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Tip Pavla 
Nepivody
Začal bych 
Činoherákem 
a derniérou 
Misantropa 
s Kryštofem 
Rímským 
v hlavní roli 
3. 6. Bohužel si představení 
musím nechat ujít, protože 
hrajeme s Houpacíma koně-
ma na divadelně hudebním 
festivalu Habrovka v Praze, 
což také stojí za doporuče-
ní. Kdo ještě neviděl Homo 
Faber s úžasnym Martinem 
Fingerem, nenechte si ujít 
7. 6. Na legendární Klub rvá-
čů 12. 6. určitě není potřeba 
upozorňovat, naopak na 
novinku v repertoáru ČS Li-
dojedi 14. 6. ještě ano. A na 
konci měsíce další premiéra 
ze Shakespearovské série, 
3. díl Jindřicha VI. v krás-
nobřezenské likérce. První 
dva díly v bývalém klubu 
Tukan a na hradě Střekov 
jsem viděl a třetí rozhodně 
nevynechám. V Nároďá-
ku 7. června stojí určitě 
za doporučení legenda 
českýho jazz rocku Energit 
a vlastně jakýkoliv z blueso-
vých a dalších koncertů. 17. 
června můžete po tradiční 
půlroční odmlce slyšet The 
Boom Beatles Band and Or-
chestra v zahradě Českého 
rozhlasu. Hostem koncertu 
je Vladimír Merta. Bude to 
pro nás tak trochu zkouška 
na srpnovou návštěvu Liver-
poolu. Určitě by mě zajímalo 
provedení Verdiho opery 
Nabucco pod širým nebem 
na hradě Střekov 23. červ-
na, živá hudba za letní noci 
prostě nemůže nebýt dobrá. 

 Pavel Nepivoda, The Boom
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CENTRÁLNÍ PARK NA SEVERNÍ TERASE
PORTA 2017
1/6 1700 BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM
2/6 1600 NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 

SOBOTNÍCH FINALISTŮ A HOSTŮ 
Hana a Petr Ulrychovi – Javory, 
Lístek, Sekvoj, Latajacy Dywan, 
Disneyband a další

3/6 1500 FINÁLE MEZINÁRODNÍ 
INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE 
8 finalistů z Polska, Slovenska a ČR

 1715 COUNTRY MARATON 
Fešáci 50, Rekonvalescence, 
Cadillac PB a Fešáci s hosty

4/6 1930 PÍSNIČKÁŘI NA LAGUNĚ 
Vojta Kiďák Tomáško, Jiří Schmitzer 
a Petr Lüftner s hosty

JEZERO MILADA
3–4/6 VÍKEND NA MILADĚ

LETNÍ KINO
10/6 1000 PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI

APOLLO MUSIC CLUB DŮLCE
10/6  RETRODISKOTÉKA

ÚSTECKÉ PODZEMÍ
24/6 1400 DEN S LABSKOU KRÁLOVNOU

DŮM KULTURY 
Z důvodu rekonstrukce do 30/9 zavřeno

NÁRODNÍ DŮM 
7/6 2000 ENERGIT
17/6 900 ZOO TRHY
17/6 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA 

HAŠKA A DOSTÁLA
24/6 1800 KONCERT PRO MÍŠU
26/6 2000 KEITH STONE BAND
28/6 2000 JACKIE VENSON TRIO

SKANZEN ZUBRNICE
22/7  POUŤ SV. MÁŘÍ MAGDALENY

ČINOHERNÍ STUDIO 
3/6 1900 MOLIÈRE: MISANTROP
7/6 1900 MAX FRISCH: HOMO FABER
11/6 2000 EWALD PALMETSHOFER: 

NEPROVDANÁ
12/6 1900 CHUCK PALAHNIKUK: KLUB RVÁČŮ
14/6 1900 PETR PÝCHA & JAROSLAV RUDIŠ: 

LIDOJEDI
15/6 2000 EWALD PALMETSHOFER: 

NEPROVDANÁ
17/6 1700 RENÉ GOSCINNY, JEAN JACQUES 

SEMPÉ: MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY

30/6 1900 Bývalý lihovar v Krásném Březně 
PREMIÉRA / W. SHAKESPEARE: 
JINDŘICH VI. – 3. DÍL

1/7 1900 Bývalý lihovar v Krásném Březně 
1. REPRÍZA / W. SHAKESPEARE: 
JINDŘICH VI. – 3. DÍL

2/7  Celý den na různých místech Ústí 
WILLIAM SHAKESPEARE: 
JINDŘICH VI. / kompletní trilogie

ČINOHERNÍ STUDIO PRO ŠKOLY:
6/6 1000 CARLO COLLODI: PINOCCHIO

HRANIČÁŘ
6/6 1900 DANCER / exluzivní projekce
8/6 2000 ANDY THE DOORBUM
14/6 1900 25 LET ČLOVĚKA V TÍSNI
27/6 900 MASARYK

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
2/6 1900 ZVONOKOSY
8/6 1900 GALAKONCERT: 

ŠTEFAN MARGITA, LENKA GRAF
11/6 1700 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

taneční koncert TS Scenic
12/6 1900 ZVONOKOSY
13/6 1900 BALETNÍ MINIATURY III.
14/6 1900 ZEMĚ ÚSMĚVŮ
16/6 1800 TANEČNÍ GALAVEČER SPORT. 

TANEČNÍHO KLUBU GEBBERT
18/6 1700 KONCERT ŽÁKŮ BALETNÍHO 

STUDIA SD
19/6 1000 ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ A MŠ
19/6 1900 GIUDITTA
22/6 900 PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
VZDĚLÁVACÍ AKCE W. Churchilla 3
6/6 1300–1600  MATURITA SOLUTIONS DAY
13/6 1230–1500  LIFE SKILLS: THE GATEWAY 

TO THE FUTURE HOW TO MAKE 
THEM SPEAK

CESTOVATELSKÉ BESEDY W. Churchilla 3
15. 6. 1700 ZEMĚ S NEKONEČNOU FASCINACÍ
PŘEDNÁŠKY, DIVADLO, BESEDY, FILM 
 W. Churchilla 3
6/6 1700 DOBROVOLNÍCI V IZRAELSKÉ 

ARMÁDĚ
7/6 900–1700  BURZA KNIH 
9/6 1800–2300  MUZEJNÍ NOC
12/6 1700 PODVEČERY S VÁŽNOU HUDBOU
14/6 1800 LISTOVÁNÍ: TURNÉ V HAJZLU
21/6 1700 BIBLE – KNIHA KNIH
VÝSTAVY W. Churchilla 3
do 6/6 DĚTSKÉ SKRÝVAČKY 

W. Churchilla 3 / vitríny
do 31/5 MADAGASKAR

do 30/6 ŽIVOT A DÍLO VÍTĚZSLAVA 
NEZVALA

7/6–29/8 TAJEMSTVÍ Z HLÍNY
31/5–30/6  ZAHRANIČNÍ DOBROVOLNICE 

V KNIHOVNĚ

MUZEUM 
AKCE
1/6 1700 VERNISÁŽ A KONCERT 

ZUŠ EVY RANDOVÉ
2/6 1900 TANEC V 
3/6 1200 ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA, 

RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO 
KRAJE

4/6 1300 a 1500  VÝSTAVOU NELÍTOSTNÝ 
6/6 1700 VÝSTAVOU DIALOG S ČASEM 

S VÁCLAVEM HOUFKEM
7/6 1700 „KNĚŽOURE, DRYÁČNÍKU!“ – 

„VYSLANČE ĎÁBLŮV, LHÁŘI!“
9/6 1800–2300  STŘEDOVĚKÁ MUZEJNÍ NOC 
11/6 1000–1200 a 1300–1600 

DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA
14/6 1700 BITVA U ÚSTÍ V ROCE 1426 

A JEJÍ POMNÍKY
19/6 1600 ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ
20/6 1700 VÝSTAVOU STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ 

S ELIŠKOU WIESNEROVOU
21/6 1600 MUZEUM ČTE DĚTEM
21/6 1700 OD OCEÁNU K OCEÁNU 

NA KOLOBĚŽCE
22/6 1700 PŘÍRODA A MYSLIVOST 

NA ÚSTECKU
24/6 1000–1400  ROZLOUČENÍ S LABSKOU 

KRÁLOVNOU
28/6 1700 PROMÍTÁNÍ FILMU „PSI PÁNĚ“ 

ČR 2017, 70 min., dokument
 1830 BESEDA S FR. P. HYACINTEM 

ULLMANEM OP
 1900 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

VÝSTAVY „DOMINIKÁNI V ÚSTÍ 
NAD LABEM“ / vstupné 40 Kč

VÝSTAVY
2–25/6 VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU 

ZUŠ EVY RANDOVÉ
3/6–20/7 ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA, 

RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTEC. KRAJE
20/6–30/7  ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ
23/7–1/10  PŘÍRODA A MYSLIVOST 

NA ÚSTECKU
do 11/6 SETKÁNÍ V PROSTORU
do 18/6 NELÍTOSTNÝ PRAVĚK 
do 31/12 KLAUS HORSTMANN–CZECH–

DIALOG S ČASEM
do 30/6 DOMINIKÁNI V ÚSTÍ NAD LABEM – 

400 LET HISTORIE
do 31/12 STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ
do 11/6 BPDP 2017
30/5–2/7 EXPONÁT MĚSÍCE: 

MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ

Pivovarské slavnosti tentokrát s Hanou Zagorovou
Tradiční hudební událost roku 
v Ústí nad Labem Pivovarské 
slavnosti se blíží. Letní kino 
tentokrát přivítá Hanu Zago-
rovou, Ewu Farnou, Těžkej Po-
kondr, No Name a další kapely 
na dvou pódiích. 

A který ročník byl zatím, po-
kud jde o návštěvnost, nejpo-
dařenější? Ten před pěti lety, 
kdy byl hlavní hvězdou Tomáš 
Klus. Návštěvnost tehdy pře-
kročila magickou hranici 10 ti-
síc lidí. „Doufáme v podobnou 
účast i letos, kdy vrcholem 
slavností bude vystoupení pě-

vecké legendy Hany Zagorové,“ 
říká Luboš Machoň z pořada-
telské agentury DreamPro.

Co všechno čeká návštěvníky 
Pivovarských slavností?
Jedna z největších událostí 
tohoto léta v Ústí po roce 
přivítá všechny milovníky piva 
10. června od 12:00 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
českou legendu Hanu Zagoro-
vou, Ewu Farnou, Těžkej Po-
kondr nebo slovenskou kapelu 
No Name a na další hudební 
lahůdky. Stejně jako v pře-

dešlých letech se letní kino 
rozdělí na dvě hudební stage, 
kdy druhou obsadí regionální 
interpreti a kapely. Pivovarské 
slavnosti jsou pod značkou 

Březňák, ale máme dobrou 
zprávu i pro ty, kteří neholdují 
klasickým značkám. Vychutnat 
si zde budou moci klasická 
piva Heineken, Březňák, Pše-
ničné, Cider a mnohá další.

Kolik litrů piva se na 
slavnostech vypije?
Vloni se na Pivovarských 
slavnostech vypilo 124 sudů piv. 
Z vypitých sudů by se dala po-
stavit věž, která by měřila 65,7 
metru. Byla by vyšší než Petřín-
ská rozhledna. Doufám, že letos 
tohle číslo pokoříme.  pr

foto: fb hany zagorové
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I N Z E R C E

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 Vrbáku budou ateliéry. 
Mohlo být relaxační centrum
Střekov – O roky chátrající 
objekt lázní Dr. Vrbenského 
se najednou strhnul zájem.

Kdysi nejmodernější lázně ve 
střední Evropě, které jsou dnes 
zdevastované a plné odpadu, 
ještě v roce 2015 chtěla koupit 
střekovská radnice. Od města 
na to dostala dotaci 2,3 milionu. 
Její iniciativa ale zkrachovala. 

Minulou středu záměr od-
koupit lázně odsouhlasila rada 
města Ústí nad Labem s tím, že 
by chtěla i sousední sportov-
ní halu TJ Slavoj. „Kupní cena 
za budovu bývalých lázní, kte-
rou radní schválili, je ve výši 
2 milionů korun a za sportovní 
halu 6 milionů,“ řekla mluv-
čí města Romana Macová. Ale 
ten samý den realitní kancelář, 
jež lázně Dr. Vrbenského nabí-
zela, oznámila na svém webu, 
že lázně jsou rezervované. In-
vestor z Ústí údajně podepsal 
závaznou smlouvu a uhradil 
část ceny. Zájem, stejně jako 
město, zřejmě má i o sousední 
sportovní halu. Podle někte-
rých médií by v obou objek-

tech chtěl mít filmové ateliéry. 
Město podle Macové zase chtě-
lo vytvořit multifunkční spor-
tovní halu s propojením na re-
laxační prostředí.

O stavbě lázní rozhodla fir-
ma Schicht v roce 1928 a připo-
mněla si tím 80. výročí od své-
ho založení. Otevřely se 6. září 
1931. Ve své době nejmoderněj-
ší lázně se v šedesátých letech 
minulého století staly i cent-
rem tragických událostí. Na 
Ústecku tehdy zemřelo 16 mla-
dých lidí a dětí, které spojova-
la právě návštěva střekovských 
lázních. Později se zjistilo, že 
původcem onemocnění byla 
bakterie Neagleria fowleri, kte-
rá žije v horké vodě.  zu

Je v Ústí dostatečná 
nabídka pro cyklisty?

Tomáš Kubišta 
29 let, zaměstnaný 
Ústí nad Labem 
 
Osobně na kole nejezdím 

a každý cyklista je pro mě vlastně 
hrdina, protože na silnicích se kolikrát 
bojím v autě, natož abych absolvoval 
jízdu po Ústí na kole. Vím, že ČD 
umožňují půjčení kola na celý den, za 
pár korun, což je podle mě paráda. Ale 
shodou okolností sháním kolo pro jíz-
du na vesnici, u příbuzných a přiznám 
se, že se dívám spíše na internet, než 
abych obcházel kamenné obchody.

Aleš Bárta 
43 let, pokladní 
Ústí nad Labem 
 
U nás v Ústí je cyklo 

nabídka mizivá, spíše neexistující. 
Je fakt, že máme členitý terén, ale 
jedna cyklostezka podél Labe je na 
krajské město opravdu málo.

Lukáš Vlček 
26 let, vedoucí 
Ústí nad Labem 
 
Na kole v Ústí nejezdím. 

Vím, že vede cyklotrasa kolem Labe, 
případně že jezdí lidi k Habrovickému 
rybníku. Co se týče mě, tak jsem byl 
na kole za tento rok jen jednou.

Pavel Kuchynka 
43 let, manažer 
Ústí nad Labem 
 
Pořád je co vylepšovat, 

ale v ústeckém regionu jsem velmi 
spokojen.

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 31. 5. 2017 
 Příští vydání: 28. 6. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 21. 6. 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: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
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.

www.facebook.com/zitusti.cz
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Co proti vandalům?
Vandalové zase 
řádili. V Ústí 
se pustili do 
laviček, kašen 
a dlažby. Městské 

sady, zrekonstruované za 
obrovské a obrovsky sporné 
peníze, by měly být prosto-
rem pro nalézání klidu v ze-
leni v centru města. Ale kdo 
zůstane v klidu při pohledu 
na posprejované kašny 
a symboly SS? Strážníci mo-
hou více chodit tam, kde se 
destruktivní hrátky dějí, ale 
i oni pochybují o úspěšnosti 
zostřených dohledů.

V sousedních Teplicích 
najdete také stopy ničivé 
kreativity pouličních uměl-
ců. Ty ale pomalu vytlaču-
je jiná kultura. Dechovku, 
jazz, symfonickou hudbu, 
rock, divadlo, čajovou kultu-
ru nebo jógu uvidí a uslyší 
Tepličané denně v parcích 
kolem lázeňských budov 
a kaváren, v Šanovské mušli 
a v centru až do poloviny 
září. Venkovní kulturu fi-
nančně podpořilo a koordi-
nuje město Teplice, a tak se 
nevybírá vstupné. Projekt 
Teplice Živě 2017 má jed-
noduchý cíl – oživit město, 
aby se v něm žilo „ve větší 
pohodě“. Co takhle i v Ústí 
oživit parky, náměstí a měst-
ská zákoutí kulturou, která 
by tahle někdy liduprázdná 
místa zaplnila a třeba i ty 
vandaly vytlačila? Divadel 
a umělců máme dost. Tak 
teď ještě peníze a chuť do 
toho jít.  Miroslav Pakosta

S L O U P E K
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Ústí hospodaří s přebytkem 364 milionů
Ústí nad Labem – Město hospodařilo v roce 2016 
s přebytkem. Ten podle závěrečného účtu dosá-
hl 364 milionů korun. 

Radní chtějí přebytek po odečtení povinných 
plateb a už schválených výdajů rozdělit na in-
vestiční akce. „K rozdělení zbývá téměř 146 mili-
onů korun,“ uvedla mluvčí města Romana Maco-
vá. Radní navrhují posílení dotací pro městské 
obvody o celkem 12 milionů, a to po třech mi-

lionech pro každý obvod. Po dvaceti milionech 
by mělo jít na údržbu a opravy komunikací 
a do školských zařízení. Do rezervy na rekon-
strukce mostů a opěrných zdí má být vloženo 
10 milionů, na případný nákup a rekonstrukci 
haly TJ Severotuk 12 milionů a na rekonstrukci 
přepážkového centra na magistrátu 25 milionů 
korun. Konečné slovo při rozdělování přebytku 
hospodaření bude mít zastupitelstvo.  zu

Sezona na Jezeře Milada startuje už tento víkend
Chabařovice – Letošní sezona na Jezeře Milada začí-
ná 3. a 4. června. Na návštěvníky čekají ukázky 
leteckých, lodních a raketových modelářů, 
historického šermu Hartigo, projížďky dětí na 
koních, závod na kolečkových saních, cyklozá-
vod a hry pro děti. Chybět nebude ani divadelní 
představení pro děti s vílou Miladou o víle Mila-
dě spojené s otevíráním jezera.

S ukázkou mobilní techniky přijedou hasiči. 
Zásah na vodní ploše ukáže vodní záchranná 
služba, motorovým člunem svezou děti po jeze-
ře strážníci ústecké městské policie. A připra-
veno je i opékání špekáčků. Sobotní program 
začíná v 11:00. Návštěvníci se mohou k jezeru 
svést turistickým vláčkem. V neděli 4. června 
bude na Miladě běžecký závod Milada Run.  zu
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Evropská autobusová jednička 

• --
zajištující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob 

přijme pro pobočku v Praze na HPP 

POŽADUJEME: 
• praxi v řízení autobusů
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
• profesionální přístup a vystupování

NABÍZÍME: 
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením.
• Př(jem v Kč i v Eur
• věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
• diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA

Alespoň částečná/základní hovorová znalost 
německého nebo anglického Jazyka výhodou. 

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350.000 - 450.000 Kč ročně ČISTÉHO !!!
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

lnfo@buspolnt-fllxbus.cz 
+420 725 688 755

Společnost FIEGE s.r.o. je součástí německé skupiny s více než 
140ti letou historií. Aktuálně hledáme kolegyně/kolegy pro proces 
zpracování reklamací a vratek z internetového obchodu:

OPERÁTOR/KA SKLADU
(vhodné zejména pro ženy) 
pro logistický provoz se zaměřením na skladování textilu
LOVOSICE, okr. Litoměřice
Nástup: ihned, ev. podle domluvy

Co bude Vaším úkolem?
• Kontrolovat správnost, kvalitu a čistotu textilu, obuvi a módních doplňků
• Rozbalit či zabalit zboží podle stanovených postupů
• Odbavovat kontejnerové zásilky v souladu se skladovými procesy
• Pracovat s ručním scannerem (jednoduché základní PC operace)

Co byste měli splňovat?
• Mít min. ukončené základní vzdělání a čistý trestní rejstřík
• Být v dobré zdravotní kondici (kontrola zrakem + celodenní stání ve skladovém prostředí)
• Být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet

Každý člen týmu je důležitý, proto Vám garantujeme:
• Možnost práce ve dvousměnném provozu, zkrácený úvazek i DPP či DPČ
• Mzdu podle Vašich schopností a dovedností (až 20.700 Kč)  

+ příplatky za aktivní přístup
• Kdo má zájem, může růst – podpora kariérního růstu a vzdělávání
• Další benefity: stravenky, + 5 dnů dovolené/rok (celkem 25 dnů), bonus až 10.000 Kč 

brutto za doporučení zaměstnance, zdravotní program, firemní akce atd.

Prohlídka pracoviště probíhá každé úterý v 11:30 hod. na adrese  
FIEGE s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02 
Kontakt: Valerie Kučerová, HR Specialistka tel. 724 543 863 
E-mail: CZ-HR@fiege.com

Více informací najdete na firemních webových stránkách  
www.fiege.com/cz v sekci Kariéra/Nabídka práce

Břestovce pomohly 
dalším stromům

Ústí nad Labem – Úspěšná účast 
břestovců, které rostou ve 
Smetanových sadech, v anketě 
Strom roku pomohla dalším 
pěti památným stromům ve 
městě. V soutěži byly ústec-
ké břestovce druhé a získaly 
téměř 32 tisíc korun. Díky tomu 
mohly být odborně ošetřeny 
další památné stromy ve městě, 
a to Lípa U Zvoničky v Neště-
micích, Dub v Krásném Březně, 
Lípa v Mojžíři, Dub ve Skoroti-
cích a Lípa v Neštěmicích.

Letos do ankety Ústí vyslalo 
památný strom – Dub u nemoc-
nice, a to pod jménem Strážný 
dub na Kabátě. Jedná se o asi 
200 let starý solitérní dub, kte-
rý původně stál u brány statku 
v osadě Kabát.  zu

I N Z E R C E

Díky patriotům má hrobka Chotků nové vitráže
Valtířov – Hrobka šlechtického rodu 
Chotků ve Valtířově se díky iniciativě 
místních nadšenců dočkala opravy 
dvou ze čtyř okenních vitráží starých 
téměř sto padesát let. Většinu peněz 
zaplatí dárci, menší část potom 
velkobřezenský zámek, ke kterému 
hrobka z roku 1869 patří. Před vsaze-
ním do gotických oken přímo v hrob-

ce dokončovali řemeslníci poslední 
úpravy jednotlivých dílů vitráží.

Návštěvníci, kteří si také 9. června 
mohou hrobku prohlédnout při kaž-
doroční Noci kostelů, tak budou moci 
obdivovat i krásu nově opravených 
barevných okenních výplní. Zbývající 
dvě vitrážová okna na své dárce, a tím 
pádem i na opravu, zatím čekají.  zu
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Objevili poklad Krajské politické školy KSČ
Ústí nad Labem – „Poklad“ z dob 
reálného socialismu odhalilo 
stěhování rektorátu Univer-
zity J. E. Purkyně do nového 
kampusu. Při vyklízení sklepa 
budovy v Hoření ulici našli 
ústečtí muzejníci část monu-
mentální umělecké výzdoby 
interiérů bývalé Krajské 
politické školy KSČ, pro niž byl 
objekt v osmdesátých letech 
minulého století vystavěn.

Pět metrů na délku a metr 
padesát na výšku mají dva mo-
numentální triptychy, které 
měly podtrhnout význam ide-
ologické centrály komunistů 
v bývalém Severočeském kraji. 
Jedno zobrazuje střílení četní-
ků do hornické stávky a druhé 
krajinu s velkorypadly povr-
chových dolů. První namalo-
val ústecký výtvarník Miroslav 
Houra a jde o citaci z jeho zná-
mé obří mozaiky z centra Ústí 
nad Labem. Druhý obraz po-

chází z ateliéru Jaromíra Čičat-
ky, taktéž výtvarníka realizují-
cího řadu monumentálních děl 
na severu Čech, zejména v no-
vém Mostě. Oba umělci pat-

řili ke špičce výtvarné scény 
osmdesátých let. Jde po umě-
lecké stránce o hodnotná díla 
s velkou schopností vypovídat 
o době svého vzniku.

„Obrazy byly rozložené ka-
ždý na tři díly, stály vyskláda-
né u zdi v temném sklepě za 

hromadou různého harampá-
dí. Když jsem si na ně posví-
til čelovkou, zatajil se mi dech. 
Atmosféra té doby z nich přímo 
sálá,“ popisuje nález historik 
Martin Krsek. Ten na výzvu uni-
verzity v rámci stěhování rekto-
rátu do nové budovy v kampu-
su prostory prohlédl. Sklepení 
ukrývalo například ještě bustu 
Gottwalda či zarámovaný škol-
ní řád politické školy.

Ústecká univerzita objekt 
převzala krátce po sameto-
vé revoluci a některá zákoutí 
v suterénu zůstala od té doby 
netknutá. Budova ukrývá ješ-
tě jedno monumentální dílo 
v podobě obřích profilů Leni-
na, Marxe a Engelse. Tato díla  
bývala ve vstupní hale a nyní 
se skrývají za falešnou stěnou 
ze sádrokartonu. Nalezené ob-
razy převzalo muzeum a nyní 
musí projít péčí konzerváto-
ra.  zu

Oprava koupaliště začne zřejme letos
Ústí nad Labem – Rekonstrukce 
venkovního areálu koupaliště 
na Klíši, který je už tři roky 
zavřený, by mohla začít už 
letos. Studie odhaduje náklady 
na téměř 100 milionů korun. 
Radní už vyhlásili zakázku na 
projektovou dokumentaci.

Město má zatím jen studii. 
Je proto ještě potřeba nechat 
udělat projekt a vybrat firmu 
a počítat přitom se zákonný-
mi lhůtami. Přesto by podle 
mluvčí města Romany Macové 
mohla rekonstrukce začít ještě 
letos. „Radní už vyhlásili veřej-
nou zakázku na projektovou 
dokumentaci  na venkovní are-
ál Plavecké haly Klíše, která 
bude členěna na dvě samostat-
né projektové dokumentace,“ 
řekla Macová.

Rekonstrukci po-
třebuje celý venkovní 
plavecký areál. Hlavní 
bazény jsou dokon-
ce v havarijním stavu. 
Po jejich rekonstruk-
ci by u nich měly být 
menší atrakce – na-
příklad vodní stěna, 
chrliče, u dětského 
bazénu pak třeba ko-
ráb s klouzačkou. Prá-
vě širokou skluzavku by tam 
rádi viděli Ústečané, kteří ji 
vybrali v anketě. Oprav se do-
čkají i rozvody elektřiny, vody 
i kanalizace a také zázemí pro 
návštěvníky i plavčíky. Studie 
počítá i s terénními a zahrad-
nickými úpravami a „nadstav-
bou“, jako je třeba volejbalové 
hřiště nebo lanové centrum.

Hlavní opravy budou stát 
zhruba 63,5 milionu korun 
a město je podle mluvčí města 
Macové bude platit z vlastních 
peněz. V druhé etapě by se pak 
měla řešit nadstavba, jako jsou 
hřiště nebo pokladna – ta by 
měla stát 30 milionů korun.  

Venkovní areál by se mohl 
otevřít v roce 2019.  zu

Z křižovatky bude 
kruhový objezd
Přestanov – Nepřehlednou kři-
žovatku v Přestanově nahradí 
kruhový objezd. Silničáři zača-
li už vybrušovat asfalt. Stavba 
má být dokončena v březnu 
příštího roku a vyjde na zhru-
ba 15 milionů korun.

Řidiče na tahu z Ústí na Tep-
lice tak čekají u Přestanova 
dopravní komplikace. I přes 
stavbu by se ale mělo dát pro-
jet. „Práce jsou naplánované do 
pěti etap tak, aby komunika-
ce I/13 vždy zůstala průjezdná. 
Jízdní pruhy jsou tam dostateč-
ně široké na to, abychom mohli 
dopravu stáhnout vždy do jed-
noho jízdního pruhu,“ řekla pro 
ČRo Sever starostka Přestano-
va Miroslava Bechyňová.  zu

Kamiony z D8 si udělaly z Ústí parkoviště
Ústí nad Labem – Silnice, ale i další místa v okolí 
sjezdů z dálnice využívají řidiči kamionů jako 

provizorní parkoviště. Na novém úseku dálnice 
D8 v Českém středohoří totiž není kde zastavit 
kvůli povinné pauze. Parkují proto na všech 
volných místech. Nejčastěji kolem Vaňova nebo 
Úžína, ale už i v Předlicích. Kolem improvizova-
ných parkovišť je pak často nepořádek.

Kolony kamionů, které stály v Předlicích 
25. května kvůli státnímu svátku v Německu, 
musela řešit městská policie. Většinou domlu-
vou a řidiči museli odjet. Kamiony stály nejen 
v ulicích, ale i na křižovatkách, chodnících, za-
stávkách MHD nebo i v zákazech zastavení. 
Komplikovaly tak průjezd i provoz městské hro-
madné dopravy. Přitom ve městě platí plošný 
zákaz stání kamionů.

Ředitelství silnic a dálnic chystá kolem impro-
vizovaných stání častější úklid. Nová parkovací 
stání pro kamiony silničáři zatím neplánují.  zu

Časopisy z knihovny 
stěhoval živý řetěz
Ústí nad Labem – 333 metrů dlouhý 
živý řetěz knihovníků, studen-
tů a žáků přestěhoval časopi-
secké oddělení Severočeské 
vědecké knihovny. Provizorně 
se otevře 1. června v Brati-
slavské ulici. Starou budovu 
knihovny, která je už téměř 
vyklizená, totiž čeká rekon-
strukce. Rekonstrukce staré 
budovy knihovny ve Velké 
Hradební potrvá zhruba dva 
roky. Kraj má na ni připraveno 
46 milionů korun.  zu

Dům v Matiční 
se neprodal
Ústí nad Labem – Ústečtí radní se 
zabývali prodejem domu v Ma-
tiční ulici 184. Podle původní-
ho záměru chce město za dům 
minimálně 490 000 korun. 

Žádný ze zájemců o koupi 
objektu v Matiční ulici však 
tuto podmínku neplnil. Před-
ložená nabídka byla pouze 
250 000 korun. Rada města 
přesto prodej projednala a ulo-
žila odboru majetku aktua-
lizovat znalecký posudek na 
nemovitost a znovu vyhlásit 
záměr prodeje.  zu

Kolony kamionů v Předlicích. foto: magul

foto: svkúl

vizualizace: magistrát města ústí n. l.
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Statutární město
ÚSTÍ NAD LABEM

www.msul.cz

Statutární město
ÚSTÍ NAD LABEM

www.msul.cz

SEZÓNA 2017 
PRÁVĚ ZAČALA
Přijďte si k nám odpočinout, 
jste srdečně zváni!

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí až neděle 
9:00–20:00 hodin

NABÍZÍME VÁM:
• bazény s termální vodou
• tobogán
• občerstvení
• plážový volejbal

NOVINKY:
• zvýhodněné rodinné vstupné
• měsíční permanentní vstupenky 

pro děti i dospělé
• zlevněné vstupné již 

od 16:00 hodin
• šatny zdarma

Těšíme se na vaši návštěvu!

ADRESA:
Lázeňská 459 
400 03 Ústí nad Labem – Brná

Štefan Margita se těší 
na ústecký galakoncert
Operní ikona Štefan Margita, 
který vystupuje na scénách 
nejslavnějších operních domů, 
jako je milánská La Scala, 
londýnská Covent Garden 
nebo newyorská Metropolitní 
opera, zazpívá v Severočeském 
divadle. V Ústí nad Labem 
vystoupí 8. června od 19:00 
hodin se sopranistkou Lenkou 
Graf na galakoncertě pořáda-
ném společností Centropol.

„Vždy se těším na každý kon-
cert. Těším na publikum. A když 
je vyprodáno, je to ten nejkrás-
nější dar, který my zpěváci mů-
žeme dostat,“ odpověděl nedáv-
no na dotaz, zda se na ústecký 
koncert těší, Štefan Margita.

Oba pěvce doprovodí Komorní 
orchestr Národního divadla pod 
vedením dirigenta Marka Štilece 
a Dívčí komorní sbor Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně.

„Jsem velmi šťastná, že naše 
pozvání Štefan Margita přijal, 
a na jeho vystoupení se moc 
těším. Jsem ráda, že lidé z Ústí 
uslyší světového tenora tady 
v Severočeském divadle,“ řekla 
Lenka Graf.

Během galakoncertu zazní  
Když mne stará matka nebo 
Veleť, vtáčku od  Antonína 
Dvořáka, Gershwinova It ain´t 
necessarily so a další. Koncert 
by měla završit skladba An-
dělský chléb – v originále od 
Césara Francka Panis Ange-
licus, kterou společně zazpí-
vá Štefan Margita, Lenka Graf 
a sbor ústecké univerzity.  pr

Je nehorázné, aby tendr trval rok a půl. Jde o životy lidí
Do tendru na poskytování 
letecké záchranné služby v Ús-
teckém kraji se přihlásil pouze 
jeden zájemce. Tím je společ-
nost DSA, která zde poskytuje 
své služby dlouhá léta. Sloven-
ská firma ATE, která vyhrála 
v původním, později zrušeném 
tendru, do nového výběrového 
řízení nešla. Podle vypsané 
zakázky má vítěz provoz za-
jistit od letošního července do 
konce roku 2020. Proti tendru 
za 168 milionů korun byla 
podána námitka a celý proces 
se pravděpodobně opět zbrzdí. 
Podle komunistické poslan-
kyně Gabriely Hubáčkové je 
nehorázné, že se tendr na tak 
důležitou součást záchranného 
systému vleče už rok a půl.

Je ohrožena záchrana paci-
entů vrtulníkem v Ústeckém 
kraji?
Na území našeho kraje zatím 
provozuje leteckou záchranku 
firma DSA, a to díky dodatku 
ke smlouvě, který s ní byl 
uzavřený. A děkuji všem, 
kteří nám pomohli alespoň ten 
dodatek vydobýt. Nicméně aby 
rok a půl trvalo ministerstvu 
výběrové řízení, je nehoráz-

né, hloupé a zbytečné. To se 
nepodařilo ještě žádné vládě, 
aby se něco takto prodlužo-
valo. V podstatě si zahrává se 
životy lidí.

Proč to tak dlouho podle vás 
trvá?
Jakékoli státní tendry jsou za-
jímavým byznysem. I v případě 
provozovatele letecké záchran-
né služby to není jiné. Z mého 
pohledu se nyní ale bohužel 
hraje jen o to, o kolik bude 
nový systém horší, než stávají-

cí. Že nebude lepší, a dokonce 
ani srovnatelný s tím dnešním, 
to už je dnes naprosto jasné. 

Ale aby bylo jasno. Já nelo-
buji za firmu DSA. Já lobuji za 
obyvatele a návštěvníky Ús-
teckého kraje, kteří v případě, 
že se ocitnou v ohrožení života 
a budou potřebovat záchranu 
vrtulníkem, na takovou péči 
mají právo. A kvalitní, podotý-
kám. Protože firma ATE, která 
chtěla v našem kraji provozo-
vat záchranářský vrtulník a do-
poručilo ji ministerstvo zdra-
votnictví, je velmi problémová.

V čem konkrétně je problé-
mová?
To, že má nedostatek pilotů 
s místní znalostí, která je 
velmi důležitá, je vlastně asi 
ten nejmenší problém. Typ 
jejich vrtulníku nesplňuje 
požadavky výběrového řízení 
na certifikace, jež platí v celé 
Evropské unii. Ale největším 
problémem je takzvaný Safety 
Profil ATE. Firma v posledních 
10 letech přišla o tři kom-
pletní posádky vrtulníků při 
nehodách, z nichž u dvou vy-
šetřování skončilo konstatová-
ním, že šlo o selhání lidského 

faktoru, tedy posádky. Nikde 
není zaznamenán krok k ná-
pravě. Žádný bezpečnostní 
audit, žádná zásadní opatření 
pro zvýšení bezpečnosti, žád-
ný konsolidační program, nic. 
Naopak, v době, kdy ATE řeší 
třetí fatální nehodu a všechny 
nepříjemnosti a komplikace 
s tím spojené, se tato firma 
chce ucházet o dvě další 
stanoviště v zahraničí? Nikdo 
se pak se nemůže divit, že 
neochota současného zdravot-
nického personálu létat těmito 
vrtulníky je obrovská.

Poukazujete na málo vyško-
lené posádky. Kolik zásahů 
vlastně udělá letecká zá-
chranka v Ústeckém kraji?
Každý vrtulník ročně reali-
zuje průměrně 500 zásahů. 
Letecká záchranka se využívá 
v případech, kdy ostatní 
způsoby selhávají. Zasahuje 
zejména v obtížně přístup-
ném terénu, což je v našem 
skalnatém kraji dost velké 
území.  Při dopravních neho-
dách, kdy jde o minuty, a dal-
ších krizových situacích, kdy 
jsou ohrožené lidské životy 
a je důležitý čas.  zu
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Ústecký Den D vyhrála firma, která 
vylepšila kúru našich babiček 
Finále podnikatelského 
inkubátoru StartUp Go pro za-
čínající podnikatele zná svého 
vítěze. Hlavní cenu v hodnotě 
20 000 Kč v podobě služeb pro 
rozvoj podnikání od Inovační-
ho centra Ústeckého kraje si 
odnesla firma Mamavis, která 
vyhrála s podnikatelským 
projektem vylepšených Priess-
nitzových zábalů. Závěrečné 
prezentace startupů před 
odbornou porotou a potenci-
álními investory v populárním 
formátu á la Den D organizova-
lo Inovační centrum Ústeckého 
kraje; mediálním partnerem 
bylo Žít Ústí.

Druhé místo získala Zuza-
na Foktová s projektem mul-
tifunkčního stolku pro hen-
dikepované děti a třetí místo 

obsadil startup Tellmehi s pro-
jektem cestovatelské sociál-
ní sítě. Cenu diváků v hodnotě 
10 000 na mentorské služby 
pro rozvoj podnikání od České 

spořitelny si odnesl projekt vý-
roby a prodeje technologicky 
vylepšených fotokoutků od ús-
teckých LDM Production.

„U vítězného projektu Ma-
mavis se porota téměř jed-
nomyslně shodla, že jejich 
podnikatelský záměr má vel-
ký potenciál uspět na trhu. 
I z toho důvodu je velmi rádi 
podpoříme dalšími našimi 
službami pro rozvoj podniká-
ní,“ vysvětlil ředitel Inovační-
ho centra Ústeckého kraje 
Tomáš Siviček.  zu

Univerzita a AGC zavádí vzdělávací program SAP
Ústecká Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně ve spolupráci s AGC, a. s., 
zavádí jako první vysoká škola v Česku do 
výuky vzdělávací program SAP University 
Alliances.

„Společnost AGC Flat Glass Czech, 
Klub zaměstnavatelů ČR a SAP společně 
přinášejí  fakultě nástroj, který jí umožní 
vyslyšet požadavky zaměstnavatelů 
i absolventů na zavedení praktické výuky 
moderních technologií,“  uvedla mluvčí 
univerzity Jana Šiková.

Vzdělání je klíčem k inovacím 
a sociálnímu pokroku. To je důvod, proč 
UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávací 
projekty. Jedním z nich je i program SAP 
University Alliances, jenž podporuje vzdě-
lávání zaměřené na praxi a budoucnost. 
Umožňuje přitom lektorům a studentům 
po celém světě přístup k nejmodernějším 
technologiím SAP. „Tento program je ur-
čen pro vysoké školy, univerzity a odborné 
školy, které chtějí integrovat software 
společnosti SAP do svých studijních 
plánů,“ říká personální ředitel AGC Flat 
Glass Czech Libor Sehnal.

Od podzimu 2016 probíhá na univer-
zitě, ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech 
a Klubem zaměstnavatelů ČR, pilotní 
projekt, jehož cílem je členství UJEP v pro-
gramu SAP University Alliances.

UJEP je tak v tuto chvíli jedinou českou 
vzdělávací institucí, jež je plnohodnotným 
členem tohoto celosvětového programu 
společnosti SAP.

Aplikace a služby společnosti SAP 
pomáhají více než 345 000 zákazníků po 
celém světě v dosahování vyšších zisků, 
v udržitelném růstu a v přizpůsobování se 
aktuálním potřebám. V České republice 
řešení SAP používá již více než 1 300 
zákazníků z oblasti podniků, finančních 
institucí a organizací veřejné správy. Fakul-

ta sociálně ekonomická UJEP zavádí výuku 
podnikového systému SAP pro studenty 
oborů Ekonomika a management, Hospo-
dářská politika a správa i Sociální práce.

„Strategickým cílem UJEP je vytvářet 
podmínky pro rozvoj univerzity jako 
významné středoevropské vzdělávací in-
stituce, rozvíjet znalostní, vědecký, kultur-
ní a sportovní potenciál Ústeckého kraje, 

a vytvářet tak z našeho regionu atraktivní 
místo pro studium, práci a život. Za zcela 
prioritní považuji změnu studijních plánů 
pro potřeby průmyslu, tzn. obohacení 
studijních plánů o moderní trendy, což 
UJEP odliší od ostatních vysokých škol 
v očích současných i budoucích studentů,“ 
uvedl rektor UJEP Martin Balej.

Zajištěním odborné spolupráce 
s průmyslovými podniky, jako je AGC, 
či s profesními sdruženími, jako je Klub 
zaměstnavatelů ČR,  chce univerzita lépe 
připravovat své posluchače na přechod 
do budoucího zaměstnání, a zároveň tak 
i rozvíjet výzkumný potenciál školy.

„Studentům a vysokým školám 
dlouhodobě nabízíme možnosti vzájemné 

spolupráce, a to nejen ve formě klasických 
exkurzí, témat bakalářských a diplo-
mových prací či ve formě letních brigád. 
Nově se jedná i o možnosti získání praxe 
v průběhu studia ve Středisku Evrop-
ských sdílených služeb, které se nachází 
v Teplicích a zpracovává účetní a další 
doklady evropské skupiny AGC. Studenti 
tak mají možnost získat praktické zkuše-
nosti v moderním technologickém zázemí 
společnosti AGC nejen v oblasti výroby, 
ale i v dalších oblastech, a zvýšit tak šanci 
svého uplatnění na trhu práce po skončení 
studia. Propojujeme tak akademické 
prostředí univerzity s průmyslovou sférou 
a v podobě tohoto i dalších běžících pro-
jektů, jako je např. spolupráce FK Teplice 
s UJEP v oblasti zdravotního testování 
našich dorosteneckých hráčů, se snažíme 
o další vzájemné přiblížení a pochopení 
potřeb obou stran,“ okomentoval během 
tiskové konference zavedení SAP do výuky 
Pavel Šedlbauer, předseda představen-
stva AGC Flat Glass Czech.

AGC poskytne odborné kapacity 
z řad svých zaměstnanců s odbornými 
a zároveň praktickými znalostmi oboru. 
Ti budou spolupracovat se studenty 
formou praxí a konzultací a pod jejich 
dohledem budou mít studenti možnost 
pracovat a získávat znalosti  přímo 
v prostorách společnosti za využití jejích 
technických zařízení, vybavení a zázemí 
k realizaci zadání témat diplomových 
a bakalářských prací.  pr

Zleva rektor Martin Balej a Pavel Šedlbauer s Liborem Sehnalem z AGC. foto: josef růžička

Za nápadem vítězného projektu Mamavis stojí příběh maminky, které lékař pro léčbu 
jejího dítěte doporučil Priessnitzův zábal. Klasická metoda našich babiček ale u malého 
dítěte selhávala, nedržela na těle, dítě si jí sundávalo. A protože na trhu neexistovalo 
hotové řešení, přišla s vlastním, pro které si nechala schválit užitný vzor a rozběhla 
podnikání. Hotový vícevrstvý zábalový pás se nakonec ukázal jako velmi univerzální, 
a tak mohla brzy přijít s dalšími produkty, které například pomáhají při bolestech krku, 
šíje, zad a podobně.

V Í T Ě Z

Nemocenská 
bude vyšší
Vyšší nemocenskou zřejmě 
budou brát od příštího roku 
zaměstnanci v delší pracovní 
neschopnosti. Sněmovna 
schválila zvýšení procentní 
sazby v rámci vládní novely 
o pojistném na sociální zabez-
pečení, jež má podnikatelům 
zjednodušit administrativu 
spojenou s placením odvodů. 
Předlohu ještě musí projednat 
Senát a podepsat prezident.

Zatímco nyní dostávají 
zaměstnanci od 15. dne ne-
moci 60 procent příslušné-
ho vyměřovacího základu, 
nově by od 31. dne nemo-
ci měla dávka vzrůst o šest 
procentních bodů a od 61. 
dne na 72 procent. 

Novinka má zvýšit příští 
rok výdaje na nemocenské 
o 2,4 miliardy korun.  zu
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Triatlonista a ústec-
ký rodák Filip Ospalý 
reprezentoval Čes-
kou republiku na 
třech olympiádách. 
Na závody stále jezdí, 
ale věnuje se přede-
vším trénování a pus-
til se do podnikání.

Žijete na Moravě, ale málo-
kdo ví, že jste rodilý Ústečan. 
Jak váš osud zavál na druhý 
konec republiky?
Byla to zaměstnání mého otce, 
které determinovalo místo 
našeho bydliště. Pracoval u In-
terhotelu a v Brně tehdy dostal 
lepší pracovní pozici. Proto 
jsme se v únoru roku 1978 
přestěhovali z Ústí nad Labem 
do Brna.

Na Ústí si asi moc nepamatu-
jete, nebo jste sem jezdil?
Ale pamatuji. Sice ne, kdy 
jsem tam žil, ale z dob, kdy 
jsem tam v dětství jezdil na 
prázdniny k babičkám. Jedna 
bydlela na Klíši a druhá na Se-
verní Terase. Ústí té doby mám 
zafixované v paměti napořád. 
To současné bohužel moc 
neznám – naposledy jsem tam 
byl v roce 2011, kdy jsem jel na 
závod do Berlína a v Ústí jsem 
si udělal několikahodinovou 
přestávku. A samozřejmě dou-
fám, že se tam brzy podívám 
– dlužím to své rodině, ukázat 
jim město, kde jsem se narodil.

Vy jste dlouhá léta stálice 
českého triatlonu. Jak jste se 
k tomuto sportu dostal?
Ke sportu jsem měl vždy blíz-
ko, ale pravidelně jsem nikam 
trénovat nechodil. Až v létě 
roku 1992, kdy mi bylo 16 let, 
mi můj o 6 let starší bratr do-
poručil, abych se zúčastnil ně-
jakého závodu a třeba z toho 
„něco měl“. A tak jsem si našel 
Blanenský plecháč – tradiční 
triatlonový závod v poblíž Mo-
ravského krasu. První závod 
hodně bolel a z 19 dorostenců 
jsem dokončil na 11. místě. 
Ale sport jako takový mě chytl 
a začal jsem s pravidelným 
tréninkem.

Jste několikanásobným mis-
trem Evropy, ale máte i řadu 

dalších úspěchů. Jaký je pro 
vás ten nejcennější?
Nejvíce si cením svých tří 
účastí na olympijských hrách, 
i když jsem na nich nikdy 
neuspěl. Co se týče jediného 
závodu, tak by to bylo mist-
rovství Evropy v olympijském 
triatlonu v Karlových Varech 
v roce 2001 – závod v domá-
cím prostředí, přímý přenos 
v České televizi, po zisku 
bronzové medaile Honzy Ře-
huly z olympiády v Sydney rok 
před tím byl triatlon mediálně 
sledovaným sportem… pěkně 
načasovaný úspěch.

Zúčastnil jste se i tří olym-
piád? Jak na ně vzpomínáte 
a která byla ta nejhezčí?
Olympiáda je samozřejmě 
svátkem většiny sportovců. 
I když jsem na nich neuspěl 
– nejlepším umístěním je 20. 
místo z Pekingu (v triatlonu 
startuje 55 nejlepších triatletů 
světa). Nejhezčí byla hned ta 
první – Sydney v roce 2000. 
Triatlon byl v Austrálii popu-
lární, závod žen byl hned první 
den, závod mužů další den. 
I když jsem závod ze zdravot-
ních důvodů nedokončil, díky 

setrvání v místě konání dal-
ších deset dnů jsem si dokázal 
olympiádu užít, vidět mnoho 
sportů a seznámit se s mnoha 
sportovci, se kterými bych se 
asi normálně nesetkal.

Vraťmě se k triatlonu. Pro-
zradíte, která jeho část vám 
nejvíce sedí, a kterou jste měl 
naopak nejméně rád?
Jelikož jsem s triatlonem a se 
všemi jeho disciplínami začal 
až v 16 letech, bylo plavání ze 
začátku mým velkým hendike-
pem. Ale díky Mgr. Zdeňku 
Tobiášovi, mému plaveckému 
trenérovi, jsem na sobě tvrdě 
pracoval a brzy manko napla-
vaných kilometrů z dětství 
dohnal a v posledních letech 
bylo pro mě plavání naopak 
nejlehčí disciplínou. Ale, že 
bych plavání neměl rád, to ne. 
A nejlepší je na triatlonu samo-
zřejmě běh, protože je závěreč-
nou částí a po jeho dokončení 
se můžete v klidu svalit za 
cílovou páskou na zem.

Byl ve vaší kariéře i nějaký 
neúspěch, kterého litujete?
Nelituji žádného neúspěchu! 
Neúspěchy mají posouvat 

sportovce dál a výš. Takže 
z každého neúspěchu jsem se 
snažil poučit tak, abych byl na 
dalším závodě lepší.

Již jste podle toho, co vím, 
s profesionání kariérou skon-
čil, ale sportujete stále nebo 
zajedete nějaký závod?
Díky svým klientům se stále 
hýbu a snažím se připravit na 
letošní sezónu. Jsem přihlá-
šen i na pár závodů u nás na 
Slovensku. Ale zda se jich zú-
častním jako jednotlivec nebo 
jen ve štafetě nebo jako divák, 
to nevím teď ani já. Vše bude 
záviset na formě ve dnech před 
závody. Závodů už jsem absol-
voval za 25 let kariéry hodně 

Filip Ospalý: Musím rodině  ukázat své rodné Ústí

barva: modrá

jídlo: palačinky

hudba: Lenny Kravitz

číslo: 10

politik: nemám
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se všemi výsledky – od vítěz-
ství přes umístění na bedně 
nebo v Top10 až po neúspěchy 
v podobě dokončení v druhé 
polovině startovního pole nebo 
nedokončení. Takže starto-
vat jen proto, abych závod 
dokončil, není pro mě dosta-
čující motivace pro závodění. 
Já musím vědět, že ještě mám 
na to v daném závodě zvítězit, 
abych se postavil na start.

Přešel jste do role trenéra, 
jak velká je to změna?
Trénování je jen jedna z věcí, 
kterou dělám, a není to pro mě 
velká změna, protože některé 
klienty už vedu delší dobu. 
Ale nové je to v tom, že mám 
více času na společný trénink 
s nimi. Zatím jsem stále lepší 
než oni, takže je motivuji a vy-
hecuji k lepším výkonům a tím 
mají možnost se zlepšit. Další 
věcí, kterou se zabývám z tre-
nérského hlediska, jsou triatlo-
nové kempy, kterých je oproti 
loňsku mnohem více – v březnu 
jsem byl ve Španělsku, v květnu 
v Polsku a na Slovensku. 

Je o tréninkové campy velký 
zájem? Nebo jinak, pro koho 
jsou, může se přihlásit každý, 
nebo je třeba, aby byl člověk 
sportovec?
Nejsem zastáncem kempu, kde 
by měly být desítky sportovců. 
Kladu důraz na kvalitu, takže 
je množství sportovců na kem-
pech omezeno tak, abych měl 
na každého čas a mohl s ním 
během doby kempu probrat co 
nejvíce věcí. Klient si zaplatí 
určitou částku a od ní očekává 
určitý servis, který jsem scho-
pen v daném čase poskytnout 
jen pár jednotlivcům. Kempy 
jsou určené pro kohokoliv, 
kdo umí plavat, jezdit na 
kole a běhat. Jednotlivé délky 

a intenzity tréninků se pak 
individuálně přispůsobují.

Povedete k triatlonu i své 
děti, nebo ty si zvolily třeba 
něco jiného?
Děti vedeme obecně ke 
sportu, aby ho měly rády a byl 
součástí jejich života. Přímo 
k triatlonu je nevedeme, pro-
tože nejsem zastáncem časné 
specializace v dětství na jeden 
určitý sport. Měli by si vy-
zkoušet vícero sportů a pak si 

třeba nějaký vybrat. Výhodou 
u nás je, že děti od mala vidí, 
že rodiče sportují, takže jim 
sport není cizí a mají ho rády. 
Zda nějaký sport budou dělat 
na vyšší než jen amatérské 
úrovni, záleží jen na nich.

Měl jste během své profesio-
nální kariéry čas ještě na 
nějaké koníčky? Jak jste 
relaxoval a jak nyní?
Triatlon je časově i finančně 
hodně náročný sport. Abych se 
dostal a udržel na světové špič-
ce, musel jsem věnovat sportu 
100 %. Mezi koníčky jsem tak 

řadil další aktivity, které jsem 
mimo sportování dělal – cesto-
vání, rodinu, péče o dům a za-
hradu. A více jak polovinu mé 
kariéry bylo nedílnou součástí 
sportovní kariéry i studium 
na vysoké škole – konkrétně 
Ekonomicko-správní fakultě 
Masarykovy Univerzity v Brně. 
Rozhodně jsem se nenudil. 
Regenerace byla závislá na 
mém věku a odvětví triatlo-
nu, které jsem dělal – v mládí 
dokázalo tělo zregenerovat 

během spánku samo, navíc 
trénink na krátký triatlon měl 
sice více jednotek, ale ty byly 
kratší. V posledních letech 
s přibývajícím věkem a se 
zaměřením na střední triatlon 
bylo regenerace zapotřebí 
více. Z prostředků na obnovu 
energie mám nejradši spánek, 
vířivku, kryokomoru a pomůc-
ky Triger Point Therapy.

Jak vnímáte Ústí a jeho okolí?
Jako mé rodné město. Určitě se 
od té doby určitě hodně změni-
lo, a proto se těším, až si najdu 
čas ho opět navštívit.

Blíží se léto. Pojedete na 
dovolenou, nebo je to naopak 
období vaší nejintenzivnější 
práce?
I když je triatlon letní sport, dá 
se provozovat po celém světě 
po celý rok. Já jsem ale typický 
Středoevropan, takže mě začí-
nala sezóna většinou v květnu 
a končila v říjnu. Nejde však 
udržet formu po celou dobu 
závodní sezóny, takže kratší 
dovolená v červenci byla vždy 
zapotřebí. Letos jich bude víc, 
protože závodních plánů už 
není tolik.

Máte nějaké plány do budouc-
na – sportovní nebo životní, 
které můžete prozradit?
Plánů je hodně, uvidíme, které 
se zrealizují… Jedním z nich je 
např. projekt Here To Win, kte-
rý zahrnuje triatlonový oddíl 
u nás i na Slovensku, provozo-
vání trikempů a hlavně značku 
Here To Win jako sportovní 
materiál (od oblečení až po 
výživu). S majitelem značky, 
Lukášem Lachoutem, jsme 
teprve na začátku a víme, že to 
bude dlouhá a těžká cesta. Ale 
na to jsme z triatlonu zvyklí. 

Filip Ospalý: Musím rodině  ukázat své rodné Ústí

Narodil se 15. května 1976 v Ústí 
nad Labem, později se jeho rodina 
odstěhovala na Moravu. Triatlonu 
se věnuje od roku 1992. V roce 2001 
získal titul mistra Evropy v triatlonu, 
je desetinásobným mistrem ČR 
v olympijském triatlonu. Startoval na 
třech Olympijských hrách v Sydney, 
Aténách a Pekingu. Za svou kariéru 
vyhrál tři závody světového poháru, 
sedm závodu série Ironman 70.3 a tři 
závody série Ironman 5150.

Filip Ospalý
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Zvonokosy 
v divadle
Užijte si v Severočeském 
divadle slavnou hru Zvono-
kosy. Hraje se 2. června od 19 
hodin. Skvělé písňové texty, 
nezapomenutelné melodie, 
ale i rvačka v kostele. To 
vše jsou Zvonokosy! Stavba 
pisoáru rozdělí městečko na 
dva nesmiřitelné tábory. Bri-
lantní satira na maloměšťác-
ké mravy a pokrytectví.  zu

Vychutnejte si 
Giudittu
Co si zajít do Severočeského 
divadla na operetu? Příběh 
i titulní postava připomí-
nají částečně Carmen. Děj 
zasazený na temperamentní 
jih Evropy a orientální sever 
Afriky podpořil skladatel 
úžasnou hudbou nasáklou 
exotickou smyslností, která 
v sobě spojuje různé kultury. 
Mezi nejznámější hity pa-
tří Moje rety, Jsi mé slunce 
a další. Představení se koná 
19. června od 19 hodin.  zu

Navštivte Středověké Ústí
Zajděte si do ústeckého muzea 
na výstavu s názvem Středověké 
Ústí. Přístupná je až do 31. pro-
since. Je plná originálních sbír-
kových předmětů, představuje 
návštěvníkům vybrané kapitoly 
z období pozdního středověku 
v Ústí a jeho okolí. Od uzavření 
muzea spolu s jeho stálou expo-
zicí v roce 2005 nebyly středo-
věké dějiny našeho města nijak 

prezentovány.  Z toho důvodu 
se v muzeu rozhodli připravit 
nevšední expozici.  zu

Charitativní koncert 
pro Michálka
Dětský sbor Chorea pueri 
ustensis pořádá koncert ve 
prospěch malého Michálka. 
Bližší informace najdete 
přímo na webu pro-michalka.
webnode.cz. Akce se uskuteč-
ní 24. června od 18:00 hodin 
v Národním domě.  zu

STK Gebert 
pohromadě
Jediný den v roce, kdy můžete 
vidět všechny tanečníky STK 
Gebert pohromadě. Akce se 
uskuteční v Severočeském 
divadle 16. června od 18:00 
hodin. Svá vystoupení zatan-
čí děti od 3 let až po dospělé 
tanečníky v tanečních stylech 
Latino Show, Freestyle, Street 
dance, Disco Dance a sa-
mozřejmě také budete mít 
možnost zhlédnout standardní 
a latinskoamerické tance. 
Tanečníci se vám představí 
v sólech, duetech, tanečních 
párech, skupinách či ve for-
macích. Na vlastní oči uvidíte 
finalisty mistrovství České 
republiky či světa, ale také 
úplné začátečníky. Večerem 
vás provede Ondra Vodný.  zu

P O Z V Á N K Y Keith Stone Band v Nároďáku
Tenhle koncert v Národním 
domě si nesmíte nechat ujít. 
Uskuteční se 26. června od 
20:00 hodin. Louisianský 
kytarista, zpěvák a skladatel, 
v jehož univerzálním kytaro-
vém umění v kombinaci s odu-
ševnělým bluesovým hlasem 

se neworleanské kořeny v plné 
míře neoddiskutovatelně zračí. 
Mnoho let již Keith Stone pra-
videlně vystupuje na new- 
orleanské scéně, kde v letech 
1990–1994 s kapelou otevíral 
koncert pro legendární uměl-
ce, jako je Ray Charles, Gladys 
Night, Ricky Skaggs a Albert 
Collins. V roce 2016 natočil své 
debutové album The Prodigal 
Returns a bylo oceněno čtyřmi 
hvězdami ve velice prestižním 
americkém hudebním časopi-
se DownBeat.  Doprovodnou 
kapelu tvoří Tomáš Homuta 
(piano, Hammond organ), ryt-
mickou sekci tvoří: Marcello 
Borsano (Itálie) – bicí a Milan 
Schmidt – basa.  zu

Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí
V ústeckém Clarion Congress Hotelu uspo-
řádala 17. května 2017 Krajská zdravotní, 
a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., již sedmý ročník výroční 
vědecké konference, spojený s předáním 
ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy 
a výzkumu za rok 2016 nejúspěšnějším 
jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů 
a zdravotních sester. Záštitu nad letošní 
vědeckou konferencí převzal náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav 
Rybák a předseda představenstva Krajské 
zdravotní Ing. Jiří Novák.

První oceněnou kategorií byly Vědecké 
a odborné aktivity oddělení. Na první pozici 
se umístila Neurochirurgická klinika Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., dále Klinika 
anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a Kardiologická klinika Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z.

V kategorii Republiková prvenství 
diplomy získali: MUDr. Petr Vachata, Ph.D., 
z neurochirurgické kliniky, MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D., přednostka oční kliniky, 
MUDr. Klára Müllerová a MUDr. Martina 
Švecová z gynekologicko-porodnické kliniky, 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI, přednosta kardiologické kliniky, 
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D., rovněž z kar-
diologické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, 
Ph.D., z kliniky úrazové chirurgie a MUDr. 
Petra Meluzinová z téže kliniky.

Za příkladnou reprezentaci Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem byli oceněni: 

MUDr. Jarmila Fišerová, primářka oddělení 
funkčního vyšetřování, MUDr. Michal Tichý, 
Ph.D., MPH a MUDr. Monika Černá z gast-
roenterologického oddělení, Iva Kolihová 
a Jana Zajanová z oddělení hlavní sestry, 
MUDr. Ivan Humhej a Bc. Petra Abrahamová 
z oddělení centrálních operačních sálů 
a sterilizace.

V kategorii Publikace, články, mezinárod-
ní přednášková činnost si ocenění odnesli: 
Mgr. Dana Vaculíková z oddělení hlavní 
sestry – oddělení hygieny, doc. MUDr. 
Tomáš Binder, CSc., přednosta gynekolo-
gicko-porodnické kliniky, RNDr. Ing. Petr 
Kelbich, Ph.D., vedoucí biomedicínského 
centra, Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení 
lékařské genetiky, MUDr. Jiří Masopust, pri-
mář transfuzního oddělení, a MUDr. Daniel 
Adámek z radiodiagnostického oddělení. 

Za Sesterské prezentace ocenění 
získaly Natálie Šubecová a Iva Rejtharová 
z oddělení centrálních operačních sálů 
a sterilizace, Lucie Lippertová a Renata 
Janstová z neurochirurgické kliniky, Pavlína 
Cibulková z dětské chirurgie, Markéta 
Vokounová z kardiologické kliniky a Petra 
Sotnerová z kliniky úrazové chirurgie. 

Podpora vědecké a výzkumné činnosti 
ze strany Ústeckého kraje, představenstva 
a vedení Krajské zdravotní, a. s., umožnila 
vypsat vnitřní grantovou soutěž ve výši 
6 milionů Kč a v nejbližší době další 
3 miliony Kč, což nemá mimo fakultní 
nemocnice obdoby. 

Výroční vědecká konference Krajské 
zdravotní, a. s., se uskuteční v září 2017, 
kdy si také připomeneme 10. výročí vzniku 
společnosti.  pr

  Ceny v kategorii Vědecké a odborné aktivity 
oddělení předal předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (uprostřed).

  Z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele 
Krajské zdravotní, a. s., (vpravo) ceny přebrali nej-
lepší v kategorii Příkladná reprezentace Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem.

  Za Republiková prvenství ceny předal náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák 
(vpravo).

  Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vě-
decké rady Krajské zdravotní, a. s., (vpravo) všechna 
ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzku-
mu za rok 2016 spolupředával. MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., (na snímku uprostřed) celou konfe-
renci moderoval a předal ceny v kategorii Publikace, 
články, mezinárodní přednášková činnost.

  Ocenění za Sesterské prezentace předaly 
primátorka Města Ústí nad Labem Ing. Věra 
Nechybová (vpravo) a Mgr. Markéta Svobodová, 
hlavní sestra Masarykovy nemocnice.
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Červen v restauraci Na Rychtě 
ve znamení populárních burgerů
V Pivovaru Hotelu Na Rychtě 
se každý měsíc připravují 
speciální Gastronomické 
týdny, kdy je možné ochutnat 
vždy něco ze sezónní nabíd-
ky. V červnu na hosty čeká 

nejpopulárnější gastro týden 
– Burgery pokaždé jinak. V na-
bídce bude klasický US Burger 
s mletým hovězím steakem, ka-
ramelizovanou cibulkou, sýrem 
chedar, slaninovou marmelá-

dou a steakovými hranolky. 
Těšit se můžete ale i na kuřecí 
nebo vegetariánský burger. 
Speciální gastronomická nabíd-
ka je podávána denně od 13:30, 
o víkendech po celý den.

Během června také restaura-
ce upraví nabídku Speciálního 
menu, které tentokrát doplní 
nabídku stálého jídelního líst-
ku o letní, lehčí jídla.

Na Rychtě pro vás připravu-
jí i nové letní vydání Rychtář-
ských listů, ve kterém nebudou 
chybět zajímavé články o pivě, 
běhání, cestování nebo let-
ním kulinaření na téma: saláty 
a grilování. Přichystána bude 
opět letní soutěž o vstupenky 
do Zoo Ústí nad Labem.  pr

Porta bude kompletně na Laguně
Celý mezinárodní festival se 
odehraje na Laguně – v Cent-
rálním parku na Severní Terase 
ve dnech 2.–4. června. Vstupen-
ky můžete zakoupit v recepci 
Domu kultury, informace o nich 
získáte na telefonním čísle 
475 221 025. Už 1. června se mů-
žete U Laguny těšit na Bluegras-
sový předkrm. Hlavní hvězdou 
pátečního večera pak budou 
Hana a Petr Ulrichovi a jejich 
Javory. V sobotu vás čeká Finále 
mezinárodní interpretační 
soutěže a také Country Mara-

ton – Fešáci 
60. Nedělní 
večer je 
vyhraněn 
písničká-
řům, těšit se 
můžete i na 
Jiřího Schmi-
tzera.  zu

Kolaři otevřeli sezonu 
v cyklokempu 
Na Labské stezce byla slav-
nostně zahájena nová turis-
tická sezona. V Cyklokempu 
Loděnice byl 14. května pro 
zájemce připraven bohatý 
program. Nechybělo dobré 
jídlo či skákací hrad. Na akci 
zahráli ústečtí Brass Bombers 
a děti se bavily při vystoupe-
ní Sváťova dividla. Zajímavá 
byla i biketrial show Martina 
Šimůnka či animační program 
pro děti s DanceMission.cz. Po 
celý den pak byla pro nejmenší 
připravena jízda ve zručnosti. 
Navíc cyklisté mohli využít 
bezplatného servisu kol.  zu

Program Porty najdete na str. 2 
nebo na www.zitusti.cz

Návštěvníci pivního jarmarku pomohli Leničce
Šestadvacet malých pivovarů 
se představilo na Kostelním 
náměstí. Uskutečnil se tu už 
VII. Ústecký pivní jarmark 
malých a rodinných pivovarů. 
Na akci 13. května nechyběly 
stálice – pořádající pivovar 
Na Rychtě, pivovary Monopol, 
Chýše, Purkmistr a další. Ani 
letos nebyli zájemci ochuzeni 
o bohatý doprovodný pro-
gram. Návštěvníkům zahráli 
Tučňáci, punkový Plexis, 
The Boom Beatles Revival či 
dětský sbor Písklata. I letos 
jarmark pomáhal. Za každé 
prodané pivo putovalo 50 
haléřů na charitu. „Získali 

jsme 7500 korun za vypitá 
piva a 1000 korun nám ná-
vštěvníci přispěli do kasiček,“ 
říká ředitelka nadačního 
fondu Plamínek Naděje Jana 
Procházková. Peníze nadace 
věnuje Leničce Tomešové 
z Děčína na pobyt v Centru 
Hájek u Plzně, který jí pomů-
že se v deseti letech poprvé 
postavit na nohy. „Doposud 
Leničku nosí maminka nebo 
používají speciální kočárek. 
Holčička má i třetí rok výži-
vovou sondu do žaludku kvůli 
nefunkčnímu jícnu a silnou 
skoliózu páteře,“ dodala ředi-
telka nadačního fondu.  zu

Vejlupek byl na Portě poprvé už v roce 1970
S ústeckou Portou je neodmyslitelně spjat 
člen realizačního týmu Josef Vejlupek. Co nám 
o letošním ročníku prozradil?

Co je pro vás největším tahákem letošního 
ročníku, na co se nejvíc těšíte? 
Ve čtvrtek určitě kapela bluegrassová Sunny 
Side, v pátek sourozenci Ulrychovi se skupi-
nou Javory a cimbálem, v sobotu Country Ma-
raton Fešáci 50 a v neděli originální  vystou-
pení tří úplně odlišných písničkářů, žánrově 
a vlastně i generačně.

Čeká návštěvníky letos nějaká no-
vinka, čím byste je nalákal?    
V sobotu to bude originální koncert 
County Maraton,  který je věnován 
padesátileté historii skupiny Fešáci. 
Podílí se na něm spousta hostů, uslyší-
me mj. průřezy tvorbou  již nežijících  

Jindry Šťáhlavského, Pavla Brümera a také Mi-
chala Tučného. Hostů Fešáků bude nepočíta-
ně. Novinkou jsou také tři písničkáři v neděli. 
Do loňského roku zpíval na laguně vždy jeden, 
kterého si v zimní anketě vybrali diváci. Letos 
jsme pozvali první tři podle přání diváků.

Máte v soutěžní části Porty nějakého svého 
favorita? Prozradíte nám ho?  
Ne, tak to nemám, přestože některé kapely 
znám a viděl jsem je na národních kolech. Ale 
právě proto, že jsem neviděl a neslyšel úplně 

všechny finalisty, nechám se překvapit.

Pro vás už je to vlastně kolikátý ročník 
Porty? A kdy jste na ní byl poprvé?  
Já jsem byl na Portě poprvé v roce 1970. 
Potom Portu v Ústí zakázali a vrátila se 
sem nastálo až po roce 1990. Jako pořa-
datel jsem letos u 15. ročníku...  dam

foto: nf plamínek naděje

Tradiční, letos již V. ročník, soutěže 
S Mazlem na cestách odstartovala. 
Soutěžte o 100, 75 a 50 piv. Své pří-
spěvky můžete posílat až do 20. září 
na adresu: info@pivovarnarychte.cz. 
Více se dozvíte na 
www.pivovarnarychte.cz.
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AUTOSALON    MOTOSALON    PŘEHLÍDKA MOTORSPORTU A KLUBŮ
EXHIBIČNÍ JÍZDY    DĚTSKÁ ZÓNA    ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

VSTUPENKY ZA VÝHODNOU CENU ONLINE LEGENDY.CZ

K Ř Í Ž O V K A Eskymácké přísloví: Nevíš, kdo je tvým... (doplnění v tajence)
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První letošní tituly jsou doma
Tříčlenná družstva kata 
a kumite si to ve třech kolech 
Ústecké regionální Ligy karate 
rozdala o první letošní titu-
ly. „Tato soutěž má zvláštní 
koncepci, kdy malí závodníci 
absolvují během jediného dne 
spoustu zápasů, jak jednotlivců 
(v družstvech kumite), tak tří-
členných týmech sestav kata. 
Hlavním účelem této soutěže 
je navýšení vzájemných duelů 
a růst kvality závodníků. To 
individuální klasická soutěž ne-
umožňuje,“ hodnotil akci zařa-
zenou do projektu „Uvaž pásek, 
neber drogy!“ ústecký šéftrenér 
Josef Rajchert. Do soutěže se 
přihlásilo na 30 družstev z ús-
teckého a libereckého regionu. 
V disciplíně týmů kata mladší-

ho žactva(dívky i chlapci) zvítě-
zilo družstvo Gryf „A“ Liberec, 
před SKK Liberec „A“ a třetími 
celky SKR Sport Union Ústí 
n. L. „A“ a „B“. Mezi starším 
žactvem týmů dívek chlapců 
zvítězilo družstvo SKK Liberec 
„A“ před SKK Liberec „C“ a tře-
tími SKR Sport Union Lovosice 
„A“ a SKR Sport Union Ústí n. L. 
„B“. Následovalo vyhodnocení 
disciplíny kumite. Zde v nej-
početnější obsazené kategorii, 

mladších žáků obsadil trůn ví-
těze tým SKK Liberec „A“ před 
druhým SKR Sport Union Ústí 
n. L. „B“ a třetími SKR Sport 
Union „A“ a SKR Sport Union 
Lovosice. V mladších žákyních 
bylo pořadí 1. SKR Sport Union 
Lovosice, 2. Gryf Liberec „B“, 
3. místa SKK Liberec „B“ a „A“. 
Starší žákyně patřily závodni-
cím SKR Sport Union „B“ z Ústí 
nad Labem před SKK Liberec 
„A“ a třetím SKR Sport Union 
Ústí n. L. „A“. Poslední katego-
rií, která byla z pohledu diváků 
nejatraktivnější, byli starší 
žáci. Byly to opět celky SKK 
Liberce. 1. místo „A“ a 2. místo 
„B“ před 3.Gryf „A“ Liberec 
a SKR Sport Union Ústí n.L. „A“. 

 Josef Rajchert, Sport Union

Fotografie hradu Střekova
Fotografie původně sloužily 
jako geografická učební po-
můcka v městské reálné škole 
v Litoměřicích a do ústeckého 
muzea se dostaly v roce 1962. 
Výrazná silueta zříceniny 
hradu se nachází na strmé 
skále nad pravým břehem řeky 
Labe.  Hrad vystavěl z pověření 
krále Jana Lucemburského 
(1296–1346) Pešík z Veitmile 
jako vojenskou oporu králov-
ské moci a kontrolní bod na 
suchozemské a labské vodní 
cestě. Nahradil tou dobou již 
zaniklý královský hrad v Ústí 
nad Labem. Pešíkovi z Veitmile 
byl udělen v roce 1319 lénem, 
avšak ještě téhož roku přešel 
do rukou pánů z Vartemberka, 
kteří ho vlastnili až do konce 
14. století. V 15. století se zde 

střídalo více majitelů. Přestav-
by se hrad dočkal za Glaců ze 
Starého dvora. V 16. stol. byl 
hrad několikrát přestavován 
a r. 1599 přešel do svobodné 
držby. Od r. 1615 hrad patřil 
roudnické větvi Lobkoviců 
a tento rod jej s malou pře-
stávkou v období nacismu 
a komunismu drží dodnes. 
V průběhu třicetileté války byl 
hrad několikrát pobořen a vy-
pálen. Poslední jeho vojenské 
využití bylo v sedmileté válce. 
Díky romantickému zájmu 
o zříceninu zde byla roku 
1830 zřízena restaurace. Jádro 
hradu mělo protáhlý pětiúhel-
ný obrys. V jeho nároží se na 
nejvyšším místě tyčí okrouhlý 
bergfrit a v druhém nároží 
stávala menší okrouhlá věž. 

Středy delších stran zajištovaly 
polookrouhlé, dovnitř otevřené 
bašty a do aktivní obrany se 
zapojily i vysunuté zaokrouh-
lené nárožní části obdélného 
dvouprostorového paláce. Užití 
prvků aktivní obrany je zde 
značně nefunkční, jelikož do-
statečnou bezpečnost zaručo-
valy skoro kolmé skalní stěny. 
Jednalo se spíše o ukázku moci 
a reprezentaci. Hrad Střekov 
patří k nemnoha stavebním 
památkám v Ústí nad Labem 
dochovaným z období středo-
věku.  Muzeum města Ústí nad Labem

Průmyslovka posílá žáky do Finska a Německa na zkušenou
Na Střední průmyslové škole v Ústí nad 
Labem si uvědomili včas, že jejich absol-
venti musí vstupovat na pracovní trh také 
s dostatečnými praktickými dovednostmi. 
Proto své žáky už několik let posílají na 
stáže do zahraničí. Finsko a Německo 
jsou podle slov ředitele ústecké „Resslov-
ky“ už téměř tradičními destinacemi. 
Cílem také je, aby žáci zvládli komunikaci 
v cizím jazyce.

„Jsme blízko Německa, v regionu 
funguje celá řada zahraničních firem. Za-
jistit žákům zkušenosti ze zahraničí jsme 
považovali prakticky za povinnost. A firmy 
na to slyší. Po absolventech technických 
oborů je nyní velká poptávka, a jakmile 
firmy zjistí, že žáci zvládli pracovat třeba 
ve Finsku, a že navíc dokážou komuniko-
vat v angličtině nebo němčině,  mají hned 
lepší šanci uspět u pohovoru a získat 
práci,“ říká Jaroslav Mareš, ředitel 
Střední průmyslové školy Ústí nad Labem, 
Resslova 5. Ale sám dodává, že možnost 

jezdit napříč Evropou za zkušenostmi není 
samozřejmá. „Škola v tomto směru vyvíjí 
velké úsilí, je za tím spousta práce. Sice 
jsou stáže financovány z evropských fon-
dů, ale vše se musí v zahraničí domluvit. 
I ten sebemenší detail. Proto jsou tyto 
praxe výběrové,“ doplňuje Mareš. 

Strategií školy je posílat žáky na 
zkušenou do dvou lokalit – do německého 
Magdeburgu a do finského města Jämsä. 
„Pointa tohoto systému je jednoduchá 
– do Německa jezdí žáci, kteří se chtějí 
zdokonalit v systémech SIEMENS Logo 
a Simantec a mají zájem profilovat se 
v němčině. To je regionálně velmi výhodné 

hlavně díky blízkosti Německa a potenci-
álních zaměstnavatelů. Naopak do Finska 
jezdí především elektrotechnici a ti, kteří 
upřednostňují angličtinu. I to má svoji 
logiku – jen tady v Ústí máme firmu KONE, 
která je původem z Finska. Angličtina je 
u technických oborů navíc hodně žádaná,“ 
pochvaluje si systém rozdělení stáží 
Mareš. Význam jazykových dovedností 
absolventů zmiňují i samotné firmy, s ni-
miž škola spolupracuje. Absolventi, kteří 
se zvládnou domluvit anglicky a německy, 
jsou pro zaměstnavatele totiž doslova 
nedostatkovým zbožím.

Zájem je obrovský, 
počet míst omezený
A jak na stáže reagují žáci? „Celá účast 
v projektu je plně hrazená z grantu, takže 
do dvoutýdenního pobytu v Německu i Fin-
sku žáci nemusí nic investovat. Musí se jen 
snažit při studiu, aby byli k účasti vybráni. 
Zájem je i díky tomu velký. Přeci jen není 

v možnostech většiny rodin ufinancovat 
dvoutýdenní pobyt ve Finsku, který vyjde 
i s letenkami na bezmála 1500 eur. Přitom 
ta zkušenost pozitivně ovlivní hlavně 
profesní život žáků. Ve stávajícím pro-
jektu můžeme podpořit přes 40 žáků, ale 
kdybychom měli vyhovět všem zájemcům, 
potřebovali bychom minimálně 3násobný 
rozpočet,“ říká Mareš a dodává, že do 
budoucích let hodlají v ústecké průmyslov-
ce se stážemi pokračovat. Pro příští rok 
mají podaný projekt na stáže v Lotyšsku. 
O Ústí je díky projektům Erasmus+, jak 
se stáže jmenují, slyšet i v Evropě. „Na 
podzim jsme tu hostili první skupinku 
finských studentů. Díky zapojení se do 
evropské databáze se nám navíc začínají 
ozývat i školy z jiných států. Takže až 
uvidíte zahraniční studenty v ulicích Ústí, 
je dost pravděpodobné, že půjde o naše 
hosty,“ uzavírá představení projektu 
technIQa Jaroslav Mareš, ředitel Střední 
průmyslové školy Ústí nad Labem.  jp

3. místo na RF 
v gymnastice
Děvčata ze ZŠ Stříbrnická si 
nejdříve poradila se všemi 
družstvy v okresním i kraj-
ském kole a z prvního místa 
si tak zajistila hladký postup 
do republikového finále, které 
se konalo v Praze. Žákyně 
závodily ve třech disciplínách 
– přeskok, hrazda a akrobacie. 
Konkurence byla obrovská 
a rozhodčí přísní. Naše děvča-
ta vše zvládla a umístila se na 
skvělém  3. místě. Dvě děvčata 
se umístila v první desítce 
i mezi jednotlivci. Eva Jandová 
obsadila krásné 5. místo a Te-
reza Pazourová skončila 10. 
Sestava RF: Fárková Kateřina 
7.B, Pazourová Tereza 7.B,  Eva 
Jandová 6.A, Veronika Varcho-
lová 8.A.  ZŠ Stříbrnická

Univerzitní festival
Ústecká univerzita pořádala 
už druhý ročník festivalu Dny 
vědy a umění. Velkolepě pojatá 
akce obsadila ve dvou dnech 
Kostelní náměstí i Hraničář. 
Akce se uskutečnila 17. a 18. 
května. Škola veřejnosti před-
stavila svůj univerzitní tým 
v plné sestavě. Do dvou dnů 
univerzita shromáždila vše 
zajímavé, čím se fakulty zaobí-
rají, a sestavila program toho 
nejlepšího, co může venku 
i v přednáškových sálech uká-
zat. „Hlavní program festivalu 
je soustředěn do devíti stánků. 
Tady fakulty předvedou, čemu 
se věnují a co umí nejlépe. Vět-
šinu si lidé na místě mohli vy-
zkoušet a osahat,“ řekl Michal 
Červenka, hlavní organizátor 
festivalu.  UJEP Ústí nad Labem
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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. 207 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. 2017 od 7:00 do 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. 2017 od 7:00 do 16:00
Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, 
Nedbalova, Rembrandtova 
dne 29. 6. 2017 od 7:00 do 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 !

Ještě o MHD
Dovoluji si reagovat na úvodní sloupek 
„MHD je prostě potřebná“. Jsem ráda, 
že se veřejně zmínila situace MHD, která 
je takřka „příšerná“. Trolejbusy jsou špi-
navé (a nejen vlivem počasí), přeplněné, 
jízdné neúměrně drahé. Přeplněnost 
jistě není chyba MHD, ale ta špína to 
mi někdy přechází zrak a říkám si, zda 
rovnou radši nevystoupit a nevzít to do 
města procházkou. A pak si říkám, že za 
toto platíme tak neuvěřitelné ceny. Jak 
se s nimi asi zachází, když ve finále vy-
padají trolejbusy v takovém stavu. Nové 
trolejbusy vidíte směrem Mojžíř-Předlice 
a do slušných lokalit pak jezdí ty sto let 

staré a špinavé – také nepochopitelné.  
A o lidech je zbytečné mluvit – když se 
z Ústí stává azyl pro asociální lidi, to je 
pak těžké hledat větší počet slušných 
lidí, ale o tom už pojednával článek 
„Inteligence prchá z Ústí nad Labem“. 
Tak alespoň se o této problematice 
nebojíme veřejně mluvit, i když to je 
asi to jediné, co s tím můžeme udělat. 
Nebo zmůžeme více v našich občanských 
a redaktorských silách?

 Mgr. Petra Votavová

N A P S A L I  J S T E Pozor na Alzheimera. 
V Doběticích vyšetří paměť
Lidí trpících demencí v Česku 
přibývá. Podle České alzhei-
merovské společnosti žilo 
u nás v roce 2016 téměř 156 
tisíc lidí s demencí, což je o tři 
tisíce více než rok předtím.

Mírná zapomnětlivost může 
být normální součást stárnu-
tí, nemusí nutně znamenat, že 
se jedná o vážný problém s pa-
mětí. Pokud potíže s pamětí do 
značné míry ovlivňují váš kaž-
dodenní život, mohlo by se jed-
nat o časné příznaky Alzhei-
merovy choroby. 

Kontaktní místo alzhei-
merovské společnosti na Ús-
tecku je v Domově pro seniory 
v Doběticích. Tam vám pomou, 
vyšetří paměť a poradí.  zu

Domov pro seniory Dobětice
Šrámkova 3305/38A
400 11 Ústí nad Labem 400 11
konečná stanice trolejbusů 53 a 54 
směr Dobětice točna
Tel.: 737 251 812
E-mail: kmdobetice@dd-dobetice.cz

K O N T A K T

Chlumec – Na silnici I/13 
je až do 30. června částečná uzavírka 
silnice kvůli opravě svodidel. Provoz 
je tu veden v zúžených pruzích.

U Z A V Í R K A

Kde vyřídím dotaci ohledně 
sociálních služeb?
Žádosti lze podat pouze v termínu 
uvedeném ve vyhlášené dotační výzvě. 
Mimo tento termín nelze žádost 
přijmout. Výzva je vždy zveřejněna na 
stránkách www.usti-nad-labem.cz.
 
Adresa a kontakty: 
Magistrát města Ústí nad Labem, 
Odbor kultury, sportu a sociálních slu-
žeb, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem 
telefon: 475271119, 475271360

Ověřování, Czech Point
shody opisu nebo kopie s listinou 
– vidimace, ověřování pravosti 
podpisu – legalizace, ověřené výstupy 
z registrů veřejné správy
 
Vyřizuje: Markéta Fenčáková 
odd. správních činností 
Marketa.Fencakova@mag-ul.cz
tel.: 475 271 846 – 136
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká hradební 8, Ústí nad Labem

K O N T A K T Y

Máte uhrazený poplatek za 
komunální odpad? 
Poplatek za komunální odpad jsou 
povinni platit občané starší tří let 
s trvalým pobytem ve městě Ústí nad 
Labem. Výše poplatku je 500 Kč na 
osobu a rok a splatnost poplatku je 
do 30. června každého roku.
Kde to vyřídíte: Magistrát města 
Ústí nad Labem, inkasní oddělení, 
Velká Hradební 8, PSČ 401 00
2. patro / vchod z Lidického náměstí

P O P L A T E K

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 1x 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 1x 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 OBJEMNÉHO ODPADU
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

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c z

1 4

S E R V I S



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 | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.

jarní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

1177003_SV_MOST_110915_i6ka_Colortec_KER_90x50_ik

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, možnost po zaučení práce z domova 
Minimální stupeň vzdělání: minimálně základní
Nástup do zaměstnání: ihned, dle domluvy
Mzdové rozpětí: při stoprocentním plnění 16 250 Kč a více
Poznámka k volnému místu: nutná manuální zručnost (práce v úkole)
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené
Kontakt: denisa.hrabakova@george-mathai.com, telefon 417 537 817

DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY VLASOVÝCH VZORNÍKŮ
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ANITA
Fena, kříženka, základní 
barva hnědá se světlým 
žíháním s bílou náprsenkou 

a zadními prstíky nohou, asi 1,5 roku 
stará, výška 55 cm. Je veselé povahy 
a snese se s ostatními psy. Je nutné 
počítat s tím, že potřebuje hodně pohybu.

REX
Pes, kříženec jezevčíka, 
černý s rezavými znaky, stáří 
4 roky, asi 40 cm vysoký. 

Rex je kamarádský pes, který má sice rád 
svůj klid, ale s ostatními psy se nepere. 
Je klidné a vyrovnané povahy.

LEX
Pes, hladkosrstý kříženec 
jezevčíka, černá barva 
s pálením, výška 40 cm, 7 let 

starý. Dostal se k nám po úmrtí majitele. 
Je zvyklý v bytě, čistotný a nepere se 
s ostatními psy. Má rád děti. Zpočátku je 
k novým lidem trochu nedůvěřivý.

MARLEY 
Pes, plemeno labrador 
černé barvy, výška 55 cm, 
asi 6 let starý. Jedná se 

o velmi přátelského pejska, který má rád 
děti a není konfliktní ani k jiným psům. 
Byl zvyklý žít u domu se zahradou.

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 .

Strážný dub jde do finále 
se soutěžním číslem 10
S číslem 10 se o vítězství v sou-
těži strom roku uchází Strážný 
dub z areálu Masarykovy ne-
mocnice Na Kabátě. Odborná 
porota vybrala Strážný dub 
z Ústí nad Labem mezi dvanáct 
finálových stromů, které se bu-
dou v následujících měsících 
ucházet o vítězství v celostátní 
anketě Strom roku 2017. Hla-
sování odstartovalo 15. června, 
kdy se na webových stránkách 
www.stromroku.cz zobrazi-
ly profily všech finálových 
stromů a podrobné informace 
o hlasování. Jako každoročně 
bude moci veřejnost finalisty 
podpořit zasláním dárcov-
ských SMS nebo zakoupením 

a podepsáním hlasovacího 
archu. Anketa potrvá až do 
15. září a slavnostní vyhlášení 
jejích výsledků se uskuteční 
5. října v rámci mezinárodního 
filmového festivalu Ekofilm. 
První zmínky o osadě Kabát 
jsou již z 15. století. Před 
bránou dvoru jednoho ze sta-
vení stával starý dub. Prý jej 
vysadili při vzniku osady, která 
měla za úkol chránit poutníky 
na cestě. Během napoleonské 
bitvy (1813) však dub přišel 
k úhoně. Dub se po ráně z děla 
rozletěl na třísky. Starý dub 
zanikl, ale zanedlouho na jeho 
místě vyrostl nový dub a rostl 
velmi rychle.  zu

Spirála pomáhá lidem
Máte nějaké životní trápení? Volejte 
nonstop Linku pomoci 475 603 390 nebo 
pište na e-mail: mail@spirala-ul.cz. 
Službu provozuje sdružení Spirála, které 
je zřizovatelem Centra krizové intervence 
a Intervenčního centra.

A s jakými dotazy se pracovníci 
Spirály setkávají?
„Dobrý den, můžu s vámi o něčem chvilku 
mluvit? Po smrti manžela jsem zůstala 
v bytě sama, všechno to na mne padá 
(pláč). Já vím, že dcera hodně pracuje...
ale je mi smutno, brečím, někdy bych snad 
raději nebyla. Víte, starala jsem se o něj, 
on byl nemocný a nemohl na nohy...“
„Linka pomoci je pro některé lidi jediným 
možným kontaktem, ke kterému z počát-
ku najdou odvahu,“ říká Pavla Pejšová, 
vedoucí Linky pomoci. Po telefonu 

nabízíme odbornou pomoc a podporu 
lidem, kteří mají nějaké trápení, stala se 
jim nečekaná událost, prochází náročným 
životním obdobím nebo se cítí osaměle.

Kdo je na druhé straně telefonu?
Zkušení profesionální pracovníci s vysoko-
školským vzděláním, vyškolení v krizové 
intervenci. Díky tomu, že je služba oka-
mžitě dostupná a zachovává anonymitu, 
se na nás může obrátit vlastně kdokoliv. 
Volají nám dospělí, děti, teenageři i lidé 
seniorského věku. Například ve chvílích, 
kdy řeší nějaký problém a neví si rady, jak 
dále postupovat, mají obavy, co přijde, 
trápí se. Hledají někoho, kdo jim pomůže, 
podpoří je, vyslechne je, bude respektovat 
jejich způsob prožívání situace, poskytne 
informace, nabídne jiný úhel pohledu, 
případně nasměruje dále.  zu

Lidé, kteří: • Zažívají potíže kolem dětí, dospívání, výchovy • Mají vztahové problémy 
v práci, ve škole • Řeší partnerské neshody, rozchody, rozvody • Zemřel jim někdo blízký 
• Zažili traumatickou událost • Někdo jim ubližuje • Ztrácí smysl života, mají myšlenky 
na ukončení života • Cítí se osamělí • Mají psychické potíže, které jim komplikují život

K D O  L I N K U  N E J Č A S T Ě J I  K O N T A K T U J E ?

1 5

S E R V I Sč e r v e n  2 0 1 7



MC
20

17
19

MC
20

17
71

5

Stavební společnost AZ SANACE a. s. 
se sídlem v Ústí nad Labem a devatenáctiletou 
tradicí na trhu rozšiřuje svůj kolektiv 
O PROJEKTANTA GEOTECHNICKÝCH 
A DOPRAVNÍCH STAVEB

N A B Í Z Í M E

   Nadstandardní mzdové ohodnocení
   Stabilní pracovní zázemí
   Služební automobil
   Služební počítač a telefon
   Flexibilní pracovní dobu
   Stravenky

P O Ž A D U J E M E

   Vysokoškolské vzdělání v oboru podmínkou
   Praxe v oboru výhodou
   Pracovní nasazení

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo 
emailové adrese: jan.smelik@azsanace.cz


