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Jana Vápeníková

Za doping by 
měl jít sportovec 

z kola ven
STRANY 8–9

Na cestě 2017 
„ aneb Hapka žije „ 

 SEVEROČESKÉ DIVADLO 
 ÚSTÍ NAD LABEM 6.ČERVNA 2017 V 19.00 HODIN 

František Segrado 
Lenka Nová 

Ondřej Ruml 
& orchestr sólistů 

 HORÁČEK MICHAL 
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Tip Aleny 
Vaicové

Květen je měsíc lásky a dru-
hou květnovou neděli se slaví 
svátek matek. Jak potěšit 
a dát dárek z lásky partner-
ce, přítelkyni, manželce či 
mamince? Zkuste ji pozvat 
k nám do Severočeského 
divadla v Ústí nad Labem 
a dát dárek plný hudby, zpě-
vu, vtipu a lásky. Ráda bych 
vás pozvala a dala tip. Ve 
středu 17. května uvedeme 
krásnou operetu Franze La-
hára – Země úsměvů. Plejáda 
krásných melodií koruno-
vaná dodnes okouzlujícím 
vyznáním „Své srdce tobě 
dám“ navozuje rafinovanou 
orientální atmosféru, plnou 
nekonečné milostné touhy. 
Účinkují: Tereza Mátlová, 
Zuzana Ballánová, Jaroslav 
Kovacs, Tomáš Brázda a dal-
ší. Hraje orchestr SD pod 
taktovkou Miloše Formáčka. 
V neděli 21. května budou hr-
dinové muzikálu pít Kolaloku 
(která se tak báječně loká), 
a o pořádně ‚hustý‘ dým 
v baru se postará nádher-
ná Tornádo Lou s neméně 
krásnými barovými tanečni-
cemi. Budeme svědky rvaček, 
přestřelek a vzrušujících 
partiček pokeru. Ničemové 
nám,  v rozporu s dnešními 
poznatky medicíny, budou 
tvrdit, že ‚alkohol podávaný 
v malých dávkách‘ neškodí 
v jakémkoliv množství, a bez-
práví bude trestat neposkvr-
něný hrdina v bílém kostýmu 
– Limonádový Joe. V muziká-
lu Limonádový Joe vás pobaví 
Monika Sommerová, Jan 
Ondráček, Tereza Vágnerová, 
Václav Upír Krejčí a další 
sólisté, sbor, balet a orchestr 
opět pod taktovkou Miloše 
Formáčka. Jako Horáce Bad-
mana alias Hogo Fogo uvidíte  
Tomáše Brázdu, který byl za 
tuto roli nominován na Cenu 
Thálie 2016.

Krom těchto dvou tipů, 
které jsem vám více přiblíži-
la, můžete vybírat z naší na-
bídky, která je opravdu pes-
trá na, www.operabalet.cz. 

 Alena Vaicová, Severočeské divadlo

k u l t u r o u Apollo music
20/5  RetRodiskotékA
10/6  RetRodiskotékA

Ústecké podzemí
24/6 1400–1800 den s lAbskou kRálovnou

dům kultuRy
Z důvodu rekonstrukce je Dům kultury 
do 30. 9. uzavřen

náRodní dům
12/5 2000 the necks
13/5 2000 stoletá diskotékA hAškA 

A dostálA
15/5 2000 cotton Wing
16/5 2000 AntidiskotékA Jiřího ČeRného
20/5 900 zoo tRhy
23/5 2000 the steepWAteR bAnd
7/6 2000 eneRgit
17/6 900 zoo tRhy
17/6 2000 stoletá diskotékA hAškA 

A dostálA
26/6 2000 keith stone bAnd
28/6 2000 JAckie venson tRio

skAnzen zubRnice
13–14/5 JARmARk
22/7  pouť sv. máří mAgdAleny

gAleRie emilA Filly, ARmAtuRkA
do 25/5 RoČníková výstAvA

ČinoheRní studio 
7/5 1900 mAx FRisch: homo FAbeR
12/5 1900 AndRes veiel, gesine schmidt: 

kopAnec
14/5 1700 AstRid lindgRen: 

RonJA, dceRA loupežníkA
16/5 1900 chRistiAne F.: 

my děti ze stAnice zoo
18/5 1900 mAx FRisch: homo FAbeR
22/5 1900 petR pýchA & JARoslAv Rudiš: 

lidoJedi
25/5 1900 miguel de ceRvAntes 

y sAAvedRA: don QuiJote
28/5 1700 Antoine de sAint-exupéRy: 

mAlý pRinc
29/5 1900 beRnARd-mARie koltès: 

boJ ČeRnochA se psy
30/5 1900 ARnošt goldFlAm: 

hRůzA v bRně
ČinoheRní studio pRo školy:
11/5 1000 kopAnec
12/5 1000 kopAnec
15/5 1000 RonJA, dceRA loupežníkA
25/5 1000 don QuiJote
29/5 1000 mAlý pRinc

oFF-pRogRAm:
9/5 1700 konceRt oddělení populáRní 

hudby zuš evy RAndové 
10/5 1900 stARtup go! gRill – 

den d Ústeckých stARtupů 
26/5 1700 závěReČné vystoupení žáků 

liteRáRně-dRAmAtického 
oboRu zuš evy RAndové 

27/5 1300 mezi dvoRci – střekovský 
kultuRní FestivAl

hRAniČář
9/5 1800 signály z neznámA
9/5 1930 RAW
11/5 1930 Česko-německá debAtA
13/5 1900 ČoJČ kumpAnie – etiketA
14/5 1700 nedělní piknik myšlenek
15/5 1930 v lAbyRintu tichA
16/5 1930 životy těch dRuhých
17/5 1730 živá zeleň
18/5 1630 dny vědy A umění uJep
21/5 1500 pásmo AnimovAných Filmů 

A výtvARná dílnA
23/5 1930 intimní osvětlení
24/5 1900 pechAkuchA night 23
25/5 1000 don QuiJote
25/5 1900 don QuiJote – deRniéRA
28/5 1500 pAddington A výtvARná dílnA
30/5 1930 JAko z Filmu

seveRoČeské divAdlo 
14/5 1500 sněhová kRálovnA
15/5 1000 sněhová kRálovnA
16/5 1900 bez RizikA
17/5 1900 země Úsměvů
19/5 1900 do ložnice vstupuJte 

Jednotlivě
20/5 1700 bAletní konceRt Aneb 

kdo si hRAJe, nezlobí
21/5 1700 limonádový Joe Aneb 

koňská opeRA
23/5 1900 lAbutí JezeRo
24/5 1800 slAvnostní konceRt žáků 

zuš evy RAndové
25/5 1800 JARní konceRt Ústeckého 

dětského sboRu uJep A hostů 
27/5 1400 tAnec, tAnec 2017
28/5 1500 o třech přAdlenách

seveRoČeská vědecká knihovnA
vzdělávAcí Akce
16/5 1400 video in my lesson? 

i do it my WAy / W. Churchilla 3
17/5 a 24/5  815  pRetesty cAe A Fce 

W. Churchilla 3
23/5 1400 A book is not enought Aneb 

doplňkové mAteRiály v AJ 
nA 1. stupni / W. Churchilla 3

Akce pRo děti 
12/5 1630 hRAvoukA / W. Churchilla 3

21/5 1100–2100  ČAJůFest 
zahrada ČRo Sever / Na Schodech 10

24/5 1500 heRní odpoledne / W. Ch. 3
27/5 1030–1630  dětský den v zoo Ústí 

nAd lAbem / Zoo Ústí nad Labem
přednášky, divAdlo, besedy, Film
13/5 900–2000  výlet s knihovnou 

Jablonné v Podještědí
17/5 1700 bible – knihA knih / W. Ch. 3
22/5 1800 giovAni viRtuosi musicAli 

W. Churchilla 3
23/5 1700 genetická geneAlogie 

W. Churchilla 3
24/5 1800 konceRt Absolventů, 

lAuReátů soutěží A vybRAných 
žáků zuš husovA / W. Ch. 3

31/5 1800 FReedom to mARRy / W. Ch. 3
výstAvy
do 23/5 po kouskách, výstava ZUŠ 

Neštěmice / V. Hr. 49 / vstupní hala 
do 6/6 dětské skRývAČky 

W. Churchilla 3 / vitríny
do 31/5 mAdAgAskAR / W. Churchilla 3
do 30/6 život A dílo vítězslAvA 

nezvAlA / W. Churchilla 3

muzeum 
Akce
13/5 1300 a 1500  výstAvou nelítostný 

pRAvěk s Jiřím
14/5 1500 výstAvou odneseno
16/5 1700 výstAvou středověké Ústí 

s eliškou WiesneRovou
17/5 1800 máJový konceRt 
18/5 1600 muzeum Čte 
20/5 1000–1200 a 1300–1600 

dinosAuří dílniČkA
24/5 1900 bendův komoRní oRchestR
25/5 1700 mARtin lutheR A JednotA 

bRAtRská, pRůseČíky 
A mimoběžky obou

30/5 1700 sboRový mARAton
31/5 1100–1900  design box
9/6 1800–2300  středověká muzeJní noc
výstAvy
do 11/6 setkání v pRostoRu
do 14/5 háJek
do 14/5 odneseno – domov ve věcech
do 18/6 nelítostný pRAvěk 
do 31/12 klAus hoRstmAnn-czech-

diAlog s ČAsem
do 28/5 České koRunovAČní klenoty 

nA dosAh
do 30/6 dominikáni v Ústí nAd lAbem – 

400 let histoRie
do 31/12 středověké Ústí
do 11/6 bpdp 2017
do 28/5 kAteřinA mAtulová – ze seveRu 

výstava fotografií z Islandu
do 28/5 exponát měsíce – FotogRAFie 

hRAdu střekovA / kolem r. 1900

V divadle uvidíte skvělou komedii
Milovníci dobrého humoru si 
asi nemohou nechat ujít kome-
nii A. R. Fouitona Rukojmí bez 
rizika, kterou 16. května na 
prknech ústeckého Severočes-
kého divadlo uvede divadelní 
agentura Harlekýn. V hlavní 
roli uvidíte vynikajícího Václa-
va Vydru.

Marc je ženami obdivovaný 
spisovatel, ale delší dobu již 
nemá o čem psát. Usoudí, že se 
nachází v bezvýchodné životní 

situaci a rozhodne se 
spáchat sebevraždu. 
Překvapí ho letitý 
přítel Luc, který se 
už také kdysi pokusil 
zabít, když ho opus-
tila žena, a teď chce 
učinit totéž, protože 
se k němu vrátila. 

Sebevražedné plány jim pře-
kazí trojice prchajících amatér-
ských lupičů s pytlem plným 
peněz. Vtrhnou do bytu, sebe-

vrahy si vezmou za 
rukojmí a vyhrožu-
jí, že je zabijí. Přes-
tože je to právě to, 
co si Marc s Lucem 
nejvíce přejí, při po-
hledu na plný pytel 
bankovek dostávají 
znovu chuť do živo-

ta. Tvůrčí fantazie se Marcovi 
vrací právě včas. Lupičské trio 
potřebuje plán a za dveřmi je 
policie. Máte se na co těšit.  zu 
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Silnice by spolkly 700 milionů

Zanedbanost ústeckých silnic 
a chodníků v současnosti dosa-
huje 700 milionů korun. Tako-
vou částku by město potře-
bovalo dát, aby dalo všechny 
komunikace ve svém majetku 
do pořádku. Suma je ale nad 
možnosti rozpočtu města. „Roz-
počet města je kolem 1,4 mi-
liardy korun. Je určený úplně 
na vše,“ vysvětlila primátorka 
Věra Nechybová. Ústí má navíc 
1,1 miliardy dluhů.

Podle vedoucího odboru do-
pravy Dalibora Dařílka je plán 
nutných oprav velmi dlouhý. 
Rozpočet na rekonstrukce byl 
posílený, ale není stále dosta-
tečný. „Snažíme se prostředky 

šetřit i tak, že investice sdružu-
jeme. Nyní se kvůli sítím kope 
v Bratislavské ulici, poslední 
etapou budou nové povrchy. Po-
dobně se připravuje akce v Mos-
kevské ulici,“ uvedl Dařílek.

Zanedbanost majetku, do 
kterého se v posledních de-
setiletích řádně neinvestova-
lo, není vidět jen na silnicích 
a chodnících. Podle náměstka 
primátora Jiřího Madara jsou 
jím postižené i městské budo-
vy, jako jsou třeba školy a škol-
ky. Zde dluh dosahuje zhruba 
400 milionů korun.

Některé investice má pokrýt 
přebytek rozpočtu z minulého 
roku.  lu

Jak hodnotíte 
ústeckou MHD?

 
rudolf Jahoda 
32 let, úředník 
Ústí nad labem

V Ústí je to hrůza, špína, 
nalézání předními dveřmi 
a ještě k tomu neurvalí šofé-
ři, co tě hned sprdnou, nebo 
ti ujedou. Ne že by takoví 
byli všichni, ale pár jsem 
jich už zažil.

 
David Haas 
25 let, operátor 
Ústí nad labem

V Ústí s MHD nemám 
problém. Zatím jsem se 
vždy dostal tam, kam jsem 
potřeboval. A cenu jízdného 
moc neřeším. 

 
Sabina Stehlíková 
23 let, mateřská dov. 
Ústí nad labem

Jezdím raději autem. Ušetří 
mi to hodně času, a to se 
vždycky hodí. 

 
kateřina Bambasová 
25 let, studentka 
Ústí nad labem

Jezdím MHD a cena mě 
štve dost, jelikož jezdím 
přes pásmo, který je o dost 
dražší.

A N k E t A

I N Z E R C E

žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 3. 5. 2017 
 Příští vydání: 31. 5. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 24. 5. 2017  V nákladu 49.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  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: Europrint a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, 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.
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MHD je prostě 
potřebná

Když mám nastou-
pit do autobusu 
nebo trolejbusu 
městské hromadné 
dopravy, nejsem 

z toho nadšený. Jednak 
někdy je třeba čekat, než 
přijede, i když prší, sněží 
nebo je horko. Někdy je pak 
vůz přecpaný nebo třeba 
ušpiněný, protože si před 
pár minutami někdo usmy-
slel, že sedačka je bezvadné 
místo, kam položit své boty.

Ani mi není příjemné, 
zvláště v létě, když do vozu 
nastoupí někdo, kdo sprchu 
naposledy viděl minulou so-
botu a slovo deodorant po-
važuje ze vulgární nadávku. 
Nebo někdo, kdo nepovažu-
je za nutné se cestou převlé-
ci z montérek, ve kterých 
celý den kopal.

Do městské hromadné 
dopravy i přes její pověst 
města sypou miliony a mili-
ony korun ročně. Proč? Jed-
nak to má sociální aspekt, 
a ne každý má auto a může 
ho používat k cestě do prá-
ce. A i kdyby. Centra měst 
nejsou nafukovací a všech-
na auta se do nich nevejdou 
ani nyní, kdy MHD používa-
jí tisíce lidí.

Možná by stačila malá 
změna. Nejen v investicích. 
Ale i v lidském přístupu 
a vzájemné ohleduplnosti. 
A také v tom, za jízdu pokaž- 
dé zaplatit, což je mnohým 
cizí.  za redakci Vít lukáš

S l o u P E k

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage: kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia Sorento: kombinovaná spotřeba 6,1–6,7 l/100 km. Emise CO2 161–177 g/km. Kia Niro: 
kombinovaná spotřeba 3,8–4,4 l/100 km. Emise CO2 88–101 g/km. Kia Soul: kombinovaná spotřeba 4,8–6,9 l/100 km. Emise CO2 127–159 g/km. Vyobrazení vozů je pouze 
ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 6. 2017. 

SUVerénně nejlepší nabídka

Kia Niro
Ekologické auto roku 2017 v ČR

Kia Sorento
Luxusní 4x4 

Kia Sportage
2 testovací dny zdarma

Kia Soul
Originální crossover

Z P r Á V Y

3

k v ě t e n  2 0 1 7



Do škol podle bydliště

Ústí nad labem – Děti se do škol 
i školek v Ústí nad Labem letos 
budou přijímat podle spádo-
vých obvodů. Školy je mají již 
delší dobu, u školek je muselo 
město zavést také. Takové 
informace dostaly od vedení 
města a úředníků lidé, kteří 
přišli na Hovory s primátorkou 
Věrou Nechybovou.

Podle vedoucí odboru škol-
ství Jany Müllerové byly obvody 
udělány po poradě s ředitelky 
škol a školek a na základě de-
mografických dat, aby odpoví-
daly kapacitě. „Může se samo-
zřejmě stát, že někde budeme 
muset obvody měnit. Ale nemě-
lo by to být často,“ uvedla.

Do nepříjemné situace se do-
stávají někteří rodiče, kteří by 
děti rádi dali do jiné školy, než 
mají obvod. Přednost mají děti 

z obvodu, přitom do této ško-
ly například může chodit starší 
sourozenec nějakého žáka a ro-
diče by je rádi měli v jedné škole. 
„Tam, kde nebude převis žáků 
a žádostí, není problém takovým 
žádostem vyhovět,“ uvedla radní 
Květoslava Čelišová, která je za 
oblast škol odpovědná. Problém 
podle ní je tam, kde bude žádostí 
od dětí z jiných obvodů více než 
volných míst. Tam se bude mu-
set mezi nimi losovat. Metodika 
prý vychází ze zprávy ombuds-
manky Anny Šabatové.

V Ústí jsou tři školy, o které 
mají rodiče dětí enormní zá-
jem. Jedná se o ZŠ Vojnovičova 
a Stříbrnická a o školu Elišky 
Krásnohorské, kde je rozšířená 
výuka cizích jazyků. Výjimku 
ze školských obvodů mají na-
příklad sportovní školy.  lu

Golfovým hřištěm 
opět projdete
Habrovice – Veřejnost bude opět 
moci procházet po veřejných 
cestách v prostorách Golf 
resortu Ústí nad Labem. Cestu 
od Habrovic firma zahradila. 
Výsledek jednání s magistrá-
tem je, že ji opět zpřístupní.

Důvodem k uzavření údajně 
byla obava z možného zranění 
osob, které nedodržují stano-
vená pravidla o pohybu v areá-
lu golfového hřiště. Lidé si ale 
na závoru na cestě opakovaně 
stěžovali.

Město i provozovatel resortu 
lidi žádá, aby dodržovali poky-
ny na instalovaných cedulích 
a pohybovali se pouze po ces-
tách k tomu určených. Zakázá-
no je především vstupovat na 
travnaté plochy, kam mohou 
dopadat míčky hráčů. Dodržo-
váním pokynů tak lidé zabrání 
možnému vážnému úrazu.  zu

Únosce dětí dostal trest 16 let vězení
Střekov – Únosce dvou dětí z Litoměřicka poslal ústecký soud na 
16 let do vězení. Sedmatřicetiletý Zdeněk Hryščenko chlapce 
a dívku deset dní věznil ve speciálně upravené garáži na Střeko-
vě. Rozsudek není pravomocný. Soud vyhověl žádosti obžaloby 
a muži uložil tvrdší trest, než je sazba. Hryščenko byl několikrát 
soudně trestán za pohlavní zneužívání a podobné další činy. 
Proto také bude v zabezpečovací detenci. Podle znalců může být 
nebezpečný. Dívce a chlapci má na odškodném navíc zaplatit 
dohromady tři čtvrtě milionu korun.  zu

I N Z E R C E

MC
20

17
26

0

Ústí zřídí záchytné parkoviště
Ústí nad labem – Ústečtí zastupitelé souhlasili s koupí pozemku 
v bývalém autobazaru v Přístavní ulici. Od Českých drah ho 
získají za 820 tisíc korun. Vznikne zde záchytné parkoviště pro 
dlouhodobé parkování za sníženou cenou. Podle náměstka pri-
mátorky Pavla Dufka tu bude až 80 míst. „I když budeme vybírat 
jen 20 korun za den, investice se do tří let vrátí,“ uvedl. Podle 
něho zde auta i tak nyní parkují. Město tak chce řešit nedostatek 
parkovacích míst v centru.  lu

Bruslaři dostanou 
novou dráhu
Severní terasa – V Centrálním 
parku na Terase budou za 
měsíc moci jezdit lidé na ko-
lečkových bruslích. „Chodník, 
který vede kolem parku, byl už 
ve špatném stavu, projednali 
jsme proto s odborem dopravy 
a majetku jeho rekonstrukci. 
Zároveň budou opraveny nebo 
vyměněny obrubníky a dal-
ší prvky. Nový povrch bude 
kvalitní, využít jej mohou in 
line bruslaři, lidé s koloběžka-
mi a další. Lepší podmínky tu 
vzniknou i pro tradiční závody 
kočárků,“ uvedl náměstek 
primátorky Pavel Dufek.  lu

Hlasujte o podobě 
koupaliště
klíše – Vedení města vyzvalo 
veřejnost, aby se formou 
ankety zapojila do přípravy 
na rekonstrukci venkovního 
areálu koupaliště na Klíši.

V úvahu přichází tobogán, 
podobný jako již je na koupa-
lišti v Brné, nebo velká široká 
skluzavka, která zatím ve měs-
tě ani v okolí k dispozici není. 
Hlasovat je možné do 10. květ-
na na webu města.  lu
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Jizva v centru města zmizí

Ústí nad labem – Po dlouhých letech nejspíše zmizí díra na Mírovém 
náměstí vedle Paláce Zdar. Ústecký magistrát se dohodl s inves-
torem stavby firmou Udes, jak zajistit, aby mohl objekt dostavět 
a přitom respektoval všechny předpisy.

„Investor dle dohody ustoupí od své původní projektové dokumen-
tace, aby byl naplněn potřebný soulad s územním plánem, a reaguje 
i na připomínky architekta,“ uvedla mluvčí města Romana Macová. 
Vybuduje zde multifunkční budovu. Stavba má začít ještě letos.

Město investorovi prodá 34 metrů čtverečních pozemků u bu-
doucího hlavního vchodu a rampy pro invalidy. Před tím si je 
firma ale pronajme.  lu

Zastupitel u soudu neuspěl
Ústí nad labem – Soud zamítl žalobu  zastupitele Davida Daduče 
proti ústeckému magistrátu. Ten radnici zažaloval, protože mu 
neotiskla komentáře k rozpadu koalice v městských novinách. 
Zastupitel v článku tvrdil, že rozpad byl puč. Podle soudu ale 
nemá na otištění takového článku podle tiskového zákona právo. 
Měl by také uhradit náklady řízení. Daduč zvažuje, zda se proti 
rozsudku odvolá.  zu

Rozbité hřiště zatím neopraví
Neštěmice – Radnice v Neštěmi-
cích má v plánu opravit poško-
zený povrch hřiště v sídlišti 
Na Výšině. Dlouhodobě po 
tom volají místní obyvatelé. 
V rozpočtu má na rekonstrukci 
vyčleněných 900 tisíc korun. 
Opravovat ale zatím nemůže, 
protože práce komplikuje top-
ný kanál ve vlastnictví THMÚ.

Hřiště je z 80. let a topný 
kanál starý tři desetiletí. Když 

radnice kontaktovala THMÚ, 
zjistila, že i kanál nejspíše 
bude brzy potřebovat opravu. 
„V takovém případě by bylo 
velice krátkozraké vybudovat 
nové hřiště a během krátké 
doby opravovat topný kanál,“ 
uvedla neštěmická radnice ve 
své zprávě.

Obvod se proto snaží do-
jednat opravu hřiště tak, aby 
plynule navázala na případ-
né práce na opravách topného 
kanálu. To ale znamená, že se 
oprava hřiště Na Výšině o ně-
kolik měsíců zpozdí. Pokud by 
došlo k odložení opravy na rok 
2018, bude letos za vyčleněné 
peníze v obvodě vybudováno 
nové dětské hřiště. S rekon-
strukcí bude počítat rozpočet 
na příští rok.  lu

Běh pomohl nemocné Aničce
Brná – Na letošním Charitativním běhu Plamínku naděje v Brné 
se vybralo přes 40 tisíc korun. Podle Jany Procházkové z nadace 
do kasičky během závodu hodili přes 29 tisíc korun. Pět tisíc vě-
noval závod Magor Race a další peníze přišly na bankovní účet. 
Sedmiletá dívka Anička potřebuje speciální chodítko. Peníze 
půjdou na něj, zbylou částku nadace uhradí ze svých rezerv.  lu

Strážníci na dětském hřišti 
hledali jehly detektorem kovů
Ústí nad labem – Ústečtí strážníci 
se zapojili do celostátní akce 
Jehla. Pátrali po odhozených 
jehlách a injekčních stříkač-
kách. Poprvé použili i detektor 
kovů, který dostali od města. 
Strážníci se dopoledne vydali 
na hřiště a zelené plochy 
v Dlouhé ulici za cukrárnou 
Barborka. Po půlhodině 
objevili tři stříkačky, jedna 
byla pohozená u vchodu do 
sklepa, další našli v trávě. 
Detektor kovů nasadili přímo 
na pískovišti. „Sbírání jehel se 
věnujeme každý týden. Tento-
krát jsme jich objevili 55, více 
než jindy. Právě detektor kovů 

je při této práci významným 
pomocníkem, s jeho pomocí 
jsme našli většinu jehel, byly 
i na místech, kde si hrají děti,“ 
uvedl zástupce ředitele měst-
ské policie Jan Novotný.  lu

Ústí za 400 tisíc získá 
zničenou ulici Na Nivách
Předlice – Za 400 tisíc korun 
město koupí domy v ulici Na 
Nivách od Jana Davida Hor-
skyho. Ten přistoupil na cenu, 
kterou město požadovalo, před 
lety ji za stejnou částku koupil 
jeho příbuzný od centrálního 
městského obvodu.

Podle náměstka Pavla Dufka 
bude nutné nemovitosti zbou-
rat. „Předběžně by se jednalo 
o 105 milionů korun,“ uvedl. Po-
dle něho jde o tabulkovou cenu, 
která bude asi výrazně nižší. 
Ústí se chce pokusit na demoli-

ci vybydlené čtvrti získat dota-
ci. Čisté pozemky by pak mohlo 
v budoucnu nějak využít.

Zastupitelé koupi schváli-
li, ale některým vadilo, že ma-
teriál neobsahuje odhad, co 
s domy okamžitě bude. „Mo-
hou kdykoli spadnout,“ varoval 
Jan Hrouda. Bude je proto tře-
ba zabezpečit, aby do nich ni-
kdo nevlezl a nezranil se zde. 

Existuje i vize, co s prosto-
rem v budoucnu. Mohly by zde 
vzniknout například takzvané 
viladomy.  lu
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O unikátní ložisko lithia se 
stát nezajímá, a to je špatně
Obří zásoby lithia a dal-
ších kovů, které leží 
v Krušných horách, do-
sahují hodnoty 3 bilionů 
korun. Proto by se o lo-
žisko měl podle ústecké 
poslankyně Gabriely 
Hubáčkové (KSČM) více 
zajímat stát. „Jeho role 
je pasivní,“ říká.

Kritizujete záměr těžby lithia 
na Cínovci, který by mohl 
v konečném důsledku zname-
nat vznik nových pracovních 
míst v kraji a podobně. Proč? 
Nekritizuji záměr těžby, ale to, 
jakým způsobem a kdo bude 
na Cínovci těžit. Zejména se mi 
nelíbí, že rozhodování o tom, co 
s tak unikátním ložiskem bude, 
jen tak „potichu“ proplouvá.

Principiálně odtěžit lithium je 
tedy dobře, ale jde o to jak?
Lithium je klíčová surovina 
budoucnosti a nových tech-
nologií. Společnost Cínovecká 
deponie se připravuje k pře-
těžení sekundárního ložiska 
Cínovec odkaliště, kde podle 
odhadů je zhruba 2,3 kilotuny 

lithia. Stejně 
tak společnost 
Geomet, která 
spolupracuje 
s australskou 
společností Eu-
ropean Metals, 
usiluje o hlu-
binnou těžbu 
lithia v lokalitě 
Cínovec. Pod 

Cínovcem leží ohromné zásoby 
cínu, lithia, ale i wolframu. 
Žádný jiný tak velký zdroj 
v Evropě zatím neexistuje. Eko-
nomická návratnost ložiska 
je nezpochybnitelná. Lithium 
patří mezi strategické surovi-
ny, které byly stanoveny také 
v rámci evropské surovinové 
strategie, a díky svému využití 
v moderních technologiích je 
to surovina, o jejíž využití a po-
kud možno maximální zhodno-
cení na území České republiky 
bychom měli mít zájem. Vláda 
v tuto chvíli vůbec neuvažuje, 
že by se v této kauze angažo-
vala ryze česká firma s kont-
rolou ministerstva průmyslu 
a obchodu. Zato firma RSJ 
miliardáře Karla Janečka už 

získala povolenky. Tuto situaci 
považuji za velmi tristní.

Jinými slovy stát se o cínovec-
ké ložisko nezajímá? 
V podstatě ano. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu by mělo 
připravit adekvátní řešení. Měl 
by se více angažovat i Ústecký 
kraj, který čeká důležité rozho-
dování. Náš kraj totiž nemůže 
být jen odkladiště a montovny 
hal. Nemůžeme být krajem, kde 
se vytěží a vydrancuje nerostné 
bohatství, a tím to celé končí. 
Ústecký kraj je rovnocenný 
všem ostatním a tak by k němu 
i stát měl přistupovat. Diskuze 
kolem cínoveckého ložiska 
musí zaznít. Očekávám, že po-
kud se surovina vytěží a vyve-
ze, tak občané Ústeckého kraje 
budou mít dostatečnou kom-
penzaci, nikoliv jen „drobky“. 

Proto budu jednat s vedením 
Ústeckého kraje, jaké kroky 
zamýšlí podniknout, případně 
mu pomoci s jednáním s cen-
trálními úřady. Také budu in-
terpelovat v této věci minis-
tra průmyslu, proč role státu 
je tak pasivní.  zu

U Chabařovic je 
nový rybářský revír

Chabařovice – Nový rybářský revír 
Petri byl otevřen na rybníce 
u Chabařovic, na místě zrekul-
tivovaného povrchového dolu. 
Zprovoznění revíru bylo zahá-
jeno rybářskými závody pro 
děti do patnácti let. Výměra 
nového revíru je 97 000 metrů 
čtverečních. Na revíru platí 
aktuální Rybářský řád. Ryb 
je zde dostatek, rybáři se tak 
nemusejí bát o úlovky.  zu

Střekov chce 
využít jesle
Střekov – Radnice městského 
obvodu Střekov by chtěla vyu-
žít objekt bývalých  jeslí v ulici 
Kamenná. V letošním roce plá-
nuje začít s opravami budovy, 
které by měly přinést výrazné 
úspory v energiích. Objekt 
má být zateplený a vyměněna 
okna. Všechny práce budou 
hotové v roce 2018. Do té doby 
by radnice ráda rozhodla, co 
s budovou dělat. Existuje vize 
zde například zřídit knihovnu, 
školku, rehabilitace nebo zdra-
votní středisko. Do toho, jak 
s objektem naložit, se mohou 
zapojit i sami obyvatelé Střeko-
va. Radnice od nich shroma-
žďuje náměty, které mohou 
posílat na podatelnu: podatel-
na-strekov@mag-ul.cz.  lu

Město vlastnit hokej nechce, bude s palírnou jednat
Ústí nad labem – Podíl společnosti Palírna U Zele-
ného stromu v hokejovém Slovanu zastupitelé 
města Ústí nad Labem odmítli. Firma ho městu 
chtěla prodat proto, že o něj nemá zájem, pro-
tože nikdy nechtěla vlastnit nějaký sportovní 
klub. Její účast ale před několika lety přispěla 

v záchraně hokeje. Ústí nad Labem letos ho-
keji navýšilo dotace, a to i přesto, že mu hrozí 
postih z Bruselu. Podle náměstka primátorky 
Jiřího Madara vlastnit klub nepotřebuje. Dostal 
ale od zastupitelů mandát s likérkou o hokeji 
dále jednat.  zu

Františkovo požehnání na ilegální cestu do Evropy 
Stále více se potvrzuje, 
že hlavy náboženských 
organizací mohou 
být nositeli hlouposti 
a rozkladu. Islamistic-
ký boj za okupaci ce-
lého světa Alláhovým 
diktátem je známý 
a europolitiky bagatelizovaný. 
Překvapivě naivně hloupým 
přisluhovatelem Alláha se stal 
také šéf nejstarší křesťanské 
organizace – katolíků. Papež 
František to dokázal v sobotu 
22. dubna, kdy měl prohlásit, 
že mnoho uprchlických táborů 
je jako koncentrační tábory – 
protože jsou strašlivě přeplně-
né lidmi. Papež prý přirovnal 
situaci v uprchlických tábo-
rech v Řecku s nacistickými 
koncentračními tábory. A imi-

grace je podle papeže 
v zájmu Evropy. František 
údajně řekl: „Evropané 
mají stále méně dětí, zá-
roveň však zavírají dveře 
před migranty. Tomu se 
říká sebevražda.“

Svým způsobem se ne-
lze slovům papeže Františka 
divit. Katolická církev po celý 
novověk vydávala okupaci 
zemí třetího světa za šíření 
pravé katolické víry a dnes 
jí nezbývá nic jiného než ve-
hementně bránit lidská prá-
va uprchlíků z islamistických 
zemí až za hranici absurdity. 
Migranti dnes směřují do EU 
za štědrými sociálními systé-
my. Jsou a budou větší zátě-
ží než evropští důchodci. Již 
dnes vidíme, že starost o mi-

granty je doprovázena stále 
většími výdaji na vnitřní bez-
pečnost a státem placené in-
tegrační úřady a agentury. 

Přirozený pokles počtu oby-
vatel nemusí přinést ztráty. 
O zachování finanční stability 
se stará růst produktivity. Pre-
ventivně je potřeba snižovat 
počet nekvalifikovaných mla-
dých lidí. Ti nám plní výchov-
né ústavy a věznice. Že bude 
v Evropě méně lidí? Omezí se 
tím nezaměstnanost a ekono-
mická aktivita v našem tech-
nologickém světě bude stále 
zachována. Dnes, v době fran-
couzských prezidentských vo-
leb, je ve Francii mezi mladými 
lidmi ve věku od 18 do 24 let 
nezaměstnanost 24 procent. 
K čemu tedy vítat migranty?

Že v některých místech ob-
jektivně nejsou pracovní síly? 
Když v regionu šel za posled-
ních 25 let průmysl do ztrace-
na a podceňovaly se a rušily 
učební technické obory, čemu 
se divit? Ale hlad po zaměst-
nancích je pouze krutě dočas-
ný. Až se přestanou asijské 
montovny v Čechách vyplácet 
a klesne odbyt montovaného, 
může vybuchnout nezaměst-
nanost v těchto regionech 
náhle během jednoho roku 
a přesáhnout více než 10 %. 
Nezbývá tak papeži doporu-
čit aby se zkusil probudit, aby 
těm jeho ochráncům mohl vy-
světlit, že sem nepřišli jako tu-
risté do hotelů, které si musí 
platit, ale ilegálně překročili 
hranice!  Jaroslav Doubrava, senátor
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Poplatky za odpad 
se možná změní
Ústí nad labem – Osvobození od 
poplatků za odpad pro seniory 
a děti připravuje vedení města. 
Představu, že by se u nás ne-
platilo za odpad vůbec, splnit 
nemůžeme, ale chceme pomoci 
těmto dvěma kategoriím ob-
čanů. Osvobození by se týkalo 
dětí a mládeže do osmnácti let 
a seniorů nad 65 let. Je to po-
moc pro rodiny s dětmi a pro 
dříve narozené spoluobčany, 
kterým z důchodu tolik peněz 
nezbývá,“ vysvětlila primátor-
ka Věra Nechybová. Někteří 
zastupitelé by také rádi upra-
vili poplatky pro lidi, kteří mají 
v Ústí bydliště, ale nežijí tu. 
Problém je ale s kontrolou.  lu

Vláda chce 
pomoci regionu
Ústecký kraj – Oživení obnovených 
území po těžbě, řešení starých 
nevyužitých objektů v obcích 
a městech, rozvoj zdravotní 
péče i vzdělání nebo řešení 
sociálních problémů či exekucí. 
Jde o první z osmi desítek 
konkrétních opatření k nastar-
tování ekonomiky Ústeckého 
kraje. „Oceňuji, že vznikl post 
vládního zmocněnce pro náš 
kraj a že vznikl dokument pro 
jeho restart, který vláda schvá-
lila na začátku letošního roku,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.

„Chceme, aby Ústecký kraj do-
sáhl úrovně ostatních regionů 
České republiky, zvýšil svou kon-
kurenceschopnost, oživil ekono-
miku, zlepšil svou image s cílem 
snížení odlivu mladých kvalifiko-
vaných odborníků mimo region 
a byl vhodným místem pro život 
svých obyvatel,“ řekla  zástup-
kyně zmocněnce vlády Gabriela 
Nekolová.  zu

Po dotaci se zaprášilo
Ústecký kraj – Za pouhých 52 ho-
din bylo vyčerpáno celkem 
21 milionů korun z druhé 
výzvy kotlíkových dotací v Ús-
teckém kraji. Celkem dorazilo 
451 žádostí. Bylo možné žádat 
o dotace na výměnu zasta-
ralých zdrojů tepla s ručním 
přikládáním v rodinných 
domech za kotle umožňující 
spalovat pouze biomasu nebo 
na instalaci tepelného čerpa-
dla. Během příštích dvou až tří 
měsíců budou všechny žádosti 
zkontrolovány a vyrozuměni 
všichni žadatelé. Kraj chtěl 
žádosti přijímat až do konce 
června. Další výzvu lidé mohou 
využít nejspíše na podzim.  lu

Město muselo loni i letos na MHD přidat
Ústí nad labem – Pokud chcete 
v Ústí nad Labem používat 
městskou hromadnou dopravu, 
budete platit zhruba průměr-
né ceny za jednotlivé jízdné. 
Odpovídají zhruba tomu, jaké 
se platí v jiných srovnatelných 
městech. Tedy za papírovou 
jízdenku, tam, kde mají čipové 
jízdenky, je situace o něco jiná 
a výhodnější. V cenách měsíč-
ní jízdenky Ústí patří k měs-
tům s o něco vyšší cenou.

V Ústí nad Labem je za-
vedené stále nemají. Město 
chtělo sice pořídit elektro-
nický odbavovací systém, ale 
muselo výběrové řízení zru-
šit. Bude tedy muset hledat 
dodavatele nového.

Problém Ústecké dopravy 
byl, že se dlouhá léta doprav-
ní podnik propadal do hlu-
boké ztráty. Město mu totiž 
nedávalo tolik, aby to pokry-
lo náklady. Podle projektu 
Česko v datech Ústí nad La-
bem z krajských měst dotova-
lo svoji veřejnou dopravu Ústí 
nad Labem. V roce 2015 hra-
dilo město 37 % nákladů, což 
se promítlo i na ceně ročního 
kupónu. To se podle náměstka 
primátora Pavla Dufka změni-
lo. „V loňském roce jsme bě-
hem roku dopravnímu podni-
ku přidávali, aby neskončil ve 
ztrátě, ale na nule,“ uvedl.

V letošním roce již rozpočet 
počítal s částkou vyšší. Doprav-
nímu podniku radnice dá 213,6 
milionu korun. To je zhruba 
14 procent z rozpočtu města. 

Nedobře obyvatelé kraje vy-
cházejí s časovými jízdenka-
mi a jejich cenou ve srovnání 

s průměrnými příjmy. Podle pro-
jektu Česko v datech musí na 
roční kupon pracovat něco přes 
30 hodin, což je druhá nejhorší 
situace mezi regiony Čech.

V posledních letech musel 
dopravní podnik masivně in-
vestovat i do nákupu nových 
autobusů a trolejbusů, na což 
si ale vydělává z jízdného a pří-
spěvků města. Třeba trolejbusy 
nakupoval s pomocí evropské 

dotace. I v dalším programova-
cím období by takto měl podle 
plánů města postupovat a do-
kupovat nejen trolejbusy, ale 
i autobusy. Novinkou je myšlen-
ka na hybridní trolejbusy, kte-
ré by část trasy dokázaly ujet 
za pomoci akumulátorů bez 
nutnosti mít nad sebou troleje. 
Zdolat by tam mohly třeba Ma-
riánský most v době oprav mos-
tu Edvarda Beneše.  lu

V Ústí se mohou testovat auta bez řidiče
Ústí nad labem – V ulicích Ústí nad Labem by se brzy 
mohla objevit auta, která nebude řídit člověk.  
Jde o jeden z výsledků spolupráce Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně  a společnosti Valeo na 
zpracování dat pro vývoj autonomního řízení.

O možnosti testovat samořiditelná auta v Ústí 
se mluvilo i na schůzce primátorky Věry Nechy-
bové, ministra dopravy Dana Ťoka, zástupkyně 
zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský 
a Karlovarský kraj Gabriely Nekolové, ředite-
le Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáše 
Sivička a dalších aktérů. Pro testování aut bez 
řidiče se diskutovaly hned tři varianty – jako 
nejpravděpodobnější se momentálně jeví testo-
vání autonomního řízení v reálném provozu ve 
vymezené oblasti města Ústí nad Labem. 

„V Česku by šlo o ojedinělý a pilotní projekt, 
který má výrazný nadregionální dopad. Inspi-
raci a zkušenosti už nyní můžeme brát ze Švý-
carska, kde ve městě Sion testují dva minibu-
sy,“ řekla primátorka Nechybová. Projekt vítá 
i kraj. Podle Hejtmana Oldřicha Bubeníčka má 
záměr potenciál přilákat pozornost špičkových 
firem a expertů.

Pilotním projektem, který v Ústí nad Labem 
rozběhlo koncem února Inovační centrum Ús-
teckého kraje, je spolupráce na vývoji systémů 
autonomního řízení mezi globálním dodavate-
lem dílů a systémů pro automobilový průmysl 
společností Valeo a v regionu působícími uni-
verzitami UJEP a ČVUT.  lu

Město 1 jízda dospělí 1 jízda děti 30denní dospělý/děti/student
Ústí nad labem 18 9 535/156/265
Teplice 20 10 530/180/375
Děčín 20/15* 15/7* 490/180240
Most 17/13* 11/7* 420/140/160
Liberec 20/18* 10/9* 580/290
Plzeň 18 9 448/224
Praha 24 12 550/260/260
* cena při použití čipové karty

C E N í k Y  J í Z D N í H o  V E  V Y B r A N ý C H  m ě S t E C H  ( V   k č )
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Český biatlon v po-
slední době sbírá 
mnohá ocenění. Ale 
i v minulosti byl velmi 
úspěšný, ačkoli ne 
tak populární jako 
dnes. Ústečanka Jana 
Vápeníková získala 
v devadesátých le-
tech například zlatou 
medaili na světovém 
šampionátu a účast-
nila se i olympijských 
her. Biatlon se podle 
ní od té doby velmi 
změnil.

Jste bývalá reprezentantka 
v biatlonu. Co říkáte tomuto 
sportu dnes?
Je to obrovský rozdíl. Když 
jsem s biatlonem začínala, tak 
jsem v té době byla nejstarší 
ve startovním poli. Dokonce 
jsem si pak říkala, že už mi je 
30 let a měla bych spíše my-
slet na rodinu. Když se na to 
koukáte dnes, tak těch holek 
v tom mém tehdejším věku je 
tam najednou spousta. Ale je 
na co vzpomínat. V r. 1999 se 
v Jablonci zakládalo středisko 
vrcholového sportu, protože 
ženy jely poprvé biatlon na 
olympiádě. Do té doby se 
jezdilo jen mistrovství světa 
a světový pohár. Byla jsem 
ráda, že jsem se na 4 roky 
mohla odstěhovat do Jablonce 
a stát se členkou repre druž-
stva, protože tato nabídka se 
neodmítá. 

Já myslím spíše úspěchy 
českých biatlonistů.
Ano, když začne biatlonová se-
zona, tak si velmi ráda zapnu 
televizi a na nějaké závody se 
mrknu. Dnes je biatlon popu-
lární a je kolem něho mnoho 
novinářského zájmu. Setká-
vám se dnes s tím, že po mně 
lidé chtějí fotky, když jsem 
ještě závodila. A já téměř žád-
né nemám, protože za nás za 
námi žádní fotografové necho-
dili. Když jsme se staly mistry-
němi světa, tak jsem s sebou 
měla foťák a udělaly jsme jen 

pár snímků na něj. Bohužel  už 
nemám ani negativ. Dnes, když 
si chci přidělat fotky, tak je 
mohu dělat jen z těch několika 
fotografií v albu. A pěknou 
fotku s malorážkou a lyžemi 
nemám. Dneska všichni mají 
své stránky, facebook. Dnes je 
to o něčem jiném. Sportovci 
musí být vidět, pokud nejsou, 
je to špatně.

Jste s českým biatlonem 
ve styku?
Na začátku května je vyhlá-
šení sportovců – biatlonistů, 
tak jsme letos zase pozváni. 
V polovině června se jezdí 
v Jablonci mistrovství ČR na 
horských kolech. Po hlavním 
závodě mají start bývalí biat-
lonisti, a tak se na tento závod 
vždy těším.

Co říkáte dopingové aféře 
Rusů v biatlonu?
I za nás se doping vyskytoval. 
Ale asi to nebylo v takové or-
ganizované míře jako nyní.

Líbí se vám, jak čeští biatlo-
nisté bojují za čistý sport?
Samozřejmě, vždy jsem byla 
proti  dopingu. Velmi odsuzuji 
i to, když někdo něco bral, 
dostal trest, který si odpyká 
a pak se vrátí. To je hrozně 
nefér. Už není čistý, už využil 

něčeho nedovoleného. Když 
někdo jednou něco bral a od-
halí ho, měl by jít z kola ven 
nadobro.

Jak jste se vlastně dostala 
k biatlonu?
Přes rodiče. Mamka s tátou 
běhali přespoláky, dukelský 
a sokolovský závod brané 
zdatnosti. S bráškou jsme 
u babičky oba zůstat nemohli, 
abychom ji nezlobili, a tak mě 
rodiče na závody brali s sebou. 
Mně se to zalíbilo.

Počkejte, vaše maminka 
běhala, ne? 
To ano. Ale když přišla zima, 
tak běhala na lyžích a ještě 
dělala sokolováky, což vlastně 
je dnešní biatlon. V létě, když 
nebyla atletika, tak jsem běha-
la dukelský závod. Dnes letní 
biatlon. I v něm jsem asi 4 roky 
byla v reprezentaci.  Dokonce 
jsem byla i na Kubě. Ještě teď 
si pamatuji, že o tyto čtyři 
místa v reprezentaci byl velký 
boj. Tehdy se dostat na Kubu 
bylo něco.

Co vás chytlo na klasickém 
biatlonu?
To střílení. Když vám nevyšel 
běh, tak se to dalo nahnat na 
té střelbě. Já jsem lyžovala za 
Rudou hvězdu, takže i ty lyže 

jsem měla v krvi. Mě ten sport 
strašně bavil. Co bych dělala 
doma. Nebyly žádné počítače 
jako dnes. Bylo to jiné. Bydleli 
jsme v Kolonce v Předlicích. 
Na víkend jsme se zabalili, 
jeli autobusem na Telnici – na 
točnu, tehdy dál nejezdil, a se 
vším jsme pak šlapali až na-
horu na Adolfov. Když to dnes 
ukazuji synovi, vždy nevěřícně 
kouká.

Máte zlato ze světového šam-
pionátu ve štafetě. To je váš 
největší úspěch?
Ano. Je z roku 1993. Bohužel 
se nám vždy nejvíce dařilo 
rok před olympiádou. Tehdy 
to bylo těsně po rozdělení 
Československa, byly jsme 
první mistryně světa České re-
publiky po rozdělení federace. 

Za doping by měl jít sportovec  z kola ven

barva: modrá

jídlo: svíčková

hudba: country a folk

číslo: 7 nebo 10

politik: Politika jde 
úplně mimo mne.

m o J E  N E J

vít lukáš

česká štafeta, Jana Vápeníková vlevo.

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c z
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A rok před tím jsme v Rusku 
získaly bronz v závodech druž-
stev. Tyto závody se již dnes 
nejezdí. Na rozdíl od štafet jelo 
celé 4členné družstvo pohro-
madě, ale střílela pouze jedna, 
ostatní stály v boxu, ale když 
se netrefila, trestné kolo jsme 
si musely odkroužit všechny.

Byla jste i na dvou olympiá-
dách. Jak na ně vzpomínáte?
Je to úplně něco jiného než 
běžné závody. A samozřejmě 
máte větší trému. Měla jsem 
štěstí, že jsem byla jak na 
zahájení, tak na ukončení her. 
A to je něco úžasného. Máte 
tam mnoho zážitků. Jdete do 
jídelny a u vedlejšího stolu 
vidíte jiné sportovce, o kte-
rých jste do té doby jen četl. 
Také jsem se mohla kouknout 
na závody běžkařů, jeli jsme 
se podívat na rychlobruslaře 
a byli jsme fandit hokejistům. 
Ve vesnici jsme spali s hokejis-
ty, takže jsme si užily spoustu 
legrace. Bohužel sportovně se 
nám tam nezadařilo.

Dělala jste ještě nějaký jiný 
sport?
Atletiku. Mamka vždy přišla 
a řekla, Lukeš potřebuje. Ústí 
tehdy běhalo první ligu a já vždy 
říkala, mami, víš, jak nerada bě-
hám na dráze. No ale nedalo se 
nic dělat a šla jsem jim zaběh-
nout 1500 metrů a tři kilometry. 
Protože i těch mých pár bodů 
bylo na něco důležitých. Občas 
jsem šla i přespolák.

I když jste byla na olympiá-
dách, tak jste asi nebyla pro-
fesionální sportovec…
Jsem vyučená cukrářka. Po prav-
dě mě to na školu nikdy moc 
netáhlo a hledala jsem něco, co 
by bylo blízko  domova. Mamka 
se v cukrárně a pekárně starala 

o učně,  a když jsem za ní občas 
přišla, tak jsme si zašly do 
cukrárny pro nějakou sladkost 
a mně se tam líbilo. Tak jsem šla 
na cukrářku. Největší výhoda 
byla, že šéfové měli pochopení 
pro sport, a tak mě na závody 
uvolňovali. 

Umíte péct dorty?
Byla jsem v teplé dílně, tam 
se dělaly korpusy, laskonky, 
rakvičky. To mě bavilo více než 
ve studené dílně zdobit dorty. 
Občas doma něco udělám, ale 
ani syn ani dcera na to moc 
nejsou.

A co děláte dnes?
Jsem v UJEP na sportovní hale, 
kde uklízím. Vystřídala jsem 
několik zaměstnání, obsluho-
vala jsem třeba i v čajovně, 
také pracovala s manželem. 
Na sportovní hale jsem již šest 

let a spokojená. Vlastně mám 
blízko ke sportu. Je tam i dobrá 
parta.

Ale sportu se stále věnujete.
Ano, se sportem se nedá 
skončit. V létě dělám triat-
lon, i když už mne dva roky 
trápí kyčel, ale občas se jdu 
proběhnout. Také závodím na 
horských kolech a chvíli jsem 
jezdila i na silničním kole.

Děti také musí sportovat?
Nen do ničeho jsem je nenuti-
la. Nikola dělala judo, dokonce 
je i mistryně republiky, ale teď 
se hlavně věnuje škole. Syn 
byl také 2 roky judista, teď 
hraje badminton. Uvidíme, zda 
z něho něco bude.

Jak relaxujete?
Třeba na zahradě. Zasadila 
jsem hrášek, mám připravené 

papriky, okurky. A když je hez-
ky, tak se natáhnete a jen odpo-
číváte. Ale bohužel u nás doma 
se moc neodpočívá, manžel 
pořád něco předělává, a tak mu 
musím pomáhat. A samozřejmě 
rodina a děti. A když zbyde čas, 
tak se jedu projet na kole.

Neuvažovala jste, že byste 
třeba dělala trenérku?
To by asi šlo jen v případě, že 
bych zůstala v Jablonci. Mu-
sela bych si udělat i nějakou 
trenérskou školu. Takže ne. 

Proč návrat do Ústí?
Měla jsem tu mamku s taťkou 
a manžela. Mně se Ústí vždy 
líbilo, není to špatné město, 
jak někdy slýchám. V Jablonci 
to sice bylo takové, že jste 
tam mohl vylézt v teplákách 
nakoupit a nikdo to neřešil, 
což se v Ústí nedělá. Když 
jsem se vrátila, musela jsem 
si odvyknout.

Kam chodíte běhat?
Vždy vyběhnu na hrad, přes 
zdymadla po cyklostezce 
zpět do Brné, to je takový 
můj okruh. Ono v Brné když 
nechcete běžet do kopců a nic 
dlouhého, toho na běhání moc 
není. Takže samý asfalt. Asi 
proto ta má kyčel.

Máte nějaké plány do 
budoucna?
Po pravdě ani už ne. Hlavní 
pro mne je, aby sloužilo zdraví, 
byli jsme jako rodina šťastní 
a spokojení. 

Za doping by měl jít sportovec  z kola ven
Účastnice Zimních olympijských her 
v Albertville a lillehammeru. Narodila 
se v roce 1964, dcera olympijské 
běžkyně Bedřišky kulhavé. Věnovala se 
ale i jiným sportům, například atletice, 
přespolnímu běhu nebo závodí na 
horských kolech. Žije v Ústí nad labem 
a pracuje ve sportovní hale uJEP.

Jana Vápeníková

P r o F I l

S fanoušky během závodů.

trénink na Dachsteinu. Během závodů v Německu. fota: archiv jany vápeníkové
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Ústecký Den D vybere nejlepší začínající podnikatele
Několik měsíců na sobě tvrdě 
pracovaly, své podnikatelské 
nápady několikrát přepraco-
valy a nyní se budou snažit 
uspět před porotou složenou 
ze zkušených byznysmenů 
a koučů. Podaří se jim získat 
investora pro své podnikání? 
Řeč je o začínajících firmách 
z regionu, které absolvovaly 
podnikatelský inkubátor od 
Inovačního centra Ústeckého 
kraje. Ve středu 10. května od 
19:00 se budou v Činoherním 
studiu v Ústí nad Labem snažit 
přesvědčit porotu i diváky 
o svých kvalitách na akci s ná-
zvem StartUp Go Grill.

Akce připomene populární 
televizní pořad Den D, v němž 
se podnikatelé snažili získat od 
investorů peníze. Osm přihlá-
šených firem bude mít totiž na 

Startup Go Grill pouze 5 minut 
na to, aby přesvědčili porotu 
a diváky, že právě jejich firma je 
nejlepší a stojí za další investici.

„Tři nejlepší firmy čekají 
ceny v podobě služeb pro roz-
voj podnikání v hodnotě až 
20 000 Kč. Vyhlásíme ale taky 
cenu diváků. Nebudeme při-
tom ‚grilovat‘ jen firmy před 
porotou, ale i opravdové gast-
ronomické dobroty a na divá-
ky čeká i hudební doprovodný 

program,“ zve na akci manažer 
inkubačního programu Inovač-
ního centra Ústeckého kraje 
Radek Miškovský.

Přihlášené začínající fir-
my (startupy) prošly inkubač-
ním programem Startup Go od 
Inovačního centra Ústeckého 
kraje. Zde dostaly několikamě-
síční „nalejvárnu“ informací 
a rady zkušených, které jejich 
podnikání mělo posunout dále. 
Na konci podnikatelského 
inkubátoru je právě čeká zá-
věrečná prezentace vypilova-
ných podnikatelských záměrů 
a „grilovačka“ před odbornou 
porotou a veřejností.

Večer StartUp Go Grill je pro 
veřejnost zdarma, je však tře-
ba se registrovat na webu Ino-
vačního centra Ústeckého kra-
je (www.icuk.cz).  zu

Výstava prací studentů katedry 
výtvarné kultury je zase tady
Výstava s dlouholetou tradicí, 
BPDP, představuje závěrečné 
práce studentů katedry výtvar-

né kultury Pedagogické fakulty 
ústecké univerzity. Po dobré 
loňské zkušenosti je letos 
opět situována do prostoru 
Muzea města Ústí nad Labem. 
Za všemi díly expozice stojí 
nějaký příběh, který je více či 
méně důležité znát pro jejich 
pochopení. Anotace příběhů 
budou na místě k dispozici. 
Výstava samotná potrvá do 
11. června.  zu

Navštivte výstavu 
v Domě umění
Výstava 
Ulrike 
Grossarth 
Lublinské 
skladiště 
v Domě 
umění 
Ústí nad 
Labem je součástí širšího 
mezinárodního projektu na-
zvaného Rozděleni pohořím / 
spojeni minulými životy. V jeho 
rámci je ve výstavním prosto-
ru Runde Ecke v drážďanské 
kulturní instituci riesa efau 
téměř souběžně realizována 
autorská prezentace doktoran-
da Fakulty umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem Jana 
C. Löbla nazvaná V kabátu po 
dědovi. Tato výstava předkládá 
výsledky jeho dlouhodobého 
výzkumu a tvůrčího zhodnoce-
ní tradice krušnohorské textil-
ní produkce spojené především 
s etnikem sudetských Němců. 
Výstava bude přístupná do 
26. května.  zu

Zemřel sólista ústecké opery
Dlouholetý člen ústeckého 
operního sboru Miroslav 
Smyčka zemřel 25. dubna 
ve věku 90 let. V ústeckém 
divadle působil přes třicet let. 
Ve volném čase se věnoval své 
zálibě v jazyce esperanto.

Absolvoval reálné gymnázi-
um v Brně. V letech 1945–49 
studoval filologii a filozofii na 
Masarykově univerzitě v Brně, 
ale při politických prověrkách 
byl vyloučen.

Již v době univerzitních stu-
dií zároveň studoval zpěv na 
hudební škole a konzervatoři 
a v roce 1949 byl angažován ve 
sboru Státního divadla v Brně. 
Roku 1953 začala jeho karié-
ra operního sólisty v řadě di-
vadel; v tom ústeckém působil 
od roku 1970 do roku 2004.

Ve volném čase byl náruži-
vým esperantistou, v tomto 
jazyce koncertoval na mnoha 
akcích a řadu písní a árií v es-
perantu nahrál i na CD. V roce 
2002 byl jmenován čestným 
členem Českého esperantské-
ho svazu.

Za jeho celoživotní umělec-
kou práci mu byla na návrh 
UNIE odborového svazu profe-
sionálních zpěváků ČR a Spo-
lečnosti koncertních umělců 
v roce 2010 udělena cena Se-
nior Prix.

Jeho dcera Jolana Haan 
Smyčková (1979) je herečkou 
a zpěvačkou pražského Diva-
dla Semafor.  zu

Galerie OKO končí

Do ústecké Galerie OKO už se 
nepodíváte. Výstavou fotografií 
Jarmily a Zdeňka Fišerových 
z cest po Vietnamu a Kambodži 
se totiž 30. dubna uzavřela. Za 
tři roky činnosti tu mohli ná-
vštěvníci zhlédnout 21 výstav.  zu

Jiří Černý 
v Nároďáku
Máte rádi dobrou muziku? 
Tak to si 16. května od 20:00 
hodin zajděte do Národního 
domu. Čeká vás další z řady 
poslechových večerů zná-
mého českého hudebního 
publicisty Jiřího Černého. 
Vstupné je 70 korun.  zu

Labutí jezero na 
prknech divadla

Ještě jste nebyli na slav-
ném baletu Labutí jezero? 
Další šanci to odčinit máte 
23. května od 19:00 hodin 
v Severočeském divadle. 
Vstupné je od 100 do 400 
korun. Baletní klasika 
„na špičkách“ vyprávějící 
severskou legendu o dívce 
Odettě proměněné v labuť 
si získala svou nesmrtelnost 
díky romanticky podmanivé 
Čajkovského hudbě a také 
díky původním dochovaným 
choreografickým pasá-
žím Mariuse Petipy a Lva 
Ivanova. Kouzelná výprava 
s doprovodem symfonické-
ho orchestru ctí originalitu 
tohoto díla a přinese jistě 
pěkný zážitek nejenom vy-
znavačům tohoto žánru.  zu

Poslechněte si 
drsný blues rock

Koncert skupiny Steepwa-
ter si nesmíte nechat ujít. 
Uskuteční se 23. května od 
20:00 hodin v Národním 
domě. Vstupné je 120 korun. 
Kapela vznikla v Chicagu 
v roce 1998 jako trio. Jméno 
pochází z lodi, již vídával 
zpěvák a kytarista Jeff 
Massey v přístavu na jezeře 
Michigan. Muzika vychází 
z britského blues přefil-
trovaného do současného 
rocku.  zu

P o Z V Á N k Y

Účastníci minulého ročníku Startup Go Grill

foto: mč praha 12
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Český šmak v plastu
Jídelní kout v OC Forum je 
poměrně hojně navštěvova-
ný, protože se zde dá levně 
a rychle najíst. Výběr je různý, 
pro svůj test se rozhoduji pro 
českou kuchyni. Však také 
stánek má příslovečný název – 
Šmak české kuchyně.

Vybírat si můžete z asi stov-
ky jídel, některá budou asi 
z mražených polotovarů, třeba 
se i pletu, ale to nemíním ris-
kovat. A tak nakonec z nabíd-
ky volím bramborák se zelím 
a vepřovou pečení. To se mi 
zdá dostatečně české. Stejně 
jako bramborová polévka a to-
čená kofola.

Čekat na jídlo téměř nemusí-
te. Polévku a pití dostávám na 
tác okamžitě, na bramborák 
u pultu čekám asi dvě minuty, 
než to vše v kuchyni nanda-
jí a donesou. Jen je škoda, že 
vše je v plastu, včetně příborů, 
ačkoli maso je měkké a dá se 
ukrojit. Ale chápu, je to jedno-
dušší, byť ne moc ekologické. 
Platí se dopředu, celé mé jídlo 
mne vyjde na 114 korun. To je 
velmi přívětivá cena.

Sedám si k jednomu ze sto-
lů na jakousi barovou stoličku 
a mohu odtud sledovat i ruch 

v celém jídelním koutě. Všech-
no jídlo je teplé, tak se pouš-
tím do polévky. Chutná mi, jen 
bych si ji přisolil. Bohužel po 
dochucovadlech se koukám 
marně, nejsou zde. No zklama-
ně pokračuji.

Do hlavního jídla se pouštím 
s chutí. Na to, že je z rychlé-
ho občerstvení, ho hodnotím 
docela dobře, jak jsem již psal, 
je měkké i dostatečně teplé. 
Zelí mi připadá akorát kyselé, 
bramborák se povedl.

Jídlo sním asi během dvace-
ti minut, takže pověst rych-
lého jídla v centru města je 
oprávněná. I cena byla dobrá, 
na chuť si vlastně také stěžo-
vat nemohu. Takže rychlý oběd 
bez luxusu, kdy na vás ale 
všichni vidí, lze doporučit.  lu

V květnu proběhne Ústecký 
pivní jarmark, již posedmé
Tradiční a velkolepou akcí, 
která ke květnu v Ústí nad 
Labem patří, je Ústecký pivní 
jarmark malých a rodinných 
pivovarů. Letos 13. května 
v 10:00 vypukne na Kostelním 
náměstí již 7. ročník. Jde o ce-
lodenní akci, která je určena 
velkým i malým, pivařům 
a rodinám s dětmi.

Pivní nabídka bude široká 
a své pivařské umění před-
vedou zástupci 26 pivovarů. 
Vedle tradičních účastníků 
představí svou pivní nabíd-
ku i několik jarmarečních no-
váčků jako například  pivovar 
Trilobit, minipivovar Zašová, 
U Stočesů z Rokycan nebo 
Rodinný pivovar Zichovec.

Celý den bude připraven kul-
turní program, divadelní a hu-
dební vystoupení pro malé 
i velké, zajímavé pochoutky 
i řemeslné stánky. Tradičně se 
uskuteční odborná degustace 
ohodnocená MÁZEM Ústeckého 
pivního jarmarku a slosovatelná 
anketa čtenářů Ústeckého dení-
ku o Máz Ústeckého deníku.

K pivnímu jarmarku patří 
také charita a všechny zúčastně-
né pivovary věnují 0,50 Kč z kaž- 
dého prodaného piva ústecké 
nadaci Plamínek naděje na re-
habilitační pobyt v Centru Há-
jek Plzeň pro desetiletou Lenič-
ku Tomešovou, která by se díky 
tomu mohla postavit poprvé v ži-
votě na vlastní nožičky.  pr

Během akce je připravený bohatý kulturní 
program. Vystoupí řada domácích i mimo 
ústeckých kapel – Plexis, Tučňáci, Coffee- 
break, B. B. Flink, Nejenjazzband, The 
Boom, Třehusk, Junior ZUŠ Evy Randové 
nebo dětský sbor Písklata z Teplic. 
Program na divadelní scéně věnované 
především dětem vystoupí Divadlo V Pytli, 
Komedianti na káře, Divadlo Na Cestě  
nebo Flašinetář z Ostrova. Celou akci 
moderuje Per Stolař.

Připraveny budou také dětské soutěže 
a atrakce, dětská výtvarná dílnička nebo 
si vyzkoušíte i práci hrnčíře a zhlédnete 
kováře. 
Celou akci dovrší After párty v Pivovar 
Hotelu Na Rychtě po 22:00 s kapelou 
Nepit©h Band. Detailní program najdete 
na www.usteckypivnijarmark.cz  nebo na 
www.pivovarnarychte.cz. Informace k akci 
můžete sledovat i na www.facebook.cz/
PivovarHotelNaRychte.
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Hudební kroužky v DDM
Hudební kroužky nemají 
v Ústeckém DDM dlouhou 
tradici. Je tomu teprve pár let, 
co kytary a flétny rozezněly 
naši původní budovu v uli-
ci Winstona Churchilla. Po 
přestěhování jsme paletu hu-
debních kroužků značně roz-
šířili. Nyní nabízíme hudební 
vyžití pro všechny věkové 
kategorie. Již dvouleté děti 
mohou navštěvovat kroužky 
jako ,,Hudební rejdění“, nebo 
třeba ,,Písničku“. Starší děti 
se pak mohou nechat uvést 
do tajů hudebních nástrojů 
pod vedením absolventů ZUŠ, 
konzervatoří a studentů či 
absolventů vysokých škol. 

Zájemci mo-
hou hrát na tra-
diční nástroje, 
jako je kytara, 
klavír a flétna. 
Pro odvážněj-
ší máme bicí 
soupravu, elek-
trickou kyta-
ru a baskytaru. 
Dále se mohou 
při většině hu-
debních aktivit 
setkat s netra-
dičními nástroji, 
jako jsou napří-

klad drumbeny, cajony, nebo 
boomwhackery. Vyučujeme 
také sólový zpěv a máme zde 
několik muzikálů, které jsou 
neúnavně pilovány nadšenými 
zpěváky a tanečníky.  Ve výu-
ce, která je vedena skupino-
vě, se soustředíme především 
na praktické užití hudebních 
dovedností v běžném životě 
a děti si většinou sami vybí-
rají repertoár. Děti se účastní 
různých vystoupení a soutěží, 
a to nejen v rámci akcí DDM. 
Na příští školní rok chystá-
me několik novinek, například 
zjednodušenou hudební teorii 
a hru na v současnosti velmi 
populární ukulele.  pr

PØEHLED AKCÍ 
www.ddmul.cz

11. 5. 2017    KREATIVNÍ DÍLNA KREATIVKA   
17,00 - 19,30 h
Letní brože a korálky z hedvábí, organzy, korálkù a plsti. 
 Cena dle použitého materiálu.

20. 5. 2017    MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Kurz v rámci akreditovaných kurzù DVPP. 
Lektor: Mgr. Jana Stoicová       Pouze pro pøihlášené.

30. 5. 2017    KRÁL ZBOJNÍKÙ - muzikál  
17,00 - divadelní sál DDM
Premiéra muzikálu na motivy Robina Hooda v podání 
 souboru Musical School DDM.   Vstupné dobrovolné.

1. 6. 2017    DEN DÌTÍ  A  MUZIKÁL KRÁL ZBOJNÍKÙ     
15,30 - 18,30 - DDM
Zábavné odpoledne pro dìti i dospìlé, soutìže, odmìny, 
opékání vuøtù.
Od 17,30 - muzikál Král zbojníkù -  divadelní sál.

5. 6. 2017    POMÁDA - muzikál    
18,00 - divadelní sál DDM
Muzikál Pomáda v podání souboru Loï bláznù - 
Musical  School DDM.  Vstupné dobrovolné.

k Ř í Ž o V k A tajenka: Citát spisovatele J. r. kiplinga
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Velikonoční tvoření 
v ZŠ Stříbrnická
Třídy 1.C a 8.A,B Základní 
školy Stříbrnická se opět sešly, 
aby se společně připravily na 
Velikonoce. A tak se 4. dubna 
peklo, zdobila vajíčka a psala 
velikonoční přáníčka. Byla 
veselá nálada a práce šla všem 
od ruky. Moc se nám to líbilo 
a už se těšíme na další společ-
né zážitky.  ZŠ Stříbrnická

V muzeu si sami udělejte mozaiku
Všechno potřebné k tvorbě 
skleněné mozaiky na jednom 
místě, to je specifická nabídka 
shopu Muzea města Ústí nad 
Labem. U příležitosti výtvarné 
výstavy „Setkání v prostoru“ 
(do 11. června), jíž právě domi-
nují mozaiky českých a ital-
ských umělců, rozšířil muzejní 
shop sortiment o speciální 
kleště na štípání skla, sety růz-
nobarevných skleněných teser 
a další ingredience profesio-
nálního mozaikáře.

Součástí kolekce je i litera-
tura o múzivním umění. Inspi-

rací můžou být návštěvníkům 
díla v úvodu zmíněné výstavy, 
mezi nimiž figuruje i mozaika 

spontánně vytvořená hosty 
ústecké vernisáže.

 muzeum města Ústí nad labem

17. ročník sympozia 
v Řehlovicích
Milí přátelé, rádi bychom vás 
tímto srdečně pozvali k účas-
ti na 17. ročníku sympozia 
Proudění/Strömungen 2017 
v Řehlovicích. Sympozium se 
uskuteční od pátku 14. čer-
vence do neděle 23. července 
a tentokrát se zaměří na umě-
lecky zajímavé a velmi nosné 
téma Oběť & oddanost. Stejně 
jako v minulých ročnících 
nejde jen o uměleckou tvorbu, 
ale i o česko-německé spolu-
poznávání a komunikaci mezi 
umělci obou národů. Podmín-
kou přijetí je účast po celou 
dobu sympozia a zaslání umě-
leckého konceptu k tématu 
Oběť & oddanost do 31. května 
2017. V případě, že se k účasti 
na sympoziu hlásíte poprvé, 
prosíme rovněž o zaslání 
vašeho osobího portfolia/CV. 
Žádosti posílejte na lenkahol@
volny.cz.  kulturní centrum Řehlovice

Ústečané uklízeli svoje město
Hrábě, lopaty, motyky a další 
nářadí vzaly v sobotu na růz-
ných místech města do ruky 
stovky lidí. Zapojily se tak do 
akce Ukliďme Česko.

Nevzhledná zákoutí ve Va-
ňově uklízeli také primátor-

ka Věra Nechybová, náměstek 
Pavel Dufek a jejich spolupra-
covníci. „Záměrně jsme vybrali 
Pražskou ulici, je to vstupní brá-
na do našeho města, není nám 
lhostejné, jak vypadá,“ uvedla 
primátorka Věra Nechybová.

Za více než čtyři hodiny 
práce nasbírali dobrovolníci 
65 pytlů odpadků. Převažovaly 
PET lahve, papíry, plechovky, 
sklo, papíry a závěje nedopal-
ků. Úklid probíhal i na dalších 
místech, například na Bukově 
nebo Mariánské skále.  zu

Velká gratulace Bertě Haskeyové
Krásných 101 let oslavila 
v těchto dnech paní Berta 
Haskeyová, žijící v našem Do-
mově pro seniory v Doběticích. 
I ve svém úctyhodném 
věku je paní Berta 
téměř soběstačná, na 
cizí pomoc odkázána 
zcela minimálně. Stále 
z ní čiší energie, vtip 
a velká životní moud-
rost. Přestože přestala 
před časem sledovat 
televizi a vyměnila ji 
za rádio, má neskuteč-

ný přehled o dění kolem sebe 
a např. na téma „uprchlická 
krize“ nebo „parlamentní 
volby“ s námi sama zavedla 

čilou debatu. Za svůj 
požehnaný věk a bys-
trou mysl prý vděčí 
tvrdé celoživotní 
práci a pozitivnímu 
myšlení. Připojujeme 
se ke gratulantům, 
přejeme moc moc 
zdravíčka a těšíme se 
zase za rok.  městský 
obvod Severní terasa

Univerzita kvůli autismu svítila modře
Na ústecké univerzitě poprvé proběhla akce 
s názvem UJEP (Česko) Svítí modře. Do pohy-
bu ji 6. dubna dali studenti 1. ročníku oboru 
Ergoterapie Fakulty zdravotnických studií 
UJEP. Jedná se o projekt, který šíří informace 
o poruchách autistického spektra (PAS). Do této 
aktivity se zapojil každý, kdo si dne 6. dubna 
oblékl cokoliv modrého. Tím vyjádřit podporu 
myšlence osvěty tematiky autismu. K dispozici 
byla, samozřejmě, propagační modrá trička 
UJEP Svítí modře. Akce měla na univerzitě 
velký úspěch. Zejména na fakultě zdravotnic-
kých studií se ho zúčastnila většina studentů 
a kompletní akademický sbor fakulty. K akci 

se přidaly také pedagogická a přírodovědecká 
fakulta, včetně rektorátu UJEP.  uJEP Ústí nad labem

Karatisté na semináři s Antoniem Olivou
Reprezentace karate České re-
publiky uspořádala opět v jab-
loneckém sportovním centru 
KABU celorepublikový seminář 
disciplíny kumite. Akce se 
zúčastnili i ústečtí karatisté. 
Ani tentokrát opět nechyběl 
světový stratég této disciplíny 
Španěl Antonio Seba Oliva. 
Jako v předcházejících létech 
se naše reprezentace vešla do 
jeho nabitého programu, kdy 
tento postavou nevysoký, ale 
šíří svých znalostí a zkušeností 
velmi bohatý odborník navštívil 
mezi 81 státy i Českou repub-
liku. „Jezdím sem už 20 let 

a mám to tady rád. Vytvořili 
jsme si s vedoucím reprezen-
tace p. Musilem vzájemně 
příjemný osobní vztah a také 

přínosnou atmosféru našich 
seminářů,“ řekl Antonio Oliva, 
slavící v letošním roce 69 let. 
Na programu třídenního semi-
náře byla výuka aktivní obrany, 
rychlostní aspekty zápasu 
a psychologický vývoj průběhů 
zápasů. Z ústeckých závodníků 
se tohoto reprezentačního sou-
středění zúčastnila pětice členů 
SKR Sport Union, se svými tre-
néry Nechybou a Rajchertem. 
Trenér ústeckého kumite, Mgr. 
Petr Nechyba, byl na závěr této 
akce pověřen funkcí asistenta 
trenéra státní reprezentace 
kumite.  Josef rajchert
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Kulturní středisko začíná s přípravou na podzim
Ačkoli ještě nezačalo léto, v Kulturním 
středisku města Ústí nad Labem již zaha-
jují přípravy na podzimní sezonu letoš-
ního roku. V létě se většina aktivit bude 
soustředit do Letního kina, protože se 
v Kulturním domě a Národním domě bude 
intenzivně pracovat. Zároveň je potřeba 
připravit kulturní program.

Velká rekonstrukce čeká Kulturní dům. 
Kulturní středisko avizovalo, že se zde 
budou celé léto opravovat rozvody vody 
a kanalizace. Ale nakonec to nebude vše. 
„Město navíc uvolnilo prostředky na re-
konstrukci výměníkové stanice a rozvodů 
tepla,“ uvedl ředitel Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem Ivan Dostál.

Výhodou bude, že se stavební práce 
sdruží a nebude třeba na tak dlouho ome-
zovat provoz v objektu. Podle Ivana Do-
stála ale ani tyto rekonstrukce nebudou 
nakonec znamenat, že by se Kulturní dům 
zavřel. „Podařilo se najít cestu, jak zde 
s mírnými omezeními zachovat činnost,“ 

řekl. Znamená to například, že restaura-
ci i nadále budou moci využívat senioři ke 
svým aktivitám. V hlavním sále pak bu-
dou trénovat taneční kroužky. Dělníci zde 
mají pracovat až v červenci a srpnu, kdy 
kulturák stejně bývá zavřený.

Rekonstrukce topení má zvýšit komfort 
pro návštěvníky Kulturního domu a při-
nést i úspory. Teplo dnes nejde regulovat, 
jde v podstatě jen vypnout nebo zapnout, 
a to přinášelo mnoho problémů. Po rekon-
strukci výměníkové stanice se také začne 
jednat o jejím převedení pod Tepelné hos-
podářství města Ústí nad Labem.

Národní dům čeká jen klasická letní 
údržba. Na ní je nejzajímavější a zároveň 
i nejobtížnější očista velkých lustrů. Ty je 
nutné spustit k zemi, omýt a zase je do-
stat zpět na místo.

Na podzim se podle Ivana Dostála mo-
hou návštěvníci těšit na bohatý program. 
Ačkoli ještě není vše definitivně připra-
vené, již je jasné, že bude probíhat 21. 
ročník populárního Jazz&Blues festivalu. 
Znovuobnoví se také festival Ústecký fol-
kový podzim. Kdy by měla každý měsíc vy-
stoupit nějaká známá folková kapela. Lidé 
se také mohou těšit na různé předvánoční 
a vánoční akce.  pr

V Ústí jsou nádoby na bioodpad
Od 1. března jsou ve všech 
městských obvodech u vy-
braných stanovišť nádoby na 
tříděný odpad i hnědé nádoby 
na biologicky rozložitelný 
komunální odpad o velikosti 
240 l. Svoz probíhá do června 
2017 jednou za 14 dní v pátek. 
Poté bude v případě potřeby 
jeho četnost zvýšena nebo 
zachována. Z prvních zku-
šeností však vyplývá, že ne 
všichni občané vědí, pro jaký 
druh odkládaného odpadu je 
tato nádoba určena, a použí-

vají ji k odhazování „běžné-
ho“ směsného komunálního 
odpadu či plastů. Nesprávným 
tříděním však dochází k zne-
hodnocení samotného odpadu, 
který pak není možné uložit na 
kompostárně a následně dále 
využít. Do nádob patří:

Tráva, plevel, zbytky pečiva 
a obilovin, košťály i celé rostli-
ny, seno a sláma, zemina z kvě-
tin, hnůj, slepičí trus, hobliny 
a piliny, padané ovoce, slup-
ky z ovoce a zeleniny, zbytky 
ovoce a zeleniny, listí a drcené 

větve, kávový a čajový odpad 
včetně filtrů. Ostatní odpad 
(např. pleny, maso a kosti, ole-
je a tuky, tekuté a silně mastné 
potraviny, obaly od potravin, 
uhynulá zvířata, kočkolit, bio-
logicky nerozložitelné odpady, 
uhelný popel a smetky z uli-
ce, sáčky z vysavače, cigareto-
vé oharky, podestýlka z chovu 
drobných zvířat) do těchto ná-
dob nepatří. Pracovníci města 
apelují, aby odpad do nádob 
byl vhazován bez igelitových 
sáčků či tašek.  zu

Zaplněný sál kulturního domu

svoz odpAdu ze zeleně ve vAcích
Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude 
proveden v jednotlivých městských obvodech 
v dále uvedených termínech. Vaky připravené 
k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném 
svozové technice (u vozovky).

svoz nebezpeČných složek 
komunálního odpAdu
Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí 
na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek 
budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému 
pracovníkovi.

svoz obJemného odpAdu
Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí. 
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. 
vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové 
krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat 
do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady 
odložte ke sběrným nádobám pouze den před 
termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno 
v uvedený den.

důležité upozoRnění
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební 
odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. 
sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá 
elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, 
pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá 
elektrozařízení odkládejte na místa zpětného 
odběru nebo do sběrných dvorů. 

Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu 
využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů 
v Krásném Březně a ve Všebořicích.

svoz vAků s odpAdy ze zeleně
severní terasa, dobětice 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy 
v týdnu od 2. 5. 2017
mojžíř, neštěmice, krásné březno 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy 
v týdnu od 9. 5. 2017

svoz nebezpeČného odpAdu
severní terasa – stříbrníky 
datum svozu: 16. 5. 2017
Stříbrníky: Jizerská 16,40–17,00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 
17,10– 17,30
mojžíř – neštěmice – krásné březno 
datum svozu: 16. 5. 2017
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15,00–15,20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30–15,50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00–16,20

svoz obJemného odpAdu
i. etapa, střekov
ÚteRý 9. 5.: severní terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
středA 10. 5.: severní terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

ii. etapa. stříbrníky, dobětice
ČtvRtek 11. 5.: stříbrníky 
Jizerská, Šumavská, Orlická
pondělí 15. 5.: stříbrníky 
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
ÚteRý 16. 5.: dobětice 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
středA 17. 5.: dobětice 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
ČtvRtek 18. 5.: dobětice 
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

i. etapa, mojžíř, neštěmice
pondělí 22. 5.: 
J. Plachty
ÚteRý 23. 5.: 
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, 
Žitná
středA 24. 5.: 
Na Skalce, Peškova, Picassova
ČtvRtek 25. 5.: 
Ryjická, Sibiřská
pondělí 29. 5.: 
Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, 
Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
ÚteRý 30. 5.: 
Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 

Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

ii. etapa, krásné březno

středA 31. 5.: sídliště pod vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
ČtvRtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi 
keplerovou a krčínovou 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
pondělí 5. 6.: krásné březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, 
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
ÚteRý 6. 6.: krásné březno okolo ul. nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
středA 7. 6.: krásné březno, ul. mezi 
krčínovou a neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
ČtvRtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní, 
žežická a neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
pondělí 12. 6. 2: krásné březno, 
oblast mezi ul. drážďanská a přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, 
Výstupní, Zolova

I N F o r m A C E  o   S V o Z u  o D P A D u  V   Ú S t í  N A D  l A B E m
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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 | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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Levné ubytování s polopenzí
v chatkách  se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

www.JachtaMachovoJezero.cz  www.CtyrlistekMachovoJezero.cz  tel.: 604 809 688. .
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presslova, sienkiewiczova, hornická, 
Červený vrch, stará 
dne 9. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
králova výšina, pod školou, malátova, 
lisztova, ženíškova, holarova, stříbrnické 
nivy dne 10. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
emy destinové, koněvova, stará 
dne 11. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
bří. Čapků, ve stromkách, Rembrandtova, 
kosmova (všechny od Bří. Čapků 
k Všebořické) dne 12. 5. od 7:00 do 16:00
Jizerská (od šumavské k šrámkově), 
parkoviště Jana zajíce 
dne 15. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
u Radnice, studentská, májová, 
milešovská, Jánského, turistická, národní, 
sibiřská + parkoviště č.p. 372 
dne 16. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
peškova, na skalce, dubová, hluboká 
(horní část) dne 17. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
sportovní, květinová, parkoviště 
opletalova, zelená, hluboká – spodní část, 
opletalova dne 18. 5. 2017 od 7:00 do 16:00

snp, ve smyčce, veleslavínova, hoření 
dne 22. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
hillarova, ivana olbrachta, obránců 
míru, ondříčkova, mošnova, hilbertova, 
mošnova – zásobovací 
dne 23. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
v Jámě, u Remízy, za vozovnou, 
baráčnická, v podhájí, vinařská – sídliště 
dne 24. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
picassova, parkoviště p.č. 697/87, 
na výšině, Ryjická, tři kříže, Akátová 
dne 25. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
17. listopadu, plynárenská, dukelských 
hrdinů (od masarykovy po všebořickou) 
dne 26. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
Ježkova, brandtova, pod rozhlednou, 
poláčkova dne 29. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
kmochova, pincova 
dne 30. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
Rabasova, šrámkova 
dne 31. 5. 2017 od 7:00 do 16:00
obvodová, Čechova, Rozcestí 
dne 1. 6. 2017 od 7:00 do 16:00

tolstého, sokolská, barrandova 
dne 5. 6. 2017 od 7:00 do 16:00
purkyňova, puškinova, kolárova, žukovova 
u č.p. 75,77, Rozkošná, máchova, 
kořenského, ke hradu dne 6. 6. 7:00–16:00
karoliny světlé, u pivovarské zahrady, 
křižíkova, Janáčkova, na vinici, 
v doubravě, hřbitovní, na náspu, 
na sklípku dne 7. 6.2017 od 7:00 do 16:00
Raisova, varšavská, mánesova, kozinova 
dne 8. 6.2017 od 7:00 do 16:00
na kohoutě, dukelských hrdinů 
dne 9. 6. 2017 od 7:00 do 16:00
kramoly, žukovova, na pile, těšínská, 
zeyerova, třebízského 
dne 12. 6.2017 od 7:00 do 16:00
tomáše ze štítného, pionýrů, střekovské 
nábřeží, sukova, u stanice 
dne 13. 6.2017 od 7:00 do 16:00
Jindřicha plachty, k haldě, žitná, strážná, 
parkoviště J. plachty 
dne 14. 6.2017 od 7:00 do 16:00
Růžová, nový svět, svádovská, matiční, 

plavecká, postranní, veslařská, parkoviště 
neštěmická dne 15.6.2017 od 7:00 do 16:00
svojsíkova, gagarinova 
dne 19. 6.2017 od 7:00 do 16:00
keplerova, husova, družstevní, příkopy, 
Jungmannova dne 20. 6. 7:00–16:00
maková, šípková, zvonková, stavbařů, 
parkoviště meruňková 
dne 21. 6.2017 od 7:00 do 16:00
ovocná, višňová, švestková, parkoviště 
stavbařů, ořechová, meruňková, ladova 
dne 22. 6.2017 od 7:00 do 16:00
školní, návětrná, kpt. nálepky, 
vojnovičova, kpt. Jaroše 
dne 23. 6. 2017 od 7:00 do 16:00
na ovčárně, herecká, Werichova, špálova, 
voskovcova, burianova, marvanova, 
muchova dne 26. 6. 2017 od 7:00 do 16:00
oblá, glennova, parkoviště maková, 
větrná dne 27. 6. 2017 od 7:00 do 16:00
Jana zajíce, v klidu dne 28. 6. 7:00 do 16:00
kosmonautů, kosmova, Jožky Jabůrkové, 
nedbalova, Rembrandtova 29. 6. 7:00–16:00

P o Z o r  N A  B l o k o V É  č I Š t ě N í  k o m u N I k A C í !

Nová výstava o nejdelších 
městských hradbách na světě

Tentokrát se na saské pevnosti Königstein nejedná o její vlastní 
2,2 kilometru dlouhou a 43 vysokou hradbu, ale o jiné velkolepé 
stavební dílo, které s pevností Königstein spojuje nejen monu-
mentální velikost, ale i obranná funkce. Až do 5. listopadu 2017 
se zde koná mimořádná výstava o nejdelším městském opevnění 
na světě, o městských hradbách ve východočínském městě Nan-
jing (Nanking). Expozice v budově Magdalenenburg je obsažena 
v ceně normálního vstupného na Königstein a má české, němec-
ké a anglické popisky, jak je tomu běžné i pro všechny ostatní 
expozice na pevnosti.  zu

SEBASTIAN
 
 
Kocour, černobílé barvy, 

asi 2 roky starý. Jedná se o dominantního 
kocoura, který je vhodný do bytu i na 
zahradu, ale spíše jako jediné zvíře 
v domácnosti.

KAmIl
 
Kocour, mourovaný s malou 
bílou náprsenkou a flíčkem 

na tlamě, stáří 1 rok. Je to milý a přátelský 
kocourek, vhodný do bytu i na zahradu.

GASToN
Pes, kříženec amerického 
buldoka, výška 55 cm, 
stáří asi 5 let, barva bílá. 

Gaston je pes, který má rád lidi, chová se 
přátelsky, pouze se nesnese s ostatními 
psy a rád se s nimi pere. Je proto vhodný 
pouze jako jediné zvíře do rodiny.

RíšA 
 
 
 

Kocour, černobílé barvy, asi 2 roky starý, 
vhodný do bytu i na zahradu.

v lukách 178/21, Ústí nad labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

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 .

nabízíme: zajímavou odměnu a individuální plán 
požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání, praxi v oboru, řidičský průkaz

CV posílejte na: info@mediaconcept.cz

HLAVNÍHO REDAKTORA

VYDAVATELSTVÍ A AGENTURA
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
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DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
SOBOTA 13. 5. 2017 OD 12:00 DO 17:00 HODIN

ZAHRADA ČESKÉHO ROZHLASU SEVER 
NA SCHODECH 10, ÚSTÍ NAD LABEM

DAVID DEYLATRAKCE PRO DĚTI

PROHLÍDKY BUDOVY

SKÁKACÍ HRAD

JÍZDY NA PONÍCÍCH
SOUTĚŽE

Více informací na www.sever.rozhlas.cz

VSTUP
ZDARMA

plakát-dod2017-tisk.indd   1 19.4.2017   9:37:17

Rozhlas se otevře 
návštěvníkům v sobotu 
13. května 2017
Prohlídky krásné Wolfrumovy 
vily a atrakce pro děti budou 
největším lákadlem letošního 
Dne otevřených dveří Českého 
rozhlasu Sever. Areál rozhlasu 
se veřejnosti otevře 13. května 
ve 12.00 hod.

Děti se mohou těšit na ská-
kací hrad, projížďky na po-
nících, soutěže o ceny nebo 
ukázku dravých ptáků. Milov-
níci historie se připojí k prů-
vodcům, kteří jim po sku-
pinách ukážou památkově 
chráněnou budovu vídeňské-
ho architekta Hanse Miksche, 
oblíbeného stavitele ústeckých 
boháčů. „Mramor, kazetové 
stropy, honosné schodiště, vit-
rážové okno v secesním sty-
lu, umělá jeskyně v jižní části 
zahrady a především úchvat-
ná architektura samotné vily 
k nám často lákají stovky ná-
vštěvníků z celé České repub-
liky i zahraničí,“ říká ředitel 
ČRo Sever Milan Knotek.

Prohlídky budovy s výkla-
dem letos začnou o hodinu 

dříve než v letech předcháze-
jících. Stanice tak chce zkrátit 
dobu čekání zájemců o tuto 
službu, protože jednotlivé 
skupiny nemohou mít více 
než 25 osob. Návštěvníci také 
nahlédnou do vysílacích pra-
covišť a budou moci přímo ve 
studiu v živém vysílání písni-
ček na přání Miroslava Tartár-
ka poslat svým blízkým oblí-
benou skladbu.

Dobrou náladu dne otevře-
ných dveří podtrhnou hudeb-
ní vystoupení Davida Deyla 
a skupiny Black Horse. Nebu-
de chybět občerstvení a drob-
né dárky. „Při dobrém počasí 
očekáváme nejméně 1000 ná-
vštěvníků. Akce končí v pět 
odpoledne. Loni k nám přišlo 
asi o sto rodin s dětmi více 
než v roce 2015 a moc bych 
si přál, aby i letos rodiče své 
děti do zahrady vzali. Rozhod-
ně se nebudou nudit,“ uzavírá 
Knotek.

Všichni jste srdečně zváni 
k návštěvě! VSTUP ZDARMA!

v naší péči

EUC DERMACENTRUM   fototerapie - balneoterapie

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

EUC Dermacentrum s.r.o.
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 201 101
Mobil: +420 602 232 582

Provozní doba:
Pondělí 6:00 – 18:00
Úterý 6:00 – 18:00
Středa 6:00 – 18:00
Čtvrtek 6:00 – 18:00
Pátek 6:00 – 15:00

LÁZEŇSKÁ PÉČE  •  MRTVÉ MOŘE  •  AKNÉ   

ATOPICKÉ EKZÉMY  •  PSORIÁZA  •  IMUNITA

ZAVOLEJTE,
vyšetří Vás zkušená kožní lékařka

KOMPLEXNÍ LÉČBA KOŽNÍCH CHOROB


