netu oznámil zakladatel baby-
boxů Ludvík Hess. Podle něho 
nejde o čerstvé novorozeně, 
ale starší dítě. Dívenka je zcela 
zdravá, do babyboxu ji někdo 
odložil oblečenou a umytou. 
Markéta je již šestým dítětem, 
kterému ústecký babybox fun-
gující od roku 2009 zachránil 
život. V Česku již v nich nalezli 
144 dětí, v letošním roce 14.  lu

Na Střekově 
opraví cesty
Střěkov – Obyvatelé Střekova 
se po měsících dočkají oprav 
některých rozbitých silnic 
a chodníků. Obvodní radnice 
se dohodla s městem, že je 
nebude dělat ona, ale odbor 
dopravy, který má vysoutěžené 
firmy. Investuje se pět milionů 
korun. Naplánované jsou vel-
koplošné opravy ulic Ke Hradu 
a Jabloňová, větší opravy 
vozovek s použitím malé frézy 
například v ulicích Na Rybár-
ně, Ovčácká stezka, Máchova, 
Puškinova a Broskvoňová. Lep-
ších chodníků se lidé dočkají 
v ulicích Rubensova a Jeseni-
nova. V plánu jsou i odvodňo-
vací prvky. Podle místostarosty 
Střekova Viktora Malinkoviče 
připravují další akce, které 
jsou v plánu příští rok.  lu

Světle červená značí odhalenou výrobnu pervitinu, tmavá barva dvě. 
Světle zelená znamená pěstírnu marihuany.

Násilník u soudu 
dostal 14 let
Ústí nad labem – Na čtrnáct let do 
vězení poslal soud třicetileté-
ho Juraje Zajaca z Slovenska, 
který brutálním způsobem 
přepadal ústecké seniory. Na 
svědomí jich má osm a přepadl 
i jednoho mladšího muže. Roz-
sudek není pravomocný. Série 
osmi případů se odehrála na 
přelomu loňského a letošního 
roku v Ústí nad Labem. Nej-
mladší seniorské oběti bylo 66 
let, nejstarší 90 let, několik lidí 
skončilo v nemocnici. Zajac 
přepadení popírá, ale uznává, 
že porušil předchozí vyhoštění 
z Česka.  zu
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Vstupenky jsou na internetu
Ústí nad labem – Město Ústí nad 
Labem od listopadu zaved-
lo službu, která umožňuje 
pohodlný nákup vstupenek. 
Jedná se o městský rezervační 
systém, díky kterému si na 
webových stránkách  kdokoli 
může zarezervovat či zakoupit 
vstupenku na kulturní a spor-
tovní akce pořádané subjekty 
v Ústí nad Labem.

Systém funguje na stránce  
www.vstupenkyusti.cz. „Na-
ším záměrem je, aby si občané 
z pohodlí svého domova mohli 
rezervovat nebo koupit vstu-
penky právě v tomto systému,“ 
vysvětlil  náměstek primátorky 

Jiří Madar. Současně jsou po-
chopitelně zachována jednotli-
vá prodejní místa.

V současné době je do tohoto 
nově vzniklého projektu zapoje-
no Činoherní studio města Ústí 
nad Labem, Severočeské diva-
dlo, Muzeum města Ústí nad 
Labem, Kulturní středisko měs-
ta Ústí nad Labem i Informační 
středisko města Ústí nad Labem.

V příštích letech se počítá 
s rozšířením tohoto systému 
mezi další subjekty jak v ob-
lasti kulturní, tak sportovní 
a vytvoření dalších prodejních 
míst. Připojit se má i Děčín, 
případně další města.  lu

Křižovatka mění vzhled

Dobětive – Křižovatka u Lidlu v Doběticích během listopadu zcela 
změní svůj vzhled. Jde o jednu z akcí, která má zlepšit vzhled 
města. Kvůli stavebním pracím bude na křižovatce omezený pro-
voz. Práce zde začaly 7. listopadu. Kruhový objezd bude průjezd-
ný pouze z jedné strany, a to ze směru Severní Terasa. Ze směru 
Krásné Březno se bude projíždět do ulice Šrámkova a zpět do 
ulice Na Návsi. Toto částečné uzavření kruhového objezdu je plá-
nováno na 14 dnů. Během nich zmizí  stávající prstence z palisád 
a bude vybudován nový prstenec z dlažebních kostek.  lu

Nemocné děti dostaly knihu
Ústí nad labem – Knihu spisovatelky 
Heleny Centnerové Aprílové 
dobrodružství si budou moci 
přečíst malí pacienti z Masary-
kovy nemocnice. Autorka sem 
výtisky osobně darovala. „Kníž-
ka vypráví o dvou kamarádech, 
Emě a Robinovi, kteří se společ-
ně s jejich zvířátkem, opičkou 
Magdou, vypraví na výlet na 
Větruši. Lanovka však během 
cesty zmizí a děti se přenesou 
v čase do roku 1980, kde potkají 
své rodiče, tehdy také devítileté, 

a společně zažívají různé přího-
dy. Jak se jim pak podaří vrátit 
se do současnosti? To se čtenáři 
dozvědí na konci knížky, jejíž 
pokračování mám už připrave-
né,“ prozradila autorka.  zu

Ústecké břestovce skončily druhé
Ústí nad labem – Břestovce ve 
Smetanových sadech naproti 
Muzeu města Ústí nad Labem 
získaly celkem 21 746 hlasů, 
tedy 2. místo v celostátní anke-
tě Strom roku 2016.  Vítězkou 
jubilejního 15. ročníku ankety 
se stala 800 let stará lípa z Lip-
ky u Horního Bradla, která ob-
držela více než 55 tisíc hlasů. 
Celkový počet hlasů je 175 366, 
výtěžek veřejné sbírky určený 
na péči o finálové stromy činí 

168 939 korun. „Samozřejmě 
děkuji všem, kteří se zapojili 
do soutěže. Máme obrovskou 
radost z druhého místa a na 
naše břestovce jsme pyšní,“ 
uvedla primátorka Věra Ne-
chybová.  zu

•	vhodný	od	ukončeného	12.	týdne	těhotenství

•	pod	vedením	vyškoleného	a	akreditovaného	instruktora

•	nezatěžuje	klouby,	tonizuje	žilní	systém

•	sestava	cviků	podporuje	svalové	skupiny	k	porodu	a	uvolnění	pánevního	dna

•	dochází	k	posílení	dolních	a	horních	končetin,	nápravě	páteře	ve	vodě

•	uvolňuje	stres,	napětí,	navozuje	relaxovaný	stav

•	probíhá	nácvik	správného	dýchání	k	porodu

•	cvičení	v	uzavřené	skupině

•	možnost	navázání	nových	přátelství,	vyměňování	zkušeností

Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: +420 602 548 665 
Více informací na našich webových stránkách www.msul.cz

KAŽDÉ ÚTERÝ od 16:00 do 17:00 hodin 
REZERVACE PŘEDEM NUTNÁ!

KURZ PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY 
V BAZÉNU MĚSTSKÝCH LÁZNÍ

OD POLOVINY LISTOPADU 2016 OTEVÍRÁME

 je státní odbornou školou, založenou 
již v roce 1910

 je jednou z největších páteřních škol 
Ústeckého kraje a vítězem v soutěži 
Dobrá škola Ústeckého kraje

 škole jsou propůjčeny tituly Fakult-
ních škol: Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze, Fakulty výrobních 
technologií a managementu UJEP Ústí 
nad Labem a Přírodovědecké fakulty 
UJEP Ústí nad Labem

 škola je dvojnásobným vítězem 
a držitelem titulu „DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje 
klub zaměstnavatelů škole, která 
nejlépe v kraji připravuje žáky do 
profesního života

 je polyfunkční střední školou nabíze-
jící vzdělávání v několika studijních 
i učebních oborech: Elektrotechnika, 
Strojírenství, Logistika, Dopravní 
prostředky a Informační technologie. 

Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno 
studijními a učebními obory s maturi-
tou, učebními obory s výučním listem 
a dálkovou formou učebních oborů

 V rámci projektu Erasmus+ se žáci 
zúčastňují zahraničních studijních po-
bytů, např. ve Finsku, SRN či Lotyšsku

 jsme akreditovaným střediskem pro 
získání prestižního mezinárodního os-
vědčení ECDL (Mezinárodní standard 
pro digitální znalosti a dovednosti)

 absolventi elektro oborů mohou na 
závěr studia získat kvalifikaci podle 
§ 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., škola 
má vlastní autoškolu, ve které ve 
všech oborech vzdělávání je možno 
získat řidičský průkaz skupiny B za 
výhodných podmínek. Žáci oboru 
dopravní prostředky mohou získat 
za výhodných podmínek při výuce 
řidičský průkaz na nákladní automo-
bil (skupina C).

Velmi dobře jsou vybavené dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, tělocvičny, 
centrum dopravní přípravy, sportovní areály a školní stravování. Obě pracoviště 
jsou bezbariérová, škola věnuje zvýšenou péči výchovnému poradenství a primární 
prevenci. Nejlépe školu poznáte při osobní návštěvě, na kterou srdečně zveme.

D n y  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í

Středisko Resslova

24. 11. 2016 od 1400, poslední prohlídka v 1600

3. 12. 2016 od 900, poslední prohlídka ve 1200

Středisko Stříbrníky

22. 11. 2016 od 1400, poslední prohlídka v 1630

12. 1. 2017 od 1400, poslední prohlídka v 1630
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Sklad ve Vaňově nebude
Společnost Kogresové centrum 
ILF odstoupila od plánu vybu-
dovat v přístavišti ve Vaňově  
sklad minerálního oleje. Záměr 
vzala zpět poté, co se ukázalo, 
že je neslučitelný s územním 
plánem města. Proti se navíc 
postavili jak místní občané, tak 
město Ústí nad Labem.

Podle původně  zveřejněné-
ho záměru by zde firma chtěla 
postavit stáčírnu minerálních 
olejů ze železničních vagónů do 
nádrží. Ty by měly pojmout až 8 
tisíc metrů krychlových mine-
rálního oleje. „Ve Vaňově není 
jediný člověk, který by se zámě-
rem souhlasil,“ tvrdil například 
obyvatel této čtvrti Julius Béreš.

Lidé i město by ve Vaňově 
nejraději viděli nějaký druh re-

kreační zóny. Náměstek primá-
tora Jiří Madar na zářijovém za-
sedání zastupitelstva uvedl, že 
existuje i studie, co s Vaňověm 
dělat. Město v současné době 
pracuje na novém územním 
plánu. Ten by měl definitivně 
vyjasnit, co bude možné na da-
ném území vybudovat. Zatím 
se všichni shodují na tom, že 
by zde žádné podobné sklady 
být neměly. Příprava územního 
plánu zabere asi tři roky.  lu

Kraj chce jednat o mzdách řidičů
Řidiči, kteří jezdí v zelených 
krajských autobusech, mají 
šanci, že budou mít vyšší mzdy. 
Kraj, který u dopravců, tedy 
zaměstnavatelů řidičů, objed-
nává dopravní obslužnost, je 
ochoten jednat. Řidiči dokonce 
vyhrožovali stávkou, pokud 
vyšší mzdy nedostanou.

Radní Jaroslav Komínek 
upozornil, že v tuto chvíli ne-
existuje žádné usnesení vlády 
ČR, které by měl kraj naplnit, 
a nikdo z dopravců ho k jed-
nání o zvyšování mezd ani ne-
vyzval. „Pokud vláda ČR avizo-
vané nařízení o zvýšení mezd 
řidičů autobusů vydá, jsme 
připraveni se všemi dopravci, 
se kterými má kraj uzavřenu 
smlouvu, okamžitě v této věci 

jednat. Již jsem o tom také zá-
stupce dopravců informoval,“ 
řekl Komínek. 

Ústecký kraj vysoutěžil do-
pravu ve výběrovém řízení 
a má uzavřené smlouvy, které 
obsahují jasná ujednání. Podle 
kraje jsou to dopravci, kteří 
jediní mohou upravovat nebo 
rozhodovat v zákonném rámci 
o výši mezd svých zaměstnan-
ců.  lu

Propuštění horníci 
dostanou kompenzace
Vláda schválila nařízení o příspěvku ke zmírnění sociálních 
dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti 
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Na 
kompenzace tak dosáhnou i propouštění horníci z Ústeckého 
kraje, a to v maximální výši 5300 korun měsíčně. „Vítám, že se 
vláda konečně shodla na příspěvku pro propouštěné horníky 
z povrchových dolů na Mostecku,“ řekl končící hejtman Oldřich 
Bubeníček. Kraj se o prosazení kompenzací dlouho snažil.  lu

                              Klinice přeji, aby pokračovala 
                              ve vysoké kvalitě a nasazení 
                              lékařů a stálé vylepšování 
                              služeb. Oceňuji výborný 
                              osobní přístup. Mnohokrát 
mi pomohl MUDr. Jiří Madar před mými 
největšími zápasy, a také se spoustou 
drobných zranění, které jsem potřeboval 
akutně řešit. 
                   Lukáš Konečný,  trenér,  úspěšný    
              reprezentant a profesionální boxer  
 
                               Do kliniky TORNERO 
                               přicházím bez obav, neboť 
                               se mi vždy dostává milého 
                               přijetí. Odcházím s radostí  
                               v srdci, že nikdy nejsem 
                              na péči o mé zdraví sama.  
                              Přeji všem lékařům kliniky  
 zejména klid pro jejich náročnou práci!  
                  Vděčná pacientka Eva Koupilová,  
                 sbormistryně DS Koťata s rodinou 
 
                              Přeji lékařům kliniky  
                              TORNERO, aby dali všem  
                               pacientů tělo do pořádku  
                               tak, jak se jim to povedlo 
                               s mým kolenem. Díky jejich  
                               péči slouží a netrápí mě. 
                               Ladislav Muška, spisovatel 
 

Klinika TORNERO slaví první desetiletí 
 Psal se rok 2006, když Mgr. 
Kamila Madarová a první lékaři 
budoucího významného 
nestátního zdravotního zařízení 
v regionu oznámili otevření 
kliniky TORNERO, první svého 
druhu na Ústecku.  
 Nyní, v listopadu roku 2016, 
kdy slaví celý tým kliniky 
desetileté výročí, se tento 
počin už nezdá být odvážným a 
výjimečným.  
 Na klinice pracuje více než 
deset špičkových lékařů v 
oborech ortopedie, chirurgie, 
gynekologie, proktologie, 
kardiologie, sportovní nebo 
tradiční čínské medicíny. Na 
kliniku TORNERO se hlásí 
pacienti z celého kraje. Zprávy 
o úspěších lékařů – ortopedů 
přivedly do ordinací kliniky 
stovky pacientů z měst, ve 
kterých se jim nedařilo nalézt 
pomoc.  Úzké propojení 
předoperačních, operačních a 
pooperačních výkonů včetně 
rehabilitací předznamenává 
úspěšnost celkové léčby. 
Většina klientů kliniky si 
pochvaluje osobní přístup 
lékařů. 

KLINIKA TORNERO 
Rembrandtova 382/6 
Ústí nad Labem - Bukov 
400 01 Ústí nad Labem 1 
Tel: + 420 472 772 455 
recepce@klinikatornero.cz  

10 
Ortoped kliniky  MUDr. Jiří 
Madar při aplikaci rázové vlny. 
Foto: Petr BEROUNSKÝ 

,,Na osobním a vlídném 
přístupu si zakládáme. Takové 
jednání nejlepších lékařů           
v jednotlivých oborech zajistí 
klinice další úspěšné desetiletí 
,“ uvedla ředitelka kliniky Mgr. 
Kamila Madarová. Vše nejlepší, 
TORNERO! 

Podpořte vítězného řemeslníka
Až do 15. listopadu můžete 
nejlepšímu řemeslníkovi Ús-
teckého kraje, zedníku Tomáši 
Kalnému, pomoci v celostát-
ním kole soutěže Živnostník 
roku 2016. Do ní postoupilo 14 
nejlepších z celé České repub-
liky a rozhoduje se prostřed-
nictvím SMS hlasování. „Lidé 
si musí uvědomit, že řemeslo 

není manufaktura, a zedníci 
si musí uvědomit, že nám 
nejde o to, rychle zbohatnout 
a poskytovat kvantitu na úkor 
kvality. Řemeslník musí být 
poctivý, pilný a hlavně lidský,“ 
tvrdí Kalný o své práci. Hlas 
získá, pokud pošlete SMS ve 
tvaru ZIV 2 na telefonní číslo  
900 11 09.  lu
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Při některých tricích 
absolventa ústecké 
UJEP Toma Jaspera 
se diváci nestačí divit. 
Dokáže nechat mizet 
věci a nacházet je 
na neočekávaných 
místech, poznávat 
vybrané karty a řadu 
dalších iluzí. Jedno-
ho z nejnadanějšich 
českých kouzelníků si 
proto zvou na vy-
stoupení do různých 
koutů světa, vystupo-
val několiktrát i v Ústí. 
V budoucnu chce 
předvést divákům ješ-
tě mnohem složitější 
a neuvěřitelné kousky.

Někdo o lidech vaší profese 
říká, že jsou kouzelníci, jiný, 
že iluzionisté. Tak co jste 
podle vás?
Já se snažím se nijak nespecia-
lizovat a nelpím na nějaké ter-
minologii, jelikož je zavádějící. 
Kouzelník je člověk, který má 
zvláštní schopnosti, a iluzioni-

sta je člověk, který dělá jen ilu-
ze. Tedy to, co se odehrává ve 
vaší hlavě, ale ve skutečnosti 
se to neděje. Já spíše chci, aby 
si lidé sami přebrali, jak mě 
zařadit. Je pro mne prioritou, 
aby to, co předvádím, v lidech 
vyvolalo určité pocity.  Někdo 
si například říká mikromág, 
protože dělá takzvanou mik-
romagii – kouzlení zblízka. I to 
je zavádějící slovo, protože to 
spíše navozuje dojem, že jde 
o kouzla s nějakými opravdu 
drobnými věcmi. Dříve jsem si 

říkal iluzionista, protože to zní 
lépe než kouzelník, ale nako-
nec  je to pořád jen slovo. 

Takže to, co děláte, jsou 
triky, žádná kouzla…
Je to neustálý proces a je to 
individuální. Existuje opravdu 
tenká hranice mezi tím, co je 
skutečné a co není, a každý má 
tu hranici jinou. Je těžké říct, že 
tohle je kouzlo, a tohle kouzlo 
není. Kouzlo není jen o efektu 
samotném, je to o tom, co člo-
věk cítí v ten daný moment.

Jak jste se vlastně ke kouzle-
ní dostal?
Poprvé jsem se s kouzlením se-
tkal přibližně před 13 lety, když 
mi otec koupil kouzelnickou 
knížku. Vzpomínám na první 
kouzlo, které jsem kdy viděl. 
Jednalo se o krabičku od sirek, 
která byla prázdná, poté se za-
vřela a uvnitř se objevila mince. 
Absolutně mě to dostalo. Když 
jsem byl na základce, tak mě 
bavilo zkoušet stále nová kouz-
la. Nebyl jsem na sport nebo na 
auta jako jiní kluci, ale věnoval 
jsem se právě kouzlům. Poprvé 
jsem vystupoval za peníze na 
jednom plese a od té doby to 
šlo samo. Nikdy jsem ale nebyl 
kolektivní typ, vždy jsem se 
snažil nacházet vlastní cesty 
a to mi zůstalo dodnes. V Česku 
jsou i kouzelnické kluby, ale po 
pravdě bych je začínajícím kou-
zelníkům moc nedoporučoval. 
Magie je umělecká forma, která 
si zasluhuje stejný respekt jako 
hudba nebo film. A právě díky 
těmto klubům je to stále pre-

Jeden pohyb cvičím třeba  tři měsíce

barva: černá

jídlo: pizza

hudba: W. A. Mozart

číslo: 1

politik: nemám

M o J E  N E J

vít lukáš

I N Z E R C E
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Čtyřiadvacetiletý rodák z teplic. 
Navštěvoval obchodní akademii 
v teplicích, poté ústeckou uJEP. 
Již čtrnáct let se věnuje kouzlení, 
7 let vystupuje profesionálně, a to 
jak v České republice, tak i po světě.

zentováno jako laciná zábava, 
kdy je kouzelník v pozici baviče 
namísto umělce, a od toho se 
odráží vše. Ale pokud si někdo 
myslí, že je atraktivní kouzlit 
s kruhy v 21. století, nebudu mu 
tu iluzi brát. Světová magie je 
dnes již na úplně jiné úrov-
ni, a proto je třeba neustále 
vymýšlet nové věci. Kluby 
ničí individualitu a kreativitu 
každého mladého kouzelníka, 
který se stále hledá.

Když nejste zastánce klubů, 
jak by měl zájemce o kouzle-
ní začít?
Je to těžké, jelikož to, co fungo-
valo u mne, nemusí fungovat 
u dalšího. Doporučil bych mu 
nějakou dobrou knihu pro začá-
tečníky. Začít jednoduchými 
věcmi a pak se snažit hledat 
vlastní cesty. Vše trénovat do té 
doby, dokud to nebude umět do-
konale. Poté rovnou vyjít mezi 
lidi, které nezná, jelikož léčba 
šokem je nejlepší, okamžitě se 
zbaví stresu, který může mít. 

Musíte mít talent, hodně 
hbité prsty?
Talent je určitě důležitý, 
nicméně není rozhodujícím 
faktorem. Devětadevadesát 
procent všeho je prostě tvrdá 
dřina a píle. To je jako ve 
sportu. Můžete mít talentova-
ného sportovce, který je líný 
a spokojí se s průměrem, a pak 
dříče, který nakonec bude 
mnohem lepší, protože na sobě 
neustále pracuje a zdokonaluje 
se. Jsem zastáncem toho, že při 
kouzlení musí být každý pohyb 
opravdu perfektní, jelikož i to 
přispívá k celkovému dojmu. 
Pokud je člověk opravdu pra-
covitý a narodil se s talentem, 
je to dokonalá kombinace. Nej-
důležitější je to, jestli se kouzlo 
dobře prodá a jestli diváka 
opravdu vtáhnete do děje. 

Tedy musíte být herec?
Určitě. Kouzelník je také z vel-
ké části člověk, který musí 
vědět, kdy a jak se zatvářit. 
V tom má obrovskou roli to, 
jestli má charisma, anebo ne. 
Musí tedy mnohdy umět i dob-
ře hrát a mít dobrý projev. 

Máte nějaký svůj vzor?
Vždy se mi líbili ti, kteří magii 
podávali s nádechem tajemna. 
Copperfield je jasným úkazem 
toho, jak se dělá skvělá magie. 
Dále mám rád Crisse Angela, 
který je spíše skvělý business-
man, ale i génius v tom, že 

i jednoduchý trik umí před-
vést jako něco neskutečného, 
a hlavně jednou provždy zbořil 
„pravidlo“, že kouzelník musí 
být slušně oblečen. Pak mám 
ještě rád Penna a Tellera nebo 
Derrena Browna.

Mluvil jste o tréninku. Jak 
dlouho trvá se něco naučit?
Opět se jedná o individuální 
případy. Něco se opravdu tré-
novat nemusí, a naopak něco 
vyžaduje pravidelný trénink. 
Ne ke každému kouzlu potře-
bujete hbité prsty. Třeba men-
talismus probíhá pouze v hla-
vě. K tomu je zapotřebí, aby 
kouzelník uměl dobře mluvit 
a věděl, na co klást důraz. Na 
druhou stranu některá kouzla 
například s kartami vyžadují 
dlouhý trénink. Já trénuji šest 
až sedm hodin denně, a když 
je potřeba, jsem schopen jeden 
pohyb cvičit třeba i tři měsíce, 
dokud ho nevypiluji.

Takže většina umění je o tom, 
aby člověk nepoznal, co děláte?
Spíše je to o tom, aby člověk, 
váš divák, přestal na chvíli 
přemýšlet. Dnešní doba je vel-
mi hektická. Mnoho lidí musí 
pracovat 12 a více hodin denně 
a právě to jsou ti, co potřebují 
zázraky nejvíce, a je pro ně pro-
to velmi důležité se čas do času 
zastavit a zažít zase takové to 
dětské snění, kdy každý věřil 
na to, že všechno je možné. 

Balíte na kouzla holky?
Nikdy jsem na kouzla holky 
nějak záměrně nebalil, ale 
samozřejmě pro mnohé dívky 
je atraktivní, když nějaké 
předvedete. 

Studoval jste nějakou 
kouzelnickou školu?
Já jsem původem z Teplic a byl 
jsem studentem Obchodní 
akademie, pak jsem šel do Ústí 
nad Labem na UJEP studovat 

výtvarné umění, jelikož kromě 
kouzel rád maluji.

Máte na malování čas?
Já spím jen pět až šest hodin 
denně, takže i na to si někdy 
čas najdu, i když už ne tak 
často jako dřív.

Máte sever Čech rád?
Teplice jsou moje rodné město 
a celkově mám rád jeho histo-
rii. Jsou tu moc pěkná místa, 
která rád navštěvuji. Napří-
klad lesopark nad starými 
Řetenicemi. Je to jedno z mých 
nejoblíbenějších míst, kde 
je klid a člověk si tam může 
pročistit hlavu. Třeba v Ústí 
je více průmyslu, ale zase je 
krásné něčím jiným a také 
jsou tam místa, která mají své 
kouzlo. Na všem se dá najít 
něco, co lze mít rád, a i přes 
všechny problémy máme krás-
nou zemi s bohatou historií 
a nádhernou přírodou. 

 Ale v poslední době spíše 
cestujete, váš facebook je 
plný fotografií z cest…
Jsem zastáncem názoru, že 
člověk by měl cestovat co nejvíce, 
poznávat ostatní kouty světa 
a rozdílné kultury. Jsem vděčný za 
to, že jsem dostal možnost cesto-
vat s tím, co mne živí a co miluji.

Kde jste byl a pracoval?
Měl jsme několik jednorázo-
vých vystoupení, to bylo třeba 
ve Španělsku nebo v Taipei.  
Poté jsem byl v USA, v Indo-
nésii na ostrově Bali jsem měl 
12denní vystoupení pro dva 
luxusní resorty. Letos v břez-
nu jsem letěl na 3 týdny do 
Austrálie, kde jsem vystupoval 
také ve dvou hotelích a pak na 
jednom velkém soukromém 
eventu v Melbourne Exhibition 
Centre pro společnost svobod-
ných zednářů, to byl zážitek 
na celý život. V říjnu letím 
opět na Bali a možná i na Jávu. 

Další rok bych rád něco blíže 
domovu, třeba napříč Evropou.

Dá se tím uživit?
Samozřejmě dá, ale je to trnitá 
cesta, která vyžaduje a i si již 
vyžádala spoustu trpělivosti 
a vytrvalosti. Ze začátku to ne-
bylo jednoduché, sháněl jsem 
si vystoupení sám a každý 
neúspěch mě o to více posílil 
a motivoval k tomu, pokra-
čovat dál. Poté se to obrátilo 
a lidé v současnosti kontaktují 
nás. Jsem šťastný, že mohu dě-
lat něco, co mne víc než baví, 
a poznávat tak i svět, ale umím 
si představit, že bych i normál-
ně pracoval. Na každé práci si 
člověk může najít něco, proč 
se do ní těšit.

Co považujete za svou 
nejlepší věc?
Mám rád kouzla, kdy vám něco 
ukážu, třeba vám dám podepsat 
kartu a ta se pak objeví napří-
klad za sklem nebo v nějakém 
neporušeném obalu. Taková 
kouzla se skládají z mnoha 
kroků a hraje zde roli i náhoda. 
Když pak divák něco otevře a tu 
věc najednou najde, nemá šanci 
se vrátit zpět a analyzovat, co se 
vlastně stalo. Naopak nemám 
moc rád kouzla typu – vyber si 
kartu, uděláme šest hromádek, 
dvě karty odeberem, byla to 
tahle. Baví mne kouzlení zblíz-
ka, kde jste v těsném kontaktu 
s lidmi, kteří vidí vše na vlastní 
oči. Ale i jevištní vystoupení má 
něco do sebe, protože zde jde 
hlavně o show a je tam úplně 
jiná energie. 

Máte své tajné plány? 
Co třeba něco podobného 
jako David Copperfield, který 
utíká z vězení a udělá tak 
hodinový pořad?
Život je cesta neustálého 
sebezdokolování se a posou-
vání kupředu. Určitě jsou věci, 
o kterých nemluvím, ať už se 
týkají mého vystoupení, místa 
setrvání a mnoho jiného. Mám 
rád moment překvapení a v ži-
votě chci dokázat co nejvíc… 
Takže ano, plány, na kterých 
pracuji, vznikly už dávno. Až 
budu jednou starý a budu 
sedět v křesle u krbu, chci si 
říct, že to za to stálo a dal jsem 
do toho maximum. 

Jeden pohyb cvičím třeba  tři měsíce Tom Jasper
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Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

  Nucený výkon exekučních titulů
  Poskytování právní pomoci
  Přijímání peněz, listin či jiných 
movitých věcí do úschovy
  Provádění dobrovolné dražby 
  Sepisování exekutorských 
zápisů 
  Individuální přístup 
k pohledávkám
  Efektivita a minimalizace 
nákladu věřitele

  Pravidelné informování 
věřitele
  Zajištění pohledávky věřitelů  
pomocí exekutorských 
zástavních práv
  Možnost zpracování exekučních 
návrhů
  Rychlé vyplácení vymožených 
finančních prostředků klientům
  V případě potřeby neprodlené 
provedení mobiliární exekuce 
či ocenění nemovitosti

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny 
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře. 
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří 
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům 
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené 
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají 
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00 
tel.: 266 032 031 
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání: 
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q

www.exekucepraha.cz
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Richard Müller 
zazpívá v Ústí

Máte rádi Richarda Müllera? 
Tak to si 7. listopadu zajděte 
do Severočeského divadla. Od 
19:00 hodin tu je naplánován 
jeho koncert s kapelou v rámci 
turné To najlepšie tour 2016. 
Vstupné je od 690 do 990 Kč.  zu

Národní dům se 
rozezní blues rockem

V ústeckém Národním domě 
vystoupí bluesrockový Henrik 
Fleischlader. Multiinstru-
mentalista, zpěvák, skladatel 
a producent patří ke světově 
nejžádanějším hudebníkům 
svého žánru. Koncert si užijete 
16. listopadu od 20:00 hodin. 
Bližší informace o vstupen-
kách získáte na telefonním 
čísle 475221025.  zu

Laco Deczi 
v Národním domě
Do Ústí nad Labem se chystá 
legendární Laco Deczi a Ce-
lula New York. Na koncert se 
můžete těšit 28. listopadu od 
19:30 hodin. Bližší informaci 
o akci najdete zde: 475 221 025. 
Trumpetista, skladatel, kapel-
ník a malíř, který od roku 1986 
žije ve Spojených státech, kde 
je frontmanem kapely Celula 
New York. Ve Státech vystu-
poval s velkou řadou skvělých 
jazzových muzikantů, jako jsou 
Elvin Jones, Bill Watrous, Juni-
or Cook, Dave Weckl a Sonny 
Costanzo. Pravidelně koncertu-
je také ve střední Evropě.  zu

V divadle budou vzpomínat na Jitku Švábovou
V Severočeském divadle se bude vzpomínat na 
profesorku klasického a sólového zpěvu Jitku 
Švábovou (4. 11. 1911 – 30. 6. 2003). Akce se 
uskuteční 5. listopadu v 17:00 hodin. Vstupné 
je 100 korun. Za dobu svého pětašedesátiletého 
pedagogického působení (z toho padesát let 
od roku 1952 do června 2003 v LŠU v Ústí nad 

Labem, později ZUŠ Evy Randové) vychovala 
díky svému pedagogickému umění několik 
generací vynikajících operních pěvců působí-
cích na našich a světových operních scénách. 
Zemřela náhle v nedožitých 92 letech uprostřed 
práce při mezinárodních mistrovských kurzech 
operního zpěvu v Ústí nad Labem.  zu

Užijte si balet Louskáček

Zajděte si do Severočeského divadla na Louskáčka. Představení 
se uskuteční 19. listopadu od 15:00 hodin. Vstupné je od 100 do 
400 korun. Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto 
na repertoáru baletu Severočeského divadla nadále zůstává. 
Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba, však také 
taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším 
dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky němec-
kého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší král, kde 
síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Je to pří-
běh o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita 
spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční 
tematikou je dárkem hlavně dětem před vytouženými svátky.  zu
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Rychlý oběd a studené knedlíčky
Krátce po poledni se vydá-
vám na oběd do restaurace 
U Korbele na Skřivánku. Patří 
k těm, které se chlubí dobrou 
nabídkou jídel k obědu, a již 
na první pohled je jasné, že 
sem v poledne lidé chodí a ani 
nevadí nedaleká konkuren-
ce. Večer sem hosté zajdou 
hlavně na pivo, ale pro obědy 
je k dispozici velký nekuřácký 
salonek, který vás od nepří-
jemného kouře dobře oddělí.

Ačkoli je teprve pár minut po 
poledni, nabídka vypadá, jako 
by zde obědy spíše končili. Z de-
víti hotových jídel na poledním 
menu jich je již pět přeškrta-
ných. U šestého jídla, ďábelské 
směsi, je přeškrtnutá příloha 
bramboráčky a nahrazují ji hra-
nolky. Jídel zde mají více, pro-
tože v nabídce je dalších šest 
smažených, které ale nechci.

Nakonec se rozhoduji, i přes 
absenci bramboráčků, pro 
směs, aby bylo jasné, co do ní 
dávají. K tomu hovězí vývar 
s drožďovými knedlíčky a kolu. 
Pití zde dostávám téměř oka-
mžitě, velmi rychle mi na sto-
le přistála i polévka, kterou si 
mohu dochutit z kořenek. Je 
velmi chutná, ale zklamání při-

chází u prvního knedlíčku. Evi-
dentně ho studený dali do mis-
ky a pak zalili vývarem a vše mi 
donesli. Vevnitř je stále zcela 
studený, ostatní si proto raději 
hned půlím, aby se prohřály.

Téměř okamžitě po dojedení 
mi číšník donese i směs. Vypa-
dá tak, jak jsem si ji představo-
val, rajčatový základ, paprika, 
zelenina a maso. Vše posypa-
né křenem, který pokrm vel-
mi dobře doplňuje. Dva druhy 
zelného salátu, hranolky jsou 
udělané určitě na novém oleji. 
Není to Hilton, ale na jídle si 
pochutnám.

Ještě se rychle vydávám 
zkontrolovat zdejší toalety. 

V poledne je mají uklizené, vše 
je zde tak, jak má být. Za celý 
oběd mi číšník nakonec na-
účtuje 106 korun, což je i s pi-
tím docela příznivá cena. 

V restauraci jsem strávil 
23 minut, oběd byl velmi rych-
lý. A i proto se Korbel dá dopo-
ručit. Snad si příště dají s tou 
polévkou více záležet a navaří 
více jídla.  lu

I N Z E R C E

Za dobrotami 
za hranice
Pokud chcete zkusit, jaké jsou 
Vánoce a jejich dobroty za hra-
nicemi, lze se během adventu 
vydat na některý z adventních 
trhů do Německa. Ty největší 
se samozřejmě konají v Dráž-
ďanech, ale zajímavé akce lze 
najít například i v Lipsku nebo 
dalších městech. K německým 
Vánocům patří místní speciality.

Tou nejznámější je drážďan-
ská štola, které je během ad-
ventních oslav věnovaný celý 
den. Štolová slavnost je pláno-
vána na 3. prosince. Po slav-
nostním průvodu historickým 
centrem města nakrojí dvorní 
mistr pekař a drážďanská što-
lová dívka obří štolu zvlášť pro 
tento účel zhotoveným štolo-
vým nožem a rozdělují ji. Již 
27. listopadu se koná Dresdner 
Pfefferkuchenfest zaměřený na 
perník. Na 4. prosince pořada-
telé plánují Dresdner Pflau-
mentoffelfest.  lu
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AGC je v kraji nejlepší ve společenské odpovědnosti
Teplická AGC Flat Glass Czech 
je ve společenské odpověd-
nosti nejlepší v kraji. Největší 
evropský výrobce plochého 
skla získal Cenu Ústeckého 
kraje za společenskou odpo-
vědnost mezi firmami s více 
než 1000 zaměstnanci. Firma 
o svém vítězství rozhodla 
především dlouhodobě nad-
standardní péčí o zaměstnan-
ce a podporou potřebných 
v rámci regionu Ústeckého 
kraje. Cenu vyhlašuje Ústecký 
kraj společně s Radou kvality 
ČR a Hospodářskou a sociální 
radou Ústeckého kraje. Letos 
byla vyhlášena podruhé.

„Naše společnost patří dlou-
hodobě v rámci celé Čes-
ké republiky ke špičce firem 
v oblasti společenské odpo-
vědnosti. Svědčí o tom nejen 
mnoho cen, které jsme v po-
sledních letech získali, ale 
především skutečná čísla. 
Opětovně získaná cena za spo-
lečenskou odpovědnost nyní 
v rámci kraje potvrzuje, že 
tyto věci děláme dlouhodobě 
a dobře. Vážíme si toho a ur-
čitě v nich budeme pokračo-
vat,“ reagoval na ocenění Pavel 

Šedlbauer, předseda předsta-
venstva AGC Flat Glass Czech 
a viceprezident AGC Flat Glass 
Europe. 

Cena Ústeckého kraje za spo-
lečenskou odpovědnost se letos 
udělovala již podruhé. Kraj spo-
lečně s Radou kvality ČR a Hos-
podářskou a sociální radou Ús-
teckého kraje při výběru hodnotí 
především péči o zaměstnance, 
rozvoj území, transparentní ob-
chodní vztahy a ochranu životní-
ho prostředí. 

AGC Flat Glass Czech si le-
tos odneslo již několik oceně-

ní. Firma například v červnu 
získala již počtvrté titul nejlep-
šího zaměstnavatele v České 
republice. Podvanácté pak byla 
vyhlášena nejlepším zaměstna-
vatelem Ústeckého kraje. AGC 
také dlouhodobě figuruje v žeb-
říčku Czech TOP 100 největších 
firem v zemi. „Každé takové 
ocenění bereme jako závazek 
k tomu, abychom i nadále na-
plňovali naši filozofii dlouho-
době udržitelného odpovědné-
ho podnikání,“ doplnil manažer 
lidských zdrojů AGC Flat Glass 
Czech Libor Sehnal.  pr

• AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC 
Group, je pobočkou mezinárodní spo-
lečnosti AGC Glass Europe. Společnost 
je největším výrobcem plochého skla 
a jeho aplikací ve střední a východní Ev-
ropě. Vedení firmy i hlavní závody síd-
lí v Teplicích. Dnes má firma 5 vlastních 
výrobních závodů s denní výrobní kapa-
citou téměř 2000 tun základního skla 
a 5 dceřiných společností se 17 výrob-
ními závody ve střední Evropě, které 
základní sklo dále transformují na vý-
robky s vyšší přidanou hodnotou.
• Ve svých kmenových závodech AGC 
Flat Glass Czech zaměstnává 1028 za-
městnanců. Dceřiné společnosti spe-
cializované na výroby opracovaných 
skel zaměstnávají v České republice 
680 zaměstnanců, na Slovensku 127 
zaměstnanců a v Polsku 539 zaměst-
nanců. Největší dceřiná společnost 
AGC Automotive Czech (výroba auto- 
skel) zaměstnává téměř 2700 lidí. 
Mezi 100% vlastněné společnosti pa-
tří i Fotbalový klub Teplice a Střední 
technická škola AGC.
• Firma stabilně náleží mezi nejvy-
hledávanější zaměstnavatele v Čes-
ké republice. Svědčí o tom i fakt, že 
se pravidelně umisťuje v první desít-
ce nejlépe hodnocených společnos-
tí v zemi a v roce 2010, 2011 a 2016 
byla vyhlášena nejlepším zaměstnava-
telem České republiky.

A G C

k Ř Í Ž o V k A V tajence najdete české přísloví
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Kulturní brunch 
v Řehlovicích

V Kulturním centru Řehlovice 
se konal 20. kulturní brunch. 
Jako obvykle nešlo jen o po-
žívání mnohachodových, na 
statku připravených lahůdek, 
ale hlavně o setkávání, o ko-
munikaci se spoustou z vás, 
lidí z nejrůznějších branží (kul-
tura, média apod.), z různých 
zemí, hlavně ČR, Německa 
a Rakouska. Během brunche 
byl prezentován projekt řeh-
sign IV.  kulturní centrum Řehlovice

V muzeu byl 
Mykologický den
Mykologický den v mu-
zeu si všichni užili. 
V jeho rámci mohli zá-
jemci 9. října zhlédnout 
výstavu hub a fungovala 
i mykologická poradna  Jiřího 
Rotha, který dokáže přesně 
určit i méně známé druhy hub. 

 Muzeum města Ústí nad labem

Ústecká mezinárodní North Bohemia se povedla 
„Podle předpokladů se letoš-
ní soutěže zúčastnilo méně 
zahraničních účastníků, ale 
téměř čtyři sta soutěžících, 
spolu se svými příznivci 
a diváky, slušně zaplnilo celou 
sportovní halu Slunety,“ uvedl 
ředitel soutěže Josef Rajchert 
a pokračoval: „závěr letošní 
sezóny, v přípravě závodníků 
na říjnové Mistrovství světa 
v Linci byl hodně bohatý na 
řadu jiných mezinárodních 
akcí, a tak reprezentační 
výběry uzavřely svou výjezdo-
vou činnost a soustředily se 
na již brzký start v Rakousku.“ 

Protože se soutěž těší nejen 
pozornosti odborníků z karate, 
ale i veřejnosti, obdržela tato 
akce hned dvě záštity význam-
ných osobností. Mezi 44 kluby, 
čtyřmi státy a domácí špičkou 

se postavili na tatami i ústečtí 
závodníci SKR Sport Union, 
a to v hojném počtu. Podařilo 
se jim, nejen v barvách klubu, 
ale také pod patronací repre-
zentace ČR, vybojovat úctyhod-
ných 10 zlatých, 8 stříbrných 
a 9 bronzových medailí. Na 
domácí půdě tentokráte zůstal 
i zlatý pohár pro nejúspěšněj-
šího závodníka, TOP Fighter. 
Ten si vybojoval se čtyřmi zla-
tými medailemi v kumite: mezi 
muži U 21–78 kg, muži U 21 
Open, muži – 80 kg a v mužích 
Open, osmnáctiletý Dominik 
Nechyba.  Josef rajchert

Academic Writing ukázal, jak na vědecké texty 
V rámci meziuniverzitního 
projektu Podpora vzdělávání 
doktorandů a kariérního růstu 
post-doktorandů připravili 
ústečtí akademici praktický 

seminář Academic Writing. 
Přinesl cenné informace k tvor-
bě odborných textů. První den 
se účastníci semináře sezná-
mili s významem publikační 
činnosti, charakteristickými 
znaky vědecké publikace 
a jejími specifiky, typy publi-
kačních výstupů a rozdíly mezi 
aplikovanými a publikačními 
výstupy. Druhý den semináře 
byl věnován informacím, jak 
postupovat po negativním 
vyjádření recenzentů. Důleži-

tým tématem byla také etika, 
tedy jakých prohřešků a ne-
etických kroků se vyvarovat. 
Velký ohlas mezi posluchači 
mělo vystoupení dr. Popelky 
s titulem „Jak si elegantně a se 
ctí poradit se statistikou“. Pan 
profesor Helmeier zájemcům 
nechal nahlédnout do myšlení 
editorů a procesu přijímání 
článků v praxi. Zájemcům 
nabídl i individuální konzulta-
ce jejich rozpracovaných textů. 

 uJEP Ústí nad labem

I N Z E R C E

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

ÚSTÍ NAD LABEM 
Pražská 223

PO–NE   9:00–21:00

SEZÓNNÍ

%VÝPRODEJ

Více na www.aaaauto.cz/podminky-vstupenky

Vyberte si právě teď. 
Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.

Získejte 
zdarma 

lístky na zápas
OFICIÁLNÍ PARTNER

Více info na www.aaaauto.cz/akce

199 999  KčŠkoda Fabia 2015

250 000  Kč

A
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Zimní pneu
k vybraným vozům
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Představujeme Aerobic Club v ústeckém DDM
Klub založila v roce 2001 Jaro-
slava Bílská kroužkem aerobi-
ku se 16 dětmi, který se soutě-
žemi teprve začínal. Postupem 
času se s dětmi začaly účastnit 
prvních soutěží aerobiku 
a společně s Janou Šimkovou 
rozšiřovat klubovou základnu 
a sbírat první medaile. Prio-
ritou a cílem klubu vždy bylo 
nabídnout dětem smysluplné 
využití volného času, sportovní 
kroužky různého zaměření 
a především kroužky s finanční 
dostupností, a tím vytvořit klub 
otevřený všem dětem. Nyní 
má již 260 členů.

Aerobic club nabízí kroužky 
pro všechny věkové kategorie. 

Děti od 3 do 6 let začínají ne-
závodní Přípravkou, po které 
se rozhodnou, zda chtějí zku-
sit závodní tým, nebo cvičit 
pouze rekreačně v hodinách 
Komerčního aerobiku. Závod-
ní týmy pokrývají všechny vě-
kové kategorie od nejmenších 
aerobiček až po úspěšný Stars 
Aerobic Team, složený z nad-
šených maminek.

O děti se stará zkušený tým 
vyškolených trenérů a asis-
tentů, kteří disponují několika 
diplomy a certifikáty z odbor-
ných vzdělávacích kurzů zamě-
řených na aerobic, pohybovou 
průpravu dětí, ale i zdravou vý-
živu dětí ve sportu.  pr

„Základka“ celý den „šprechtila“
Pro naše žáky jsme za spo-
lupráce s německým rodi-
lým mluvčím v rámci akce 
„Šprechtíme“ připravili na pá-
tek 14. října zážitkový program. 
Žáci si nejen ověřili dosavadní 
znalosti němčiny a poznali, jak 
němčinu aktivně používají, ale 
i formou dalších her a aktivit 
si rozšířili slovní zásobu. Žáci 
komunikovali nejen v menších 

skupinách nebo individuálně, 
ale hlavně se němčinou celý 
den bavili.  J. lédl

 19.–20. 11. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
 21.–25. 11. Školení trenérů simulační hry    
 24. 11. Zdravé děti zdravou stravou a všestranným sportem
 25. 11. Česko-francouzský klub (17:00)

vánoce s ddM 2016
 26. 11. Kreativní víkend – Adventní aranžování (9:30)
 1. 12. Otevřená dílna kreativka (17:00) 
 1. 12. Ústecké Vánoce – vystoupení hudebních kroužků a sboru DDM 
  na Lidickém náměstí (16:00–18:00)
 2. 12. Mikulášská pro děti z dětských domovů
 3. 12. Ústecké Vánoce – vystoupení hudebních kroužků a sboru DDM 
  na Kostelním náměstí (17:00–18:00)
 3. 12. Lovosická vánočka
 5. 12. Mikulášská v DDM (16:00–18:00)
 6. 12. Vánoční koleda – vernisáž výstavy Tvořivé a keramické dílny DDM 
  v Muzeu města Ústí nad Labem (16:30, výstava potrvá do 31. 12. 2016)

C H Y S t A N é  A k C E  D D M

Ústečtí karatisté ukázali své umění 
Karate Shotokan Klubu Rajchert 
Sport Union opět excelovalo, 
a to tentokráte na otevřené scé-
ně. V rámci svatováclavských 
oslav vystoupil klub v Lovo-
sicích ukázkou sportovního 
karate mládeže. Na vyvýšeném 
podiu Václavského náměstí 
předvedli své umění nejen, 
mladí začínající karatisté, ale 
i reprezentanti ČR. Předvedli 

jak prvky základních technik 
obrany a útoku, tak bojové se-
stavy kata a stylizované vystou-
pení na hudbu.  Josef rajchert
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I N Z E R C E

Dopřejte své pokožce komfort i v zimním období
Zimní období je za dveřmi a s ním 
přichází sychravé počasí. Mnoho lidí 
ovšem zapomíná, že teplotní rozdíly 
spojené s přecházením ze zimy do tepla 
neprospívají nejen našemu organismu, 
ale také naší pokožce. Jak ji udržovat 
zdravou a krásnou a jaké jsou nejnovější 
trendy v oblasti estetické dermatologie, 
vám poradí na klinice Clt.

Základem krásné, zdravé a svěží pokožky 
v zimní sezóně je dodržování zásad 
její péče, jako je správný pitný režim, 
užívání vhodných hydratačních krémů 
s ochranným faktorem. Pokud si budete 
chtít dopřát komfort, neváhejte nás na-
vštívit. Máme k dispozici různá ošetření 
z oblasti estetiky a estetické derma-
tologie, která vám pomohou rozjasnit, 
hydratovat vaši pleť a redukovat výskyt 
projevů stárnutí kůže. toto období je 
nejvhodnější pro odstranění nežádoucích 
útvarů na kůži (bradavice, papilomy, 
metličky, …) a podstoupení estetic-
kých zákroků jako jsou aplikace výplní 
a nástřiků vrásek, mezonití, chemického 
peelingu, mezoterapie. 

Zákroky a ošetření z oblasti 
estetiky a estetické dermatologie
• Plazmaterapie je autologní metoda 
využívající zdrojů vlastní krve k omlazení 
pleti. Hydratuje, projasňuje a zpevňuje 

pleť, vyhlazuje jemné vrásky a zmírňuje 
hlubší, vyživuje vlasy a pomáhá jejich 
růstu, urychluje hojení ran.
• Mezoterapie spočívá na aplikaci 
mikrojehliček, kterými je do pokožky 
vpravována látka obohacená o kyselinu 
hyaluronovou. tento úkon nastartuje 
tvorbu kolagenu a elastenu. Pleť je poté 
svěží, mladistvější a pružnější. 
• Chemický peeling patří k oblíbeným 
neinvazivním zákrokům, který vyhlazuje 
jemné vrásky, redukuje pigmentové 
skvrny, odstraňuje jizvičky po akné, 
regeneruje a navrací pleti mladistvý 
vzhled. Během ošetření se aplikuje 
na očištěnou a odmaštěnou pokožku 
kyselina glykolová (AHA). Působením 
látky dochází k narušení povrchové 
vrstvy kůže, která se následně začne 
olupovat a obnovovat. tento zákrok se 
aplikuje na oblast obličeje, dekoltu, šíje, 
zad a hřbetu rukou. 
• Aplikace výplní vrásek se provádí 
injekčně přímo do vrásek v oblasti noso-
retní rýhy, rtů, tváří a mimických vrásek 
mezi obočím.
• Nástřiky vrásek (Botox) se vpichují 
především do horní části obličeje, kde se 
nacházejí mimické vrásky. Části mimic-
kých obličejových svalů jsou „umrtveny“, 
čímž dochází k omezení jejich funkce 
a odstranění nežádoucích vrásek.
• Laserová maska je jedním z nejžáda-

nějších estetických ošetření na klinice 
Clt. Jedná se o bezbolestný úkon, který 
propojuje laserovou terapii spouštějící 
hloubkové pročištění pleti a gel s inten-
zivním hydratačním účinkem. tato kom-
binace zlepšuje metabolismus buněk, 
nastartuje regeneraci pleti a obnovu 
kolagenu. Zlepšuje hojení zánětlivých 
procesů a snižuje svalové napětí, které je 
příčinou tvorby vrásek.

Novinky
koncem měsíce října 2016 jsme zařadili 
do našich služeb ošetření tzv. lifting  
tekutými mezonitěmi a v nejbližší době 
se můžete těšit na hubnutí injekční 
lipolýzou. 
• Mezonitě jsou drobná vlákna připomí-
nající nitě, stimulující tvorbu kolagenu. 
Po aplikaci se pokožka napne, způsobí 
efekt připomínající „face lifting“. Nitě 
jsou aplikovány do povolených tkání, 
kde se kolagen uvolňuje postupně. Efekt 
je dlouhodobý. Tekuté mezonitě jsou 
horkou novinkou v této oblasti. Místo 
vláken se vpichuje gel vyrobený na bázi 
kyseliny hyaluronové do dermální a sub-
dermální vrstvy pokožky pro vyhlazení 
vrásek různé hloubky a záhybů na obli-
čeji. Přítomnost účinných látek v tomto 
gelu napomáhá k obnově kolagenu, 
zvyšuje průtok krve a zvyšuje vylučování 
toxinů a metabolických produktů. 

• Injekční lipolýza spočívá v odbourá-
vání tuku uloženého v tukových buňkách 
a zároveň způsobuje vypínání pokožky. 
Jedná se o neinvazivní metodu, která ne-
vyžaduje zásah plastického chirurga a je 
téměř bezbolestná. Provádí se injekční 
aplikací speciálního roztoku, který mimo 
jiné obsahuje přírodní preparát získá-
vaný ze sójových bobů, Phosphatidyl-
cholinu (PPC). Zmíněný roztok ovlivňuje 
procesy zvláště v oblasti látkové přemě-
ny. Řeší především ohraničené tukové 
polštářky problémových partií, jako jsou 
podbradek, povislé tváře, vnitřní strany 
stehen, oblast mezi hýžděmi a boky tzv. 
„madla lásky“, dolní a horní část břicha 
a „bochánky“ nad koleny.

KONTAKT:
Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.
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Chcete se podílet na zajímavé 
a originální práci? 
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby 

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost, individuální sjednání zaměstnaneckých výhod
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč, 1-směnný provoz
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby

Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice 
(zastávka trolejbusů je přímo u areálu, kde sídlíme)
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost
Co nabízíme: individuální sjednání zaměstnaneckých výhod – příspěvek 
na dojíždění, 1-směnný provoz
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč
Možnost i práce z domova
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá nové spolupracovníky a nabízí volné pracovní místo

Firma: Colortec, s.r.o., pracoviště Teplice, Modlanská 1
Směnnost: 1-směnný provoz, Pracovní úvazek: plný i částečný
Pracovněprávní vztah: hlavní pracovní poměr 
Minimální stupeň vzdělání: minimálně základní
Nástup do zaměstnání: ihned, dle domluvy
Mzdové rozpětí: při stoprocentním plnění 14.500,- Kč a více
Poznámka k volnému místu: nutná manuální zručnost (práce v úkole)
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, telefon 417 537 818

DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY VLASOVÝCH VZORNÍKŮ

I N Z E R C E

MíšA
Pes, kavkazský ovčák, asi 
80 cm vysoký. Má delší, 
lehce zvlněnou srst vlčí 

barvy. Je asi 4 roky starý. Míša se stejně 
jako Viktor dostal do útulku poté, co byl 
zabaven majiteli, který ho nechával na 
zahradě bez potravy a vody. Je pohodovější 
povahy, ale protože ho nikdo nevychovával, 
byl zvyklý si dělat co chce. Hodí se k domku 
se zahradou, ale nemá rád děti.

SId
Samec, činčila, 
nekastrován, věk nezjištěn. 
Sid se k nám do útulku 

dostal od majitelky, která ho chovala 
v nevhodných podmínkách, a proto ho nyní 
nabízíme k adopci jako domácího mazlíčka.

KráLíčeK
 
 
 

 
 
Králík, samice, nekastrovaná, základní 
barva bílá s šedými znaky. Tato samička 
přišla do útulku společně ještě s jedním 
samcem, kterého též nabízíme k adopci. 
Je milá a ochočená, zvyklá na děti.

VIKtor
 
Pes, kavkazský ovčák, asi 
80 cm vysoký. Má delší, 

lehce zvlněnou srst vlčí barvy. Věk asi 
9 let. Viktor se dostal do útulku poté, co 
byl zabaven majiteli, který ho nechával 
na zahradě bez potravy a vody. Je trochu 
náladový pes, byl zvyklý si dělat co chce. 
Hodí se k domku se zahradou, kde by 
důstojně dožil u nového páníčka.

čIKytKA
Morče rozeta, samice, 
tricolor. Čikytka se do 
útulku dostala poté, co 

byla odebrána majitelce, která ji chovala 
v nevhodných podmínkách. Nyní u nás čeká 
Čikytka na nového páníčka.

MAtěj
Kozel, samec, věk 
nezjištěn, není kastrován. 
Nabízíme do adopce 

kozla Matěje, který byl odchycen městkou 
policií v městské části Předlice. Matěj 
je přátelské povahy, nebojí se psů a je 
ochočený, má rád děti. Nejspíše ho někdo 
vlastnil jako domácího mazlíčka, ale Matěj 
už ho omrzel. Je vhodný na zahrádku či do 
zemědělské usedlosti.

v lukách 178/21 
Ústí nad labem

telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

kontakt:

C E N t r u M  P r o  Z V Í Ř A t A  V   N o u Z I  P Ř I  Z o o  Ú S t Í  N .  l .
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Ústecké VánoceceonánonáVestÚÚ ákékececctest
Lidické náměstí / Kostelní náměstí

Vánoční trhy 27. 11. – 23. 12. 10.00–19.00

Slavnostní zahájení 
neděle 27. 11. od 15.00 hodin

Lidické náměstí

www.usteckevanoce.cz   facebook.com/usteckevanoce

Více informací a podrobný program na

 ústecké pěvecké sbory 
 dětská divadla 

 vánoční workshopy 
 vánoční trhy 

 Ježíškova pošta  
  strom splněných přání 

generální partneři
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