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Ústí z hlavy  
nevymažete

STRANY 8–9

Spolu to dokážeme 

Úspěšné, bezpečné, chytré,  
    moderní a bohaté Ústí 

                     Gabriela Hubáčková 
kandidátka do Zastupitelstva města Ústí nad Labem 
 

Přijďte k volbám 5. a 6. října 2018 Vize 2022: 
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ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
25/8 2000  Hradozámecká noc
26/8 1400  Za pohádkou na zámek – Býk Ferdinand
2/9 1400  Za pohádkou na zámek  
  – O červené Karkulce

PIVOVAR VELKÉ BŘEZNO
8/9 1200  Den otevřených dveří

SKANZEN ZUBRNICE
20 a 21/10 Podzim na vesnici

HRAD STŘEKOV 
24/8 2000  Swingová tančírna

MĚSTSKÉ SADY 
Každou neděli od 14:00 do 18:00 hodin až do 30. 9. 
Malý Hamburk (koncerty)

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
7/9 900   Slavnosti vína a burčáku

CENTRUM ÚSTÍ N. L. 
8/9  Barevná planeta

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
19/8   BRASS BOMBERS
26/8  SEVEROČESKÉ DIVADLO
3/9 1000  Kroužkofest, aneb vesele do školy

DŮM KULTURY 
29/9 1400  Grand Prix Ústí nad Labem – 28. ročník  
  soutěže ve společenském tanci
30/9 930  Ústecký pohár – soutěž dětí, juniorů  
  a mládeže v tanci
8/10 1900  Ani za milion 

NÁRODNÍ DŮM 
5/9 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
13/9 2000  Audrey Martells
18/9 2000  Steve Clarke Trio
19/9 2000  The Plastic People of the Universe
22/9 2000  Stoletá diskotéka
24/9 2000  Ben Granfelt Band
5/10 2000  Tal Gamlieli Trio
19/10   XXII. Mezinárodní Jazz and Blues  
  Festival

LETNÍ KINO 
26/8 1200  Radiofest 2018
1/9 2000  Fír Fest 

ZOO 
24/8   Večerní prohlídky 
10/9  Akce pro seniory
15/9   Den hmyzu
6/10  Světový den zvířat
6/10  Den přátel zoo
27–30/10 Stezkami zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
Divadelní zahrada,  
zahrada Českého rozhlasu Sever
20/8 2000  Ticho po pěšině
22/8 2000  Benefice aneb zachraň svého Afričana
23/8 1700  Ronja, dcera loupežníka
24/8 1700  Lakomá Barka
24/8 2000  Zkrocení zlé ženy
25/8 1500  Jindřich VI. – 1. díl, 18:00 2. díl,  
  21:30 3. díl

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
7/9 1900  Limonádový Joe aneb Koňská opera
11/9 1900  Casanova

13/9 1000  Péťa a vlk
16/9 1700  Cikánské kořeny/í
21 a 22/9  Severočeská imunologická konference
28/9 1900  Bedřich Smetana – Libuše
30/9 1700  Labutí jezero

APOLLO MUSIC CLUB
15.9. 20:00 Retrodiskotéka s tombolou

MUZEUM 
Akce 
31/8 1800  Kozáci Vltavy 
4/9 1700  25 let spolu
25 LET SPOLU
6/9 1700  Jitka Lewerentz - Obrazy
7/9 1000 8. Ústecký den porcelánu
8 a 9/9 1000  Dny evropského dědictví – Svět  
  kachlových kamen
11/9 1700  „Svět kachlových kamen“ s Jitkou  
  Šrejberovou
18/9 1700  Výstavou „Milování v přírodě“  
  s Václavem Beranem
19/9 1600  Muzeum čte dětem
19/9 1700  Osudové osmičky české historie VII.
25/9 1700  Kabaret U Ztraceného času
29/9 1700  Palmový olej, pralesy a orangutan
2/10 900  Mezinárodní den seniorů
Výstavy
od 5/9.  25 let spolu 
do 9/9  Středověké Ústí
do 28/10 Milování v přírodě
do 28/10 Severní Terasa nedokončená
od 4/9  Jitka Lewerentz – Obrazy
do 14/10 Svět kachlových kamen
do 31/12 Klaus Horstmann – Czech Dialog  
  s Časem
od 31/8 Pamětní deska dragouna Jordána

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
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INZERCE

Buldra: Neštěmice a „Krásňák“ trápí parkování a bezpečnost
Největším problémem městského obvo-

du Krásné Březno-Neštěmice je podle ko-
munistického zastupitele Miloslava Buldry 
parkování a bezpečnost. 
Urychleně by se podle něj 
měla vybudovat parkova-
cí místa v Žežické ulici, 
na Skalce i u zoo. V zastu-
pitelstvu pracuje od roku 
2002 a na podzim bude 
mandát obhajovat. 

Jaký vztah máte ke 
Krásnému Březnu 
a Neštěmicím? 

Bydlím a žiji v Krás-
ném Březně od roku 1983. 
A v krásnobřezenské pe-
kárně Inpeko pracuji od 
roku 2002 jako provozní 
zámečník. Zastupitelem 
městského obvodu jsem 
se stal také v roce 2002. 
Z toho vyplývá, že můj 
vztah k obvodu je více než silný. Jsem reali-
sta a vím, že obvod má klady i nedostatky. 
Jsem ale lokální patriot a žiji tady rád. 

Kde má tento obvod svoje plusy 
a mínusy?

Mezi mínusy patří krkolomné občanské 
soužití s ohledem na skladbu obyvatel. Po-
kud jde o klid a pořádek, máme ve všech 
částech obvodu – v Krásném Březně, Ne-
štěmicích i v Mojžíři konfliktnější místa. 
K tomu mám jen jedinou poznámku, a to, 

že zákony jsou jen jedny a měly by platit 
pro každého bez rozdílu. Je chybou, že se 
složitě vymáhají a mnohdy zřejmě lidé už 

rezignovali, protože mají 
pocit, že to nikam neve-
de. Chybí peníze na in-
vestice, což je znát hlav-
ně na stavu chodníků. 
V obvodu je nedostatek 
parkovacích míst, což je 
palčivé téma skoro v ce-
lém městě. Je vidět zlep-
šení v možnosti volnoča-
sových aktivit pro děti 
a mládež. Po Mojžíři a Ne-
štěmicích bychom chtěli 
do budoucna znovuzalo-
žit fotbalový oddíl také 
v Krásném Březně. 

Co se díky vám podaři-
lo na obvodě ve stáva-
jícím volebním období 
prosadit?

Spoluprosadili jsme investice do oprav 
chodníků, do rekonstrukce kabin Fotbalo-
vého oddílu v Mojžíři, do zmodernizování 
dětského hřiště v ulici Neštěmická. Díky 
našim hlasům šlo více peněz do údržby ze-
leně. Rovněž se podařilo vybudovat kabiny 
pro fotbalisty v Mojžíři. Také se snažíme 
vytvářet podmínky pro zvýšení bezpečnosti 
v obvodu a mnoho dalšího. 

A co byste chtěl prosadit pro obvod v ná-
sledujícím volebním období?

Musí se vyřešit kritická situace s parko-
váním. Budeme prosazovat, aby se konečně 
po 15 letech začalo s realizací parkoviště 
v Žežické ulici, což považuji za velký dluh 
všech předcházejících starostů a vedení 
radnice. Chceme vyřešit parkování u zoo-
logické zahrady, kde zejména o víkendech 
stojí auta všude možně a okolí kolem hlav-
ního vchodu je z dopravního hlediska ne-
bezpečné. Parkovací místa musí vzniknout 
i na sídlišti Skalka. K větší bezpečnosti 
a pořádku v problémových částech obvodu 
by mělo přispět více strážníků i policistů. 
Takže budeme prosazovat další služebny 
státní i městské policie na území obvodu. 
Investovat budeme do oprav chodníků na 
sídlištích, které jsou v dezolátním stavu. 
Konečně se snad povedlo prosadit, že po-
prvé budou moci v říjnu občané ze sídliště 
Skalka volit v místě bydliště a nemusí už 
k volebnímu aktu dojíždět do  
Mojžíře.  pr

se narodil 1. 1. 1958 v Děčíně. Od roku 1983 bydlí v ob-
vodu Krásné Březno-Neštěmice. Do komunální politiky 
vstoupil v roce 2002, kdy byl zvolen do obvodního 
zastupitelstva, kde působí dosud. V jednotlivých voleb-
ních obdobích pracoval jako člen a předseda kontrolního 
výboru zastupitelstva a ve stávajícím volebním období 
je předsedou finančního výboru. Je ženatý, má 3 dospělé 
děti a 4 vnoučata.

Miloslav Buldra 

T E L E G R A F I C K Y

Tip Petra Kuneše
V zahradě Českého 
rozhlasu Sever, na 
kopci nad centrem 
Ústí, hned vedle krásné 
Wolfrumovy vily, budete 
mít šanci navštívit, 
v předposledním 
srpnovém týdnu, už třetí 
ročník festivalu Divadelní zahrada. Po 
celý týden a každý den se tam potkáte 
nejenom s hrami Williama Shakespeara, 
ale i s dalším repertoárem Činoherního 
studia. Ti z vás, kteří už tuto divadelní 
přehlídku pod širým nebem navštívili, 
vědí, že tam bývá skvělá atmosféra. Za 
celé Činoherní studio vám přeju krásné 
léto. V září se zas všechno vrací do 
normálu. Z Ústí odjedou davy turistů 
zpět do svých domovů a z dovolených se 
zas vrací našinci, aby se mohli věnovat 
svým každodenním povinnostem. A aby 
to zvládli, pomáhá jim kultura a oddech. 
Činoherní studio v září zahájí svou 
47. divadelní sezonu. Nese podtitul Kdo 
s koho a bude o vypjatých situacích, 
o mezilidkých vztazích, o manipulaci. 
Sezona začne 14. září představením 
451 stupňů Fahrenheita. Ve Veřejném sále 
Hraničář zahájí celoroční provoz tradiční 
akcí Babí léto na ulici. Nabitý program 
po celou sezonu očekávám i od kavárny 
Max, v létě ulice pod „vanou“ fungovala 
jako malá ústecká Stodolní, pokud bude 
přát září počasí, nevidím důvod, proč by 
to nemohlo fungovat i po prázdninách. 
Nenechte se odradit a užijte si Ústí, není 
to tak hrozný. 

 Petr Kuneš, Činoherní studio Ústí n. L.

K U L T U R O U



Ústí nad Labem – Od září vstou-
pí v platnost nový ceník, díky 
kterému budou děti, studen-
ti a senioři nad 65 let jezdit 
v městské hromadné dopravě 
podstatně levněji. 

Slevy začnou platit od sobo-
ty 1. září. Základní jednorázo-
vá jízdenka na 45 minut pro 
děti, mládež a seniory bude 
stát pouze 4 koruny. Podob-
ně se výrazně sníží i ceny ča-
sových kuponů. 30denní ku-
pon bude stát 133 korun (nyní 
156 až 286 Kč) a za 90denní za-
platí tyto skupiny cestujících 
348 korun (nyní 423 až 761 Kč).

„Připojili jsme se spolu 
s Ústeckým krajem k tomuto 
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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 cee’d SW. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Kia Venga. Kombinovaná spotřeba 
6,0–6,5 l/100 km. Emise CO2 140–150 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Sportage v limitované edici FIFA World CupTM v dieselovém provedení a zahrnuje slevu 70 000 Kč, 
výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 7. 2018.

INZERCE

Co říkáte na zrušení 
odpolední slevy v Brné?

Tomáš Kubišta 
29 let, obchodník 
Ústí nad Labem  
 
Když pomineme alespoň 
částečné proplacení 

nákladů a ušlých zisků, zrušení odpolední 
slevy je takový výstřel do tmy. Doufáte, 
že to k něčemu bude, ale v hloubi duše 
víte, že je to zbytečné. Prase prasetem 
zůstane, ať bude platit plnou cenu, nebo 
poloviční.

Aleš Bárta 
43 let, pokladní 
Ústí nad Labem 
 
Je to mrzuté, hlavně pro 
ty, již se chtěli na chvíli 

svlažit po práci. I když já osobně dávám 
přednost přírodnímu koupání a za 
humny máme krásné jezero Milada, jen 
kdyby ta doprava k němu byla lepší.

Luděk Havel 
32 let hudebník 
Ústí nad Labem 
 
Koupaliště v Brné je 
sezonní záležitost. 

Ale vypuštění a dezinfekce je náročná 
a nákladná činnost. Chápu to. 

Lukáš Vlček 
26 let, vedoucí 
Ústí nad Labem 
 
Jsem jedině pro. Pokud 
by toto opatření 

nepomohlo, klidně bych ještě navýšil 
cenu vstupného.

  
 Článek k tématu najdete na straně 4

A N K E T A Děti a senioři v MHD levněji 

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 22. 8. 2018  Příští vydání: 12. 9. 2018 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 3. 9. 2018  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  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 
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redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, 
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Koupání, ale…
Pokud ne-

jedete k moři, 
máte možnost 
se jít koupat 
na koupaliště 
nebo využít ně-
jakou přírod-

ní vodní plochu. Horké dny 
letošního léta ke koupání vy-
sloveně svádí. Ale… 

Polovinu prázdnin Ústí, 
blízké, ale i daleké okolí žilo 
tím, co se dělo na koupališ-
ti v Brné. První, druhý… pátý 
incident spočívající v plavají-
cím výkalu v bazénu. Poprvé 
to snad byla i trochu úsměv-
ná peripetie. Ale popáté? 
A tak je koupaliště v Brné 
nově pod bedlivým dohledem 
kamer a častější kontrolou 
strážníků. Navíc je zrušená 
sleva na odpolední koupání. 

Ani sousední Teplice ne-
mají klidnou koupací sezonu. 
Lázeňská metropole regio-
nu nemá vlastní koupaliště 
a místní lidé se jezdí osvě-
žit do okolních měst. Tam 
je pak u bazénů narváno, 
takže zřizovatelé se rozhodli 
cenově zvýhodnit svoje oby-
vatele, a to zavání diskrimi-
nací. Po brutálním útoku na 
dubském koupališti, kdy se 
mladík v brouzdališti zastal 
jedné z maminek, a skon-
čil se zraněními v nemocni-
ci, se averze vůči „cizákům“ 
jen zvýšila. Sporný krok se 
vstupným a zavádění dvojích 
cen zkoumá i Česká obchod-
ní inspekce. Takže taky žád-
ná selanka.
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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vládnímu opatření, abychom 
podpořili rodiny s dětmi a se-
niory, pro které může být jízd-
né v MHD citelným zásahem 
do rozpočtu,“ řekl náměstek 
primátorky Pavel Dufek.

Jízdenky jsou v prodeji od 
15. srpna a nové časové ku-
pony od 18. srpna. Změna se 
dotkne nejen cen vlastního 
jízdného, ale i způsobu pro-
kazování nároku na zlevněné 
jízdné při přepravě na linkách 
provozovaných ústeckým do-
pravním podnikem. Další in-
formace na info@dpmul.cz 
nebo na infolince 800 100 613 
v pracovní dny od 06:00 do 
18:00 hodin.  gz
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Mariánský most slaví kulatiny
Ústí nad Labem – Dvacáté naro-
zeniny oslavil ústecký Marián-
ský most. Ten byl slavnostně 
otevřen 30. července roku 1998 
a stál 750 milionů korun. Cena 
nemusí být konečná, město se 
kvůli mostu už řadu let soudí. 
Celková délka mostu je 179 me-
trů, pylony jsou vysoké 60 me-
trů. Váha mostu je 3500 tun. 
Konstrukce je částečně betono-
vá, částečně ocelová.

Architektem, který most na-
vrhl, byl Roman Koucký, au-
tor několika dalších mostů po 
České republice. Mariánský 
most získal Cenu Evropské 
asociace ocelových konstruk-
cí a Mezinárodní asociace pro 

P O R A D N A

S fyzioterapeutem z ACME můžete rehabilitovat doma 
Vedle domácí zdravotní 

péče, hospicové péče a ne-
veřejné dopravy nabízí ús-
tecká agentura domácí péče 
ACME také rehabilitační péči 
v domácím prostředí. Podle 
jednatelky ACME Štěpánky 
Tomsové je domácí rehabi-
litace vhodná pro pacienty 
všech věkových kategorií, 
kteří vyžadují krátkodobou 
pomoc v době rekonvalescen-
ce po akutních operačních 
výkonech nebo úrazech.

Jak přesně domácí rehabili-
tace probíhá?

Za klientem domů dochází 
kvalifikovaný fyzioterapeut. 
Cvičení probíhá podle stano-
veného plánu, který se řídí 

podle doporučení ošetřujícího 
lékaře. Veškerá péče je zcela 
individuální, s ohle-
dem na konkrétní 
požadavky každého 
klienta.

Pro koho je do-
mácí rehabilitace 
vhodná? 

Je vhodná pro pa-
cienty každého věku, 
kteří se zotavují po 
operacích. Hlavním 
přínosem rehabilitace v do-
mácím prostředí je zpomale-
ní ztráty funkčních schopností 
klienta, udržení jeho soběstač-
nosti a prevence imobilizač-
ního syndromu, který vzni-
ká při dlouhodobém omezení 

pohybu. Je prokázáno, že u pa-
cienta, o kterého je pečová-

no v jeho domácím 
prostředí, se doba 
zotavení výrazně 
zkracuje a chronic-
ky nemocní se lépe 
vyrovnávají se svým 
handicapem a lépe 
přijímají svoji život-
ní situaci. 

Co vše patří do do-
mácí zdravotní 

péče, kterou poskytujete?
Především odborné služ-

by zkušených ošetřovatelek. 
Aplikují inzulín, a současně 
učí diabetiky, aby tento krok 
časem zvládali sami. Převazu-
jí veškeré rány po amputacích, 

pooperační rány, bércové vře-
dy, převazy jakýchkoli stomií, 
jinak řečeno různých vývo-
dů z těla. Důležitá je celková 
péče o dlouhodobě nemoc-
ného a poučení rodiny, jak se 
o svého blízkého člena starat 
včetně psychického povzbu-
zení. Zanedbatelná rozhodně 
není péče o umírající. Jsme 
schopni zajistit návštěvu 
a vyšetření klienta paliativ-
ním lékařem v domácím pro-
středí.  pr

KONTAKT
ACME – Domácí péče, s.r.o. 
Telefon: 475 216 331, 475 216 582 
Mobil: 775 261 110, 777 616 54 E-mail: 
info@acmepece.cz 
Web: www.acmepece.cz
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mosty a stavební inženýrství 
ho zařadila mezi deset nejlep-
ších staveb světa posledního 
desetiletí. 

Ústecký most přes Labe se 
dostal i mezi desítku mostů, 

které Česká národní banka 
umístila na mince v rámci ko-
lekce Mosty. Město Ústí nad La-
bem stále vede se stavitelem, 
Hutními montážemi Ostrava, 
soudní spor o vícepráce.  gz

Do lesů na Ústecku  
je zákázaný vstup
Ústecko – Z důvodu ochrany lesa 
před akutním nebezpečím po-
žárů následkem sucha vyhlásil 
ústecký magistrát zákaz vstupu 
do lesa až do 31. října nebo do 
odvolání.

Zákaz platí pro tyto obce: 
Chabařovice, Chlumec, Chude-
rov, Libouchec, Malé Březno, Pe-
trovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, 
Telnice, Tisá, Ústí nad Labem, 
Velké Chvojno a Zubrnice.  gz

Policie zajistila víc 
drog než loni

Odpolední sleva byla 
po incidentech zrušena
Ústí nad Labem – Z důvodu udá-
lostí několika uplynulých týdnů, 
kdy se do bazénu v Brné opako-
vaně někdo vykálel, se rozhod-
lo vedení Městských služeb po 
dohodě se zřizovatelem zrušit 
odpolední slevu na vstupné. Zá-
roveň vedení města do areálu 
nechalo nainstalovat kameru.

„Nemůžeme podobné chování 
strpět. Požaduji, aby se kromě 
umístění kamer posílil dohled 
na koupališti. Podle ustanovení 
provozního řádu jsou návštěv-
níci povinni dodržovat osobní 
hygienu a odpovídají za ško-
dy, které způsobí provozovate-
li nebo ostatním návštěvníkům. 
Budu proto trvat na vymáhání 
škod,“ řekla primátorka Věra 
Nechybová. 

Kamery mají dohlédnout na 
bezpečnost a dodržování provoz-
ního řádu. Opatření je součástí 
reakce na události posledních 
týdnů. Pátý incident už vede-
ní koupaliště ohlásilo na policii 
jako vandalismus. 

„Vypuštění, vyčištění, desin-
fekce a opětovné napuštění ba-
zénu přijde i na deset tisíc ko-
run. A ještě větší to má dopad 
na veřejnost. Když je v areálu na 
dva tisíce lidí a my pro ně mu-
síme omezit služby nebo úplně 
zavřít, není to příjemné,“ řekla 
ředitelka Městských služeb Mar-
tina Žirovnická.

Od srpna je vstupné jednotné: 
80 Kč/dospělí, 50 Kč/děti, stu-
denti, senioři a zdravotně posti-
žení.  gz

Piano se vrátilo 
do atria magistrátu
Ústí nad Labem – Zájemci si mů-
žou zase zahrát na piano v atriu 
magistrátu. 
Piano se ko-
nečně obje-
vilo na svém 
místě. Po 
opravě jeho 
přístřešku 
a naladění je připravené k hraní 
pro veřejnost.

„Lidé si mohou zahrát v pon-
dělí až středu 17:00–19.00; úte-
rý, čtvrtek a pátek 15:00–19:00; 
o víkendu 9.00–19.00. Doba je 
upravena s ohledem na provoz 
úřadů,“ říká mluvčí magistrátu 
Romana Macová.

Piano bude v atriu umístěno 
pravděpodobně do konce září 
2018, a pak bude znovu usklad-
něno.  gz

Ústecký kraj – Za první polole-
tí roku 2018 zajistili krimina-
listé Týmu TOXI v Ústeckém 
kraji celkem devět pěstíren 
a téměř třicet 
kilogramů ma-
rihuany, což je 
nárůst opro-
ti roku 2017. 
Loni za stejné 
období zadrže-
li čtrnáct kilo-
gramů marihuany.

Poslední pěstírna byla odha-
lena přímo v centru Neštěmic, 
kde v řadovém domě pěsto-
val 46letý muž vietnamské-
ho původu celkem 886 rostlin 
konopí. 

Kromě marihuany krimina-
listé v prvním pololetí tohoto 
roku zaznamenali nárůst ale 
také u pervitinu. Tým TOXI 
v Ústeckém kraji zajistil de-
vatenáct laboratoří na výrobu 
pervitinu. Zadrželi bezmála 
pět kilogramů oproti stejnému 
období loňského roku, kdy za-
drželi necelé dva kilogramy.  gz
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Ústí nad Labem – Poslední den 
prázdnin vypukne na ústeckém 
Kostelním náměstí bitva s ná-
zvem Vyhnání Francouzů z Ústí 
nad Labem v roce 1813.

Všichni se můžou těšit na pří-
chod historických vojsk ze Stře-
kova a jejich průchod městem 

až do ústeckého muzea. Na Kos-
telním náměstí bude postave-
no vojenské ležení, vystoupí zde 
vojenská dechovka a proběhne 
bitevní ukázka s francouzskými 
a rakouskými vojsky. Celý bitev-
ní den zakončí dělostřelecké sal-
vy od Větruše.

„Šarvátka se odehraje v rám-
ci oslav 205. výročí bitev 
u Chlumce, Přestanova a Var-
važova, které vyvrcholí 1. září 
bitvou u Chlumce za podpory 
Ústeckého kraje,“ říká mluvčí 
ústeckého magistrátu Romana 
Macová.  gz

Na Drakiádu 
do Petrovic
Petrovice – Na tradiční Draki-
ádu zvou hasiči Ústeckého 
kraje. Drakiáda je spojena se 
dnem otevřených dveří u hasi-
čů v Petrovicích. Akce vypuk-
ne v sobotu 1. září od 9 hodin. 
„Od devíti hodin je na progra-
mu ukázka zásahové jednotky 
Policie ČR, následně se před-
vedou mladí hasiči a nebude 
chybět ani ukázka zásahu ha-
sičského sboru. Pak už přijde 
na řadu Drakiáda a v poledne 
opékání buřtů,“ přiblížil pro-
gram Drakiády Lukáš Marvan, 
mluvčí hasičů.  gz

Sbírají peníze na zpřístupnění šikmé věže 
Ústí nad Labem – Veřejnou sbír-
ku na znovuzpřístupnění jedné 
z nejšikmějších věží v Evro-
pě u gotického kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v centru 
Ústí nad Labem právě spusti-
la Ústecká komunitní nadace. 
Šikmá věž kostela se ve svých 
šedesáti metrech výšky odklá-
ní od vertikály o více než dva 
metry.

Umožnilo jí to rozdělení ce-
lého záměru do dvou částí, a to 
renovace stávajících prostor 
věže a stavbu samotné moder-
ní přístavby, která nahrazuje 
původní schodiště. 

„Veřejná sbírka je určena 
na pokrytí nákladů spojených 

s opravou vnitřku gotické 
věže, které se budou pohybo-
vat ve výši mezi 2,5 až 3 mi-
liony korun. Stavba moder-
ní přístavby bude následovat. 
Z darů se už zafinancovalo 
geodetické zaměření věže, od-
borné posudky a architekto-
nická studie. To vše za více než 
319 000 Kč,“ říká Kateřina Va-
lešová z nadace.

Lidé, kteří chtějí přispět, 
mohou poslat například dár-
covskou smsku ve tvaru 
DMS SIKMAVEZ na telefon-
ní číslo 87 777, zaslat finanč-
ní obnos na číslo účtu sbírky 
1359967028/5500 či si „zakou-
pit“ schod ve výši 25 000 Kč.  gz

Předlická ulice pod 
dohledem kamer
Předlice – Problematickou Sklář-
skou ulici nově hlídá otočná mo-
bilní kamera, která je součástí 
kamerového systému městské 
policie. O instalaci rozhodlo ve-
dení města, a to kvůli častým 
požárům, nepořádku a černým 
skládkám, které zde vytvářejí 
místní.

„Víme, že toto opatření není 
samospásné, ale musíme udělat 
vše proto, aby se situace v této 
lokalitě výrazně zlepšila a mi-
nimalizovalo se riziko různých 
nákaz, které v takovémto pro-
středí nachází živnou půdu,“ 
řekla primátorka města Věra 
Nechybová.

Ve Sklářské ulici v minulých 
letech vznikla obří černá sklád-
ka, kde se pohybovali potkani 
a velké množství různého hmy-
zu, a hrozil vznik hygienické ka-
tastrofy. Městská policie zde sice 
navýšila četnost pochůzek, ale 
ani toto opatření nestačilo.  gz

Ústí připravuje vyhlášku proti prostituci
Ústí nad Labem – Radnice připra-
vuje městskou vyhlášku proti 
pouliční prostituci. Návrh nové 
vyhlášky odsouhlasila rada 
města a bude předložen ke 
schválení zastupitelstvu.

„Podle vyhlášky by mělo být 
nabízení, poskytování a vyu-
žívání sexuálních služeb na 
veřejném prostranství v Ústí 
nad Labem zakázáno a poruše-
ní vyhlášky bude posuzováno 

podle zvláštních předpisů,“ 
říká mluvčí města Romana 
Macová.

V současné době se vysky-
tuje prostituce hlavně v Před-
licích (průmyslová zóna, uli-
ce Hrbovická, Za Válcovnou, 
Jateční, z části v ulici Továr-
ní) a v městské části Krásné 
Březno a Mojžíř (ulice Vodař-
ská, z části v ulici Pekařská 
a Přístavní). Strážníci městské 

policie zatím nemají moc mož-
ností, jak zakročit.

„Městská policie provádí pra-
videlné kontroly v určených lo-
kalitách se zaměřením na nabí-
zení sexuálních služeb, zároveň 
úzce spolupracuje se sociálními 
orgány a Policií ČR. Nová obecně 
závazná vyhláška umožní stráž-
níkům brát k zodpovědnosti 
i osoby, které sexuálních služeb 
využívají,“ dodává mluvčí.  gz
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Jiří Madar: Ústí nesmí být hlavní  město obchodu s chudobou 
Po zavedení opatření 
obecné povahy (OOP), 
které omezilo pobírání 
doplatků na bydlení 
nově příchozím do Ústí 
nad Labem ve více než 
dvou desítkách lokalit, 
uzavřeli provozovate-
lé dvě ubytovny. Z těch 
muselo během několi-
ka týdnů odejít zhruba 
230 lidí. 

Většina z nich dnes už nové 
bydlení má, jen několik rodin 
město zcela opustilo. Náměstek 
primátorky Jiří Madar (Ústecké 
fórum občanů) odmítá obviňo-
vání vedení města ze sociální 
necitlivosti a letní situaci pova-
žuje jen za začátek boje proti 
obchodníkům s chudobou a pří-
livu nepřizpůsobivých osob.

Zasáhli jste vymezením loka-
lit bez doplatků na bydlení 
spekulanty s byty pro sociál-
ní migranty tak, že „dovoz“ 
lidí v nouzi skončil?

To ještě ne. Máme informa-
ce, že dochází k přesunu zájmu 
majitelů nemovitostí z těch 
oblastí, na které bylo zavede-
no OOP, do jiných částí města. 
To se netýká jen ubytoven, ale 
i bytů. Spekulanti je prodáva-
jí a poptávají nebo někde už 
realizují nákupy nemovitos-
tí v místech, kde OOP neplatí. 
Aby měly zase možnost zisku, 
možnost přivést do města lidi, 
kteří by měli na doplatek ná-
rok, a zinkasovat je. 

Takže obchod s chudobou 
z Ústí jen tak nezmizí?

Nemáme vyhráno. Proto pra-
cujeme intenzivně na tom, aby-
chom měli do konce srpna při-
pravené podklady pro zavedení 
OOP na celé území města. Aby 
tu nebyl prostor pro přesuny 
nepřizpůsobivých obyvatel. Pak 
bychom mohli ochromit ten so-
ciální byznys, parazitování na 
městu a státu.

Chcete opevnit město proti 
přílivu lidí na dávkách tak, 
jak to udělali v Kladně?

Ano. To je cíl. Ale nejde o lidi 
na dávkách. Typů dávek je ně-
kolik a mnohé jsou vypláceny 

správně a potřebným. Nám jde 
o podvody s bydlením, kterým 
zatím stát neumí zabránit.

 Hodně se to podobá fungová-
ní řízené migrace, se kterou si 
neví Evropa rady. Pašeráci lidí 
do Evropy inkasují obrovské 
sumy a vůbec je nezajímá, že 
se ti lidé někde utopí nebo pů-
sobí problémy v Evropě. A naši 
sociální spekulanti zase nahá-
nějí většinou problémové lidi 
z republiky do měst, kde jsou 
levné nemovitosti, připravené 
pro ubytování a inkasování do-
platků. V těchto městech pak 
dál klesají ceny nemovitostí, 
zvyšuje se kriminalita a zhor-
šují podmínky pro život všech 
obyvatel. Proto máme, tedy Ús-
tecké fórum občanů, vymístění 
takto naverbovaných nepřizpů-
sobivých z města ve volebním 
programu, přestože nás za náš 
zásadní postoj kritizují.

Kdo vás kritizuje? Opozice 
v zastupitelstvu?

Částečně opozice, ale také 
některé neziskové organizace 
a instituce. Prý když vyženeme 
nepřizpůsobivé, tak se jen pře-
sunou někam jinam. Ale to je 
špatný pohled. To jako by říkali 
– Ústí bylo vybráno pro sociál-
ní experiment, kam se sestě-
hují nepřizpůsobiví, aby nebyli 
v jiných městech. Tak na to já 
musím říci, že musíme chránit 
Ústí a Ústečany, a ne všechna 

města a jejich obyvatele. Proč 
takový experiment nespustí 
v Praze! Tam jsou ceny nemo-
vitostí tak vysoké, že se zde so-
ciální byznys nevyplatí. Ale jen 
proto, že u nás jsou ceny nízké, 
nesmíme být hlavním městem 
obchodu s chudobou.

Když se podívám zpětně na 
„kauzu ubytoven“, tak je nut-
no konstatovat, že na rozdíl od 
neziskových organizací nejvíce 
práce odvedli pracovníci soci-
álních odborů magistrátu a ob-
vodů. Za to jim patří obrovský 
dík. Pracovali v nepříjemném 
prostředí, bez nároků na odmě-
nu a bez demonstrací a media-
lizace. Jsou to vesměs mladí 
lidé a já jejich práci obdivuji, 
dělat bych ji nemohl. 

Ale, co když Ústavní soud roz-
hodne ve prospěch stížnosti 
senátorů a sezná plošné za-
vádění OOP neústavním?

Myslím, že ti senátoři asi ni-
kdy neviděli vyloučenou loka-
litu a problémovou ubytovnu 
a neví, co je ghetto. Ale pokud 
by jim Ústavní soud zapravdu 
dal, tak budeme okamžitě hle-
dat jiné cesty, jak zabránit pří-
livu nepřizpůsobivých osob do 
Ústí. My tvrdíme, že normální 
je migrace za prací, ne migrace 
za dávkami.

Tvrdíte, že vinou přílivu 
takzvaných nepřizpůsobivých 

osob vzrostla ve městě krimi-
nalita. Ale podle policejních 
statistik tomu tak není.

Problémem těchto statistik je, 
že nezahrnují drobné kriminál-
ní přečiny. Ty evidují naši měst-
ští strážníci a ti mluví jinak. 
A v této oblasti je za posledních 
pět let nárůst dvojnásobný, vzta-
huje se většinou na problémové 
lokality a kvůli tomuto trendu 
jsme museli výrazněji personál-
ně i technicky městskou poli-
cii posilovat. Sice se nám daří 
trend obracet, ale dokud nevy-
řešíme problém obchodu s chu-
dobou, výrazně nepokročíme. 
Ale i přes rozdílné statistické 
údaje – Ústí má v celorepubli-
kovém srovnání za rok 2016 tzv. 
index kriminality 256, v Mostě 
249, v Karviné 214. Jen Ostrava 
je před námi s indexem 339. 

Doplatek na bydlení není 
v rukou města. Je nějaká mož-
nost spolupráce s úřady, aby 
Ústí mělo větší vliv na výpla-
ty, kontrolu a omezení nega-
tivních jevů?

Bohužel, není. Stát za po-
sledních dvacet let zaspal a le-
gislativa a dávkový systém je 
odtržen od reality. Jediné, co 
město může dělat, je vykupovat 
nemovitosti na okraji vylouče-
ných lokalit a rekonstruovat je, 
pokud možno s dotacemi, včet-
ně úpravy okolí. A pak v nich 
umožnit bydlení mladým lidem, 

Náměstek primátorky Jiří Madar obhlíží v Předlicích stav opuštěných domů. Některým se už nevyhne demolice. foto: ŽÚ
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Jiří Madar: Ústí nesmí být hlavní  město obchodu s chudobou 
mladým rodinám, které ještě 
nemají prostředky na vlastní 
bydlení. Nebo seniorům, kteří 
hledají přiměřené bydlení svým 
příjmům, lidem v nouzi, kteří si 
dokáží takového bydlení vážit 
a udržovat ho. 

Tím se ale nezabrání spekula-
cím s doplatky na bydlení.

Nezabrání zcela. Podle nás 
je nutné systém takového soci-
álního byznysu zrušit, tak jak 
před nedávnem navrhovala mi-
nistryně Němcová, a nahradit 
jej systémem novým s pravidly. 
Ať už omezením na metr čtve-
reční, pevnou taxou nebo sta-
novením na úrovni obvyklých 
nájmů v nižší kategorii. Zavést 
kontroly hygienou a stavebním 
úřadem.

Ale ministryně Němcová už 
není a v čele ministerstva je 
sociální demokratka. Máte 
signál o pokračování nebo ob-
ratu v přípravě očekávané le-
gislativní změny?

Zatím žádný signál nemám. 
Ale pokud stát nic neudělá, bu-
dou města muset hledat cesty, 
jak zabránit rostoucímu počtu 
soukromých ubytoven a překu-
pování jednotlivých bytů, kte-
ré chtějí jen vysávat sociální 
sytém.

Chcete bránit vzniku 
ubytoven?

Soukromých sociálních uby-
toven! Ubytovna je pro pře-
chodné bydlení nebo bydlení 
pro zaměstnance, pro ubytová-
ní turistů. Ale ne pro stálé by-
dlení pro desítky lidí závislých 
na dávkách, kteří nechtějí pra-
covat a nahlas si říkají o byty 
a o peníze, jezdí na nákupy ta-
xíkem, vysmívají se slušným 
lidem, jen po nich nesmíte nic 
chtít, třeba dodržování pravi-
del, čistoty a klidu a HLAVNĚ 
PRÁCI.

Obvodní starosta Karel Kari-
ka při umisťování lidí z uby-
tovny v centru města poskytl 
společně s CPI jednotlivé byty 
po městě a do budoucna on 
nebo Martin Hausenblas pre-
ferují rozptýlené bydlení soci-
álně slabých.

Tak v tom se s panem Kari-
kou a Hausenblasem nikdy ne-
shodneme. A teď se nebavíme 
o sociálně slabých, ale o nepři-
způsobivých lidech. V tom je 
velký rozdíl. V nouzi se může 
octnout na nějaký čas každý 
z nás, ať už po ztrátě zaměst-
nání, po rozvodu, pádem do 

dluhové pasti. Ale to nezname-
ná, že se člověk přestane cho-
vat jako člověk. Nepřizpůsobiví 
však narušují svým chováním 
bydlení ostatních, nedodržu-
jí pravidla, hygienické zása-
dy a ostatním, kterým to vadí, 
se jen vysmívají. A přemístit 
takové lidi do domů po celém 
městě, do udržovaných čtvrtí, 
klesne vám tam cena nemovi-
tostí, zvýší se vám počet pře-
stupků a ta tam je čistota. Podí-
vejte se, co stalo po ubytování 
pár rodin v předlické škole. To 
nyní může hrozit i nemovitos-
tem, kam pan Karika tyto lidi 
přestěhoval. To podle nás není 
cesta. Ale ať volič rozhodne. My 
si myslíme, že je lepší kupovat 
celé nemovitosti. Taková nemo-
vitost má třeba 12 bytů a na re-
konstrukci bytů můžeme dostat 
dotaci, lze stanovit cenovou 
politiku, určit si, kdo tam má 
bydlet. Integrace těchto nepři-
způsobivých nemá smysl, to již 
dokázal Čunek a nyní mají pro-
jekt v Mostě. Kdo nechce dodr-
žovat pravidla, ten zde nemá 
co dělat, ať jde jinam nebo na 
okraj města, kde nikomu ne-
bude vadit. Kdo chce, je vítán. 
Proto spolupracujeme s míst-
ními romskými starousedlíky 
v řešení této situace. 

Nákup takových budov vám 
ale právě opozice v červnu 
zablokovala.

Už vypukl předvolební boj, 
takže nám zablokovali řadu 
dobrých záměrů. Budovy býva-
lého rektorátu UJEP je obrov-
ská škoda. Přišli jsme o šanci 
rychle připravit desítky bytů. 
Mohli tam bydlet především 
senioři za přiměřené náklady 
na krásném místě. Navíc by-
chom prostor mohli propojit 
s dalším rozpracovaným pro-
jektem bydlení vyšší kategorie 
na Severní Terase v blízkos-
ti bývalého hotelu Máj. Tyto 
byty nám mohou pomoci v Ústí 
udržet absolventy univerzity 
a také nově příchozí investoři 
hledají dobré bydlení pro své 
zaměstnance. To je projekt na 
Severní Terase, kde už je roz-
pracovaná projektová doku-
mentace, je to na atraktivním 
místě s vyhlídkou, pár minut 
od centra. Je to i možnost pro 
absolventy univerzity, aby zů-
stali v Ústí pracovat a bydlet. 

Zmínil jste hotel Máj. Ta 
opuštěná budova je strašá-
kem obyvatel Severní Terasy 
a je kolem ní také spousta 
negativních jevů.

To je pravda. Je vředem měs-
ta dvacet let, všechny politické 
garnitury se to snažily vyřešit, 
ani starostce Zrníkové se to 
ještě nepodařilo. Nám se ale 
teď rýsuje řešení, jak s tímto 
letitým problém pohnout, do-
stat majitele, pana Houžvičku 

ke stolu a kauzu dořešit. Ne-
mohu teď být konkrétní, ale 
v měsíci září by mělo být jas-
no. Možná to bude další splně-
ný slib Ústeckého fóra občanů. 

Zpět k práci s lidmi, kte-
ří jsou závislí na dávkách. 
Může jim město poskytnout 
i pracovní příležitosti?

Příští rok končí dotace státu 
na zaměstnávání pracovníků 
veřejně prospěšných prací. Ty 
mají pod sebou nyní obvod-
ní radnice. Připravujeme mo-
del sociálního podniku města 
nebo přidružené části měst-
ských služeb, kde bychom za 
jasných podmínek zaměstná-
vali lidi na úklidových a drob-
ných pracích pro město. Máme 
informace, že by to mohlo po-
moci zapojit do práce i hodně 
lidí z romských komunit. Stát 
by mohl financovat rekvalifi-
kace, my bychom na některé 
věci vůbec nemuseli vyhlašo-
vat výběrová řízení pro firmy, 
které mnohdy ani nemají vol-
né kapacity. Dala by se propo-
jit revitalizace domů a bytů. 
Rádi bychom zaměstnali něko-
lik lidí jako správce či hlída-
če městských parků a sadů, 
městských prostor. Často jde 
o sezonní práce, což některým 
lidem vyhovuje. Když už jsem 
zmínil romskou komunitu… 
Jsou ulice, ve kterých musí 
sami Romové začít s obno-
vou. My je podpoříme, pokud 
pak prostory udrží v pořádku. 
Starousedlí Romové se už dvě 
destiletí staví proti pokračují-
cí migraci Romů ze Slovenska, 
která v důsledku zhatila jejich 
snahy o obnovu jejich domo-
vů. Chceme po letech změnit 
stav, kdy politici nad problé-
my vyloučených lokalit zaví-
rali oči. Musíme o problémech 
s nepřizpůsobivými mluvit 
otevřeně a hlavně je musíme 
řešit. Sociálních teorií tady 
bylo více než činů. Práce je to 
dlouhodobá, nám nyní trvala 
tři roky, legislativa nám ne-
pomáhá, ale uzavřely se dvě 
ubytovny, nyní možná již tře-
tí. Hlavním zájmem politiků 
musí být ochrana slušných lidí 
a jejich majetku. Bez zameze-
ní přílivu nepřizpůsobivých 
občanů, obchodu s chudobou 
se naše město skutečně nikam 
neposune a můžeme skon-
čit u katastrofického scéná-
ře se 60 000 obyvateli, a kolik 
z toho nepřizpůsobivých? Za-
čali jsme a chceme to dokon-
čit. Pak se teprve můžeme roz-
víjet.  pr
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Ústecký rodák a patriot města se vyučil 
profesi, která má k hraní hodně daleko. Přesto 
září nejen v divadelních rolích, filmech, ale také 
v televizi. Díky roli Ádi ze seriálu Okresní přebor 
si ho oblíbily spousty diváků. Nezapomenutel-
ná byla i komediální postava v sitcomu Helena, 
ve kterém Leoš Noha ztvárnil manžela Dana.
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31. 8. 2018 od 18:00 h.
DRESDNER EISLÖWEN

19. 9. 2018 od 18:00 h.
 VHK VSETÍN

8. 9. 2018 od 16:00 h.
TŘEBÍČ

12. 9. 2018 od 18:00 h.
FRÝDEK-MÍSTEK

DOMÁCÍ UTKÁNÍ
INZERCE

Narodil jste se v Ústí, strá-
vil jste tu dětství. Jaké máte 
vzpomínky na toto období?

Jako dítě z paneláku na Se-
verní Terase jsem si s kama-
rády většinou hrál na okol-
ních stavbách. Dokonce se až 
divím, že mě to nějak neovliv-
nilo. Byla to doba normaliza-
ce, vládla jedna strana (ta nej-
horší), takže od puberty mám 
vzpomínky spíš rozporuplné.

Máte v Ústí nebo na Ústecku 
nějaká oblíbená místa?

Velkou spoustu míst, např. 
Ostrov, Větruše nebo tře-
ba Leština. Oblíbených míst 
v Ústí a okolí je fakt hodně, na 

vyjmenování všech by náš roz-
hovor nestačil.

Vracíte se do Ústí? Jaký 
vztah vlastně máte k rodné-
mu městu?

Vracím stále. Já tu mám 
byt na Skřivánku, v Ústí žije 
i můj táta. Také stále hraju 
v Činoherním studiu v před-
stavení Pan Bílý, Zrzka a ti 
druzí. K Ústí mám hodně vře-
lý vztah, jsem rodák a takový 
„local“ patriot.

Vyučil jste se mechanikem 
elektronických zařízení, 
proč jste u toho nezůstal?

To fakt tak špatně hraju? Fotit selfíčka s přítelkyní Lenkou Leoše Nohu baví foto: archiv LN

Gabriela Zlámalová
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barva: červená

jídlo: česká kuchyně 

politik: nemám

číslo: 68

hudba: hard core, 
metal, vážná hudba

M O J E  N E J

Leoš Noha se narodil 4. května 1968 
v Ústí nad Labem a vyučil se mechani-
kem elektronických zařízení. Vystřídal 
spoustu profesí. Pracoval jako opravář 
televizorů, zmahač ohňů, pomocný 
zámečník, tiskař, barman atd. Začát-
kem 90. let začal pracovat v ústeckém 
Činoherním studiu jako osvětlovač 
a vzápětí zde začal hrát menší role. 
Později se stal součástí souboru, kde 
vytvořil desítky postav. Stálé angažmá 
má v pražském Divadle Na zábradlí, 
kde pracuje dodnes. Je spoluzaklada-
telem homemetalové kapely Buzerant. 
Televizní diváci ho znají jako sukničkáře 
Áďu z Okresního přeboru.

Leoš Noha 

P R O F I L
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Uvažoval jste někdy o tom, 
co byste dělal, kdybyste ne-
byl herec?

No asi toho mechanika.

Jak jste se vlastně k divadlu 
dostal?

Nastoupil jsem do Činoher-
ního studia jako osvětlovač. 
No a takhle to dopadlo, že teď 
snad svítím z jeviště.

A jak jste se dostal do Pra-
hy? Přišla nějaká zajímavá 
herecká nabídka?

Dostal jsem nabídku stálého 
angažmá v Divadle Na zábradlí 
a tu jsem rád přijal.

Mnoho lidí vás má zaškatul-
kovaného jako Áďu z Okres-
ního přeboru. Nevadí vám to? 
A jak se vám ta role hrála?

Většinou mi to vůbec nevadí 
a postavu Ádi Větvičky jsem si 
zahrál s chutí.

Čemu se v současné době vě-
nujete a kde vás mohou fa-
noušci vidět?

Hraji momentálně ve třech 
divadlech. 

V mém domovském Diva-
dle Na zábradlí, v ústeckém 
Činoherním studiu a v divadle 
Gong.

Herci se velmi často vyhra-
ňují na nějaký styl. Co je pro 
vás více – divadlo, film, či te-
levize a proč?

Pro mě je nejlepší, když je 
práce vyvážená. To znamená, 
že jsem rád, kdy je od každého 
stylu trochu.

Jaké máte koníčky, co rád 
děláte ve volném čase?

O mně se už ví, že se nejrad-
ši válím. Ale když mám volno, 
tak si rád zahraji fotbal za cha-
ritativní klub Real Top Praha 
a s chutí si zahraji zpěváka 
v naší kapele Buzerant.

Určitě máte mnoho plánů 
v profesním životě, prozradí-
te nějaké?

Plány nemám, těším se na 
to, co přijde, a nechám se rád 
překvapit.

Herec Leoš Noha je nepřehlédnutelný foto: archiv LN
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Do pivovaru na zlatavý mok 
i na Yo Yo Band a Vypsanou fiXu

1 1
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Ústí nad Labem – Na pořádnou 
dávku muziky si můžete za-
jít do Letního kina. Na neděli 
26. srpna je tam totiž naplá-
novaný již tradiční Radiofest 
2018. Program začíná už od 

Festival v leťáku se Slzou, 
Klusem i Mandrage

Antidisko pro fajnšmekry 
Ústí nad Labem – Už 5. září se 
můžete těšit na další Antidis-
kotéku legendárního hudební-
ho publicisty Jiřího Černého. 

Poslechový večer se uskuteční 
tradičně v Národním domě – 
tentokrát 5. září od 20:00 ho-
din.  zu

12:00 hodin. Letos se může-
te těšit například na skupiny 
Mandrage či Divokého Billa. 
Nebude chybět ani Tomáš Klus, 
Michal Hrůza či kapely Slza 
a Jelen.  zu

Úderem poledne se 8. září 
otevřou brány velkobřezenské-
ho pivovaru. Veřejnost si může 
prohlédnout zákulisí výroby 
piva při Dni otevřených dveří. 
„Zároveň jsme připravili boha-
tý kulturní program a na své 
si přijdou i děti,“ říká Lubomír 
Machoň z produkční agentu-
ry DreamPro. V hlavní roli ale 
bude pivo.

Na co se mohou těšit ná-
vštěvníci Dne otevřených 
dveří ve velkobřezenském 
pivovaru?

Hlavně se mohou těšit mi-
lovníci piva na svého Březňá-
ka, pro všechny je připraven 
i bohatý program. Vystoupí 
kapely the Boom, Stará škola, 

Yo Yo Band, Alkehol, Vypsa-
ní fiXa, AC/DC Revival a Olga 
Lounová. Akci moderuje Petr 
Zajíček. Během dne si návštěv-
níci mohou prohlédnout sa-
motný Pivovar Velké Březno 
a také zasoutěžit o půlroční 
rentu piva Březňák.

Do Velkého Března bude prý 
jezdit kyvadlová doprava?

Pro lepší dostupnost do Vel-
kého Března je i letos připra-
vena kyvadlová doprava, a to 
z Ústí nad Labem od divadla 
a z Děčína od hlavního nádra-
ží. Autobusy jezdí od 11:30 až 
do konce akce, do pozdních 
nočních hodin. Návštěvníci se 
tak dostanou na akci samot-
nou i zpět. Jízdní řád a další in-
formace najdete na www.pivo-
varske.cz.  pr

Na začátku září se poběží 
„kulatá“ Rychtářská 12° 

V Cyklokempu Loděni-
ce v Brné se 8. září uskuteč-
ní 5. ročník běhu po Labské 
cyklostezce pro celou rodinu 
i pro radost Rychtářská 12°. 
Startuje se ve čtyřech katego-
riích. Oficiální start prvního – 
Raiffeisen rodinného závodu 
s malými dětmi na 1 km za-
čne v 10:30. Po něm odstartu-
je Juniorský běh určen dětem 
8–15 let. Celý závod zakončí 
hlavní běh na 12 km a 2Run 
pro muže a ženy od 11:30.

Registrovat se můžete on-li-
ne na https://www.behej.com/
terminovka/prihlasky/538. 
Startovné je téměř symbolické 

a zahrnuje netradiční medai-
li, občerstvení a další. Připra-
vené jsou výhry 3000, 2000 
a 1000 Kč pro první tři muže, 
ženy a štafetu. Také zájezd na 
Mt.Blanc, registrace na Ústec-
ký 1/2Maraton i na DM Rodin-
ný běh, věcné ceny, vouchery 
a poukazy od partnerů a pořa-
datele závodu, pivo Mazel a po-
ukázky Na Rychtu.

Část výtěžku ze startovné-
ho poputuje na konto nadační-
ho fondu Plamínek naděje na 
nákup sportovních potřeb pro 
děti z ústeckých dětských do-
movů. Více informací najdete 
na www.pivovarnarychte.cz. 

Soutěž o 250 piv končí 20. září
Soutěž S Mazlem na cestách 

je v plném proudu. Posílat fo-
tografie oblíbeného ústecké-
ho piva na návštěvě v nejrůz-
nějších koutech světa můžete 
až do 20. září na e-mail: info@
pivovarnarychte.cz. Každou 
fotografii opatřete popiskem, 
emailem, telefonem a jmé-
nem. Soutěžíme o 100, 75, 50 
a 25 piv. Pravidelně bývá udělo-
vána i cena Pivovar Hotelu Na 

Rychtě té fotografii, která se líbí 
pořadateli nejvíce. Pro foto lze 
použít: Cestovní balení Mazel – 
Pet láhev Mazel – Džbán Mazel.
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Plastici slaví 50 let na scéně
Ústí nad Labem – Návštěvu Národ-
ního domu byste neměli opo-
menout 19. září. Od 20:00 hodin 
tam totiž vystoupí česká legenda 

– Plastic People of The Univer-
se se svým speciálním turné 
k 50 letům od založení skupiny. 
Vstupné je 150 korun.  zu
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Aplikace skla z jiné perspektivy
Změňte tradiční po-
hled a podívejte se 
na sklo a jeho využití 
z jiného úhlu. Sklo 
coby materiál je pro 
svůj povrch, snadnou 
údržbu a různé podo-
by ideální materiál. 

Sklo s efektem polopropustného 
zrcadla – Stopsol 

Skleněné dveře a dělicí příč-
ky zdůrazňují prostor a umož-
ňují prostup světla interiérem. 
Výběrem vysoce reflexních skel 
dosáhnete vzhledu od čiré prů-
hlednosti až ke zdánlivě neprů-
hledné skleněné stěně s efek-
tem zrcadla. Změnou intenzity 
osvětlení na obou stranách 
skleněné příčky můžete regu-
lovat reflexi skla Stopsol, a vy-
tvářet tak nové hranice. Tato 
škála skel s tvrdým povlakem 
s protisluneční ochranou (typ 
A podle normy EN 1096) má 
dobré světelné a energetické 
vlastnosti, zajišťuje soukromí 
a pohodlí pro uživatele budov 
a díky svému nízkému solární-
mu faktoru současně snižuje 
náklady na klimatizaci. Navíc 
lze tento výrobek použít v růz-
norodých aplikacích: jako mo-
nolitické sklo (případně i tepel-
ně tvrzené), jako vrstvené nebo 
ohýbané sklo, izolační dvojsklo 
či trojsklo, a to díky vysoké 
míře volnosti při jeho zpracová-
ní a navrhování.

Ornamentní sklo Oltreluce 
Lité ornamentní sklo dostává 

novou funkci: průsvitné vzory 
jemně filtrují světlo a vytváří 
nové efekty pomocí stínů. Pro-
stup světla skrz jemné vzory 
vnáší do interiéru nový dyna-
mický prvek. Povrchy jemně 
filtrují světlo a překypují nový-
mi světelnými efekty. Škála Ol-
treluce se zaměřuje na vedlejší 
efekt vzorů a představuje výro-
bek, jehož hra se světlem dává 
architektům a designérům 
skvělou příležitost vdechnout 
interiérům svou vizi. 

Sklo s drátěnou vložkou 
Takzvané „drátosklo“, je zná-

mé především ze 70. a 80. let, 
kdy se ve velkém používalo při 

výstavbě panelových sídlišť. 
Sloužilo především pro obklá-
dání výtahových šachet, na 
balkonové zábradlí nebo ve 
sklepních oknech. Využití na-
šlo ale také v interiérech či na 
průmyslových stavbách. Ačko-
liv by se mohlo zdát, že zlaté 
časy má tento výrobek již za 
sebou, opak je pravdou. Archi-
tekti si sklo s názvem Imagine 
Wired opět ve velkém žáda-
jí a využívají ho především do 
moderních staveb. Díky novým 
technologiím lze vyrobit i vel-
ké rozměry, které odpovídají 
současným trendům velkých 
zasklených ploch. Lofty a tech-
nicky laděné interiéry můžete 
doplnit sklem s drátěnou vlož-
kou v kombinaci s několika 

vzory od průsvitných až po vý-
jimečné sklo s velmi hladkým 
povrchem.

Skleněné obklady
Lakovaná skla Lacobel® se 

vyznačují vysokou odolností, 
barevnou stálostí a snadnou 
údržbou.

Kolikrát zatoužil váš poto-
mek opatřit stěny vlastní ma-
lířskou tvorbou? Kolikrát jste 
přišli již k hotovému. Uchovat 
takové vzpomínky nemusí být 
vždy žádoucí. Opatřit stěny, ale 
i dvířka nábytku lakovaným 
sklem v široké škále barev je 
tak jednoduché! Lak nanáše-
ný průmyslovou technologií 
zajišťuje dokonalou přilnavost 
ke sklu, aplikace skleněných 
obkladů pomocí speciálních 
silikonových lepidel ze škály 
Fix-In je rychlým, jednoduchým 
a bezpečným způsobem.

K popisování použijte běžný 
či křídový fix. V případě mag-
netické varianty použijte silné 
neodymové magnety. Zlepšete 
podobným způsobem plánová-
ní či komunikaci ve své firmě. 
Skleněné magnetické tabule 
jsou vysoce funkčním doplň-
kem také kanceláří a zaseda-
cích místností.

Všechny produkty společnos-
ti AGC jsou vyrobeny ekolo-
gicky šetrným způsobem. Dů-
kazem je bronzový certifikát 
Cradle to Cradle CertifiedTM pro 
dekorativní produkty společ-
nosti AGC Glass Europe zahr-
nující lakovaná skla, zrcadla, 
matovaná skla aj. 

 Foto: © AGC Glass Europe

Obklad stěny za kuchyňskou linkou, Lacobel Black Classic. Obklad stěny v restauraci Horseele (Belgie), Lacobel Brown.

Sklo s drátěnou vložkou – Imagin Wired



K O M U N I T Y s r p e n  2 0 1 8

MC
20

18
64

4

INZERCE

1 3

Blades slaví vítězství v Bitters Silver Bowlu XIII
V Jihlavě na stadionu Na 

Stoupách, před zraky více jak 
tisícovky diváků, se usku-
tečnila bitva o Bitters Silver 
Bowl XIII neboli o vítěze dru-
hé nejvyšší soutěže americké-
ho fotbalu v České republice. 
Vyzyvatelem domácí Vysoči-
ny Gladiators byli 15. července 
hráči Ústí nad Labem Blades. 
Jako mírní favorité vstupovali 
do utkání domácí Gladiators, 
kterým se v základní části po-
dařilo Blades dvakrát porazit. 
Oba dva zápasy nabídly vyrov-
nané bitvy s těsnými výsledky, 
a proto se očekával i velmi vy-
rovnaný finálový zápas. První 
půle probíhala dle předzápa-
sových prognóz. Gladiators se 
ujali vedení kopem z pole za 
tři body. Následně kontrova-
li Blades povedeným útokem 

zakončeným přesným pasem 
Jana Bláhy na Tomáše Koutné-
ho a do vedení šli hosté. Do po-
ločasu se Gladiators podařilo 
vzít si vedení zpět, když si pro 
touchdown doběhl Stanislav 
Benc a završil tak poločaso-
vé skóre na 10:7. První polo-
čas tedy nabídl minimum chyb 
a vyrovnanou přetahovanou 
o pozice na hřišti. Druhou půli 
začali na balonu Blades.Šest 
minut dlouhé útočné tažení, 

které zakončil Jan Bláha přes-
ným projektylem na Jakuba 
Lukáška, a Blades se tak po-
dařilo zlomit průběh zápasu 
a odskočit soupeři na 10:14. 
Od této chvíle se na straně 
Gladiators začali kupit chyby. 
V poslední čtvrtině si připsal 
rozdílový touchdown Jan Blá-
ha, který proskočil do enzóny, 
čímž zápas rozhodnul. Pět mi-
nut před koncem přidal defi-
nitivní tečku za zápasem Petr 
Hejna, který krátkým během 
uzavřel skóre zápasu na 10:28. 
Útok Gladiators následně šel 
do velkého rizika, z čehož tě-
žila obrana Blades, která ně-
kolikrát vybojovala pro útok 
Blades velmi dobrou pozici. Za 
zmínku určitě stojí dva inter-
ceptiony Jana Pittnera.

 Jakub Valjent, Blades Ústí nad Labem

V domově pro seniory 
měli letní slavnost

V parčíku před naším do-
movem pro seniory se konala 
již tradiční letní slavnost. Pří-
jemně nás pohladilo a nala-
dilo sluníčko. A nejen sluníč-
ko. Opět nás pobavil muzikant 
pan Mikšovský, zazpívaly děti 
z azylového domu, zatanči-
ly tanečnice z Orlické a malé, 
střední a větší mažoretky. My-
slím si, že nás potěšila nejen 
vystoupení, ale i zdravice paní 
ředitelky a návštěv. No a po 

Jan Štípek vybojoval v Rakousku třetí místo
Ústečan Jan Štípek, ročník 

2008, cesty do Rakouska roz-
hodně nelitoval. Ve dnech 6. 
až 8. července se v St.Micha-
el uskutečnil 16. ročník Petzen 
Climbing Trophy 2018, kterého 
se zúčastnilo zhruba 300 dětí 
z 22 států. Z České Republiky 

jich dorazilo devět- sedm ze 
Zlína, jeden z Prahy a nechy-
běl ani Honzík Štípek z Rock 
Empire a Hudy teamu z Ústí 
nad Labem. Závodilo se ve 
třech disciplínách a to v rych-
losti, boulderingu a obtížnos-
ti. V rychlosti získal parádní 

třetí místo, v boulderingu 
skončil na 13. místě a v závodu 
na obtížnost se dělil o 9. mís-
to. Celkově v součtu všech tří 
disciplín Jan Štípek skončil na 
9. místě a byl nejlepší ze zá-
vodníků ročníku 2008.

 Rudolf Štípek

uspokojení zraku a sluchu při-
šlo k chuti i malé občerstve-
ní – koláč a grilovaná klobá-
sa s chlebem. Co víc si přát? 
– snad jen, aby se nás zdravíč-
ko drželo.

 Jana Lukášová, Domov pro seniory Orlic-
ká a Azylový dům pro matky s dětmi, Ústí nad 
Labem

Dermacentrum nabízí balneofototerapii i fotoléčbu
Nové dermatologické praco-

viště bylo slavnostně otevřeno 
a slouží svým pacientům v pro-
storách ústecké EUC Kliniky. 
EUC Dermacentrum se přemís-
tilo z Hrnčířské ulice a zabývá 
se léčbou onemocnění, která se 
léčí balneofototerapií a foto- 
léčbou. Jako je psoriáza (lupén-
ka), atopická dermatitida, se-
borhoická dermatitida a jiné 
ekzémy, lichen ruber, pruritus 
(svědění kůže), vitiligo a další 
kožní onemocnění. 

Co to je balneofototerapie?
Účinek hydroterapie v kom-

binaci se světloléčbou je známý 
z historie a potvrzován klinický-
mi studiemi. Využíváme kombi-
novanou léčbu prostřednictvím 
celotělové vířivé koupele, která 
má příznivý efekt, v moderní ví-
řivé pohodlné vaně s možnos-
tí regulace teploty a intenzity 
hydromasáže. Voda obsahuje 
minerální sůl, která je podobná 
složením soli z Mrtvého moře, 
obohacena o minerální látky 
a stopové prvky (magnezium, 
vápník, bromidy, sulfáty). 

Fototerapie je využití účinků 
světla k léčbě kožních chorob. 
Z několika druhů fotoléčby je 
nejvíce využíváno úzkospektré 
ultrafialové (UVB) záření, které 

redukuje zvýšenou tvorbu kož-
ních buněk, výrazně tlumí zá-
nět a svědění, ovlivňuje aktivaci 
pigmentových buněk. Správ-
ná fotoléčba ovlivňuje průběh 
a rozsah onemocnění a zabra-
ňuje opakovanému zhoršování. 
Dermacentrum disponuje pří-
stroji pro celotělovou a lokální 
fototerapii. 

Jaký význam má tento druh 
léčby?

Lupénka a atopická dermati-
tida jsou chronická onemocnění 
a pacientům přináší celoživotní 
diskomfort ve všech oblastech 
života. Osoby s těmito choro-
bami jsou často negativně vní-
mány svým okolím a to projevy 
onemocnění zhoršuje. Základ-
ní léčbou lupénky je aplikace 
kortikoidních preparátů zatě-
žujících pokožku. Kombinace 
léčebné koupele a fototerapie 
je efektivní léčba z přírodních 
zdrojů, která umožní postupně 
omezit aplikaci zevních léků. 
Pozitivem je dostupnost, lázeň-
ská a přímořská léčba je přene-
sena do ambulantního prostředí 
blízko našim pacientům.

Optimálním výsledkem je re-
generace organismu a vyrovna-
né pH pokožky. Při teplé lázni 
dochází ke stimulaci krevního 

oběhu, což působí proti poško-
zení a stárnutí pokožky. Balneo- 
fototerapie má protizánětlivý 
a hypoalergenní účinek, působí 
antistresově, dochází k uvolnění 
duševního napětí a odstranění 
poruch spánku. Pokožka získá-
vá přirozenou obranyschopnost. 

Co to znamená pro pacienta 
a jak se objedná?

Naše moderní pracoviště spl-
ňuje všechny požadavky na 

současnou zdravotní léčbu, zá-
roveň poskytuje pohodlí s po-
citem tzv. mimo nemocniční 
atmosféry – pod odborným do-
hledem erudovaného perso-
nálu. Pacienti ocení možnost 
objednat se na konkrétní čas, 
kdykoli během dne. Balneofoto-
terapie je vázána na doporučení 
lékaře, proto se s ním poraďte. 
EUC Dermacentrum disponuje 
dvěma lékaři, specialisty v obo-
ru dermatovenerologie. Po kon-
zultaci dermatolog zvolí způsob 
léčby tzv. na míru. Procedury 
jsou srovnatelné s lázeňskými 
a hrazeny zdravotními pojiš-
ťovnami v základní a udržovací 
kúře 1x ročně. Součástí zařízení 
je laser terapie, prodej dermo-
kosmetiky a doplňkových pro-
duktů. Specializované derma-
tologické pracoviště je součástí 
EUC Kliniky v Ústí nad Labem 
a nachází se v budově B (býva-
lý Doctus). EUC Dermacentrum 
s. r. o. se těší na vaši návštěvu.

+ 420 477 102 200
+ 420 602 232 582
www.eucklinika.cz/ustinadlabem/
nase-oddeleni 

KONTAKT
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3-chodové menu jen za 25 Kč

VOLEJTE ZDARMA:

800 100 500
www.hezkaprace.cz

BADY 
Pes, kříženec černé barvy 
s rezavými znaky a bílou 
náprsenkou, výška 50 cm, 
7 let starý. Bady je hodný 
pes, který byl zvyklý žít 

v bytě. Nemá rád jiná zvířata, musí být 
jako jediný domácí mazlíček v rodině. 

MÍNA 
Kočička, kastrovaná, 
mourovaná, 2 roky stará. 
Mína je kočička, která 
musí být jediná kočička 
v domácnosti, protože se 

nesnese s ostatními kočkami. 

ALAN
Pes, kříženec s hrubší 
srstí černohnědé barvy se 
stříbrným prokvetením, 
výška 65 cm, stáří 10 let. 
Alan je i přes svůj věk 

čipera, chodí rád na vycházky, ale občas je 
trochu náladový. Je spíše vhodný k domku 
se zahradou, protože je zvyklý žít na 
zahradě. 

MICKA
Kočička, základní barva 
černá s bílou náprsenkou, 
ponožkami a proužkem 
na hlavě a bradě. Micka je 
dvouletá kočička vhodná do 

bytu i k domku se zahrádkou. 

ZORO
Kocourek, barva černá 
s bílou náprsenkou, stáří 
asi 9 měsíců.

LEON
Pes, kříženec leonbergra 
s mírně zvlněnou srstí, 
základní barva černá 
se zlatými znaky a bílá 
náprsenka, na hlavě 

černý se zlatým prokvetením a šedivou 
mordou, výška 60 cm, stáří asi 7 let. 
Leon je dobrý hlídač, svým vzhledem 
budí respekt a určitě dobře ohlídá 
novému páníčkovi jeho majetek a bude 
i dobrým kamarádem.

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 .

Cyklobus z Labské stezky jezdí zadarmo 
V rámci projektu Zdravé město se stále můžete 
dopravit zdarma cyklobusem z Labské stezky na 
Severní Terasu. Cyklobus jezdí vždy o víken-
dech a svátcích, a to až do 30. září. Odjíždí ze 
zastávky Krajský soud dvakrát za den, a to 
v 16:30 a v 18:00 hodin. Další stanicí, kde budete 
moci nastoupit, je zastávka Divadlo. Zde se jedná 
dočasně o zastávku linek 57, 62 směr Západní 
nádraží. Výstupní stanice jsou následně Severní 
Terasa nebo Orlická.  zu

C Y K L O B U S 

Na Miladě brzy první Miladatlon
Ústecko – První roč-
ník Miladatlonu se 
blíží. Terénní triat-
lon a kvadriatlon 
se na Miladě koná 
25. srpna a je ur-
čen jak pro rodinné 
štafety, děti, dospě-
lé, týmy, ale také pro 
jednotlivce v katego-
rii ELITE.

Miladlatlon je pro všech-
ny, kterým nejde v první řadě 
o nadprůměrné sportovní vý-
kony, ale především o zážitek 
a zasportování si v krásném 
prostředí jezera Milada.

„Jede k nám závodnice až 
z Ostravy. Zastoupeny jsou již 
všechny kraje České republi-
ky. Závodů se mohou zúčastnit 
i sluchově, zrakově či tělesně 
handicapovaní. Elektronická 
registrace už byla ukončena, 
ale v omezené míře se budou 
moci závodníci registrovat i na 
místě. Momentálně je 177 regis-
trovaných závodníků,“ říká za 
pořadatele Jiří Sýkora.

Ambasadorem závodů je Ivan 
Málek, který s partou lidí už 30 
let pořádá v Povrlech u Ústí tri-
atlonové závody Mosazný muž. 
Miladatlonu se zúčastní mimo 
jiných v kategorii ELITE muži 
mistr světa v Xterra Hawaii 

2017 Ondřej Petr, z Multispor-
tu Team Pavel Jindra, z kraslic-
kého KOME klubu Jakub Merle 
nebo Jakub Odl z Witte Bike 
teamu. V ELITE ženy se zúčast-
ní Hana Šlapová z kraslického 
KOME Kraslice a Veronika Kou-
novská z Cykloteamu Ostrov. 
V kategorii Triatlon long muži 
se zúčastní Marek Peterka 
z Triade Děčín a Triatlon long 
ženy biatlonistka, olympionič-
ka a mistryně světa ve štafe-
tách Jana Vápeníková. Chybět 
nebude i ústecká boxerská le-
genda Lukáš Konečný. „Na Mi-
ladatlon se těším a na sto pro-
cent se zúčastním jako aktivní 
závodník,“ potvrdil boxer.

Pokud jste letos s registrací 
zaváhali, tak se přijďte podívat 
aspoň jako diváci. Motto Mila-
datlonu je „To dáš!“, protože si 
svoji distanci vybere téměř  
každý.  gz

Na Ústecku je vyhlášen  
zákaz odběru vody
Ústecko – Z důvodu dlouhotrva-
jícího sucha a vzhledem k vy-
sokým teplotám se výrazně 
snížil průtok ve vodních tocích 
na celém území Ústecka, proto 
magistrát zakázal odebírat po-
vrchové vody. 

„Zákaz se vztahuje na od-
běr vody pro účely zalévání 
zahrad, trávníků, napouště-
ní bazénů a nádrží, zásobo-
vání objektů a pozemků ve 
vlastnictví jednotlivých obča-
nů, (domácností) užitkovou 
vodou a mytí motorových vo-
zidel, v těchto obcích: Dolní 
Zálezly, Habrovany, Homole 

u Panny, Chabařovice, Chlu-
mec, Chuderov, Libouchec, 
Malé Březno, Malečov, Petro-
vice, Povrly, Přestanov, Ryjice, 
Řehlovice, Stebno, Tašov, Tel-
nice, Tisá, Trmice, Ústí nad 
Labem, Velké Březno, Velké 
Chvojno a Zubrnice,“ říká 
mluvčí ústeckého magistrátu 
Romana Macová.

Zákaz platí do 31. října 2018 
nebo do odvolání. To, že nás 
sucho sužuje dlouhodobě, je 
poznat i na nízké hladině Labe. 
V Ústí sucho odhalilo větši-
nu dna a je možno velkou část 
řeky přejít suchou nohou.  gz
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Dům dětí a mládeže zvoní na nový školní rok
Dům dětí a mládeže v letoš-

ním školním roce 2017/2018 
navštěvovalo téměř 4000 
účastníků v 308 zájmových 
kroužcích. Z toho bylo cca 
celkem 960 dětí, 1990 žáků 
a 1050 dospělých. V nabídce 
byly sportovní, taneční, dra-
matické, hudební, jazykové, 
rukodělné, mediální, předškol-
ní, počítačové, technické, turi-
stické, přírodovědné a výtvar-
né kroužky. DDM také nabídl 
několik kurzů pro seniory, a to 
v pestré paletě zájmových ob-
lastí – výtvarné činnosti, Izra-
elské tance, bridž, výpočetní 
technika a mnohé další.

Škola stepu pod vedením Mi-
chala Krupy uvedla úspěšné ta-
neční představení „STEP – TIME 
aneb ze života herců“ Musical 
School pod vedením Tomáše 
Svobody úspěšně uvedla světo-
vý muzikál „Mamma Mia!“ a au-
torský muzikál „Kouzelný svět“ 
pod vedením Olgy Sosové.

V rámci zájmové činnosti se 
podařilo dosáhnout mnoha vý-
znamných soutěžních úspěchů. 
Dance Center Marverci letos se-
stavilo 10 soutěžních tanečních 
týmů a přivezli si 18x 1. místo, 
13x 2. místo a 8x 3. místo a 3x ti-
tul Mistr Evropy a 2x Vicemistr 
Evropy.

Taneční skupina AVALAN-
CHE (3 taneční týmy) si přivezla 
z tanečních soutěží 10x 1. místo, 
6x 2. místo a 5x 3. místo.

Působivé jsou také výsled-
ky týmů Aerobic clubu, kde 
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550

se podařilo získat 24x 1. mís-
to, 13x 2. místo a 16x 3. místo. 
Nejvýznamnější 1. místo zís-
kal Aerobic club na meziná-
rodním finále Mia festivalu 
v Praze. 

3. září 2018 – KROUŽKOFEST 2018 
– OC Fórum – nabídka zájmových 
kroužků s programem 10:00–18:00
12. září 2018 – ZAČÍNÁME  
NANEČISTO – DDM – Den otevřených  
dveří – 15:30–18:00

PŘIPRAVUJEME

PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen  Golf II-V, Passat B3 - B6, T4 Caravella, Polo 92-99,  
LT 92, Sharan 96-04, Caddy 94-03.

Seat  Ibiza - Cordoba 94-99, Toledo 92-03, Inca 94-03, Leon 03, Alhambra.

Opel  Astra F, G, Vectra A, B, Corsa B, Combo, Kadett, Sintra 98, Zafira 99.

Ford  Galaxy 97, Escort 92-97, Fiesta 97, Mondeo 94-99, Ka.

Škoda  Favorit, Felicia, Fabia I, Octavia I, II.

Renault  Laguna I, II, R19, Megane 97-03,  
Megane cupé 97-03, Clio 97,  
Scenic 96.

Telefon 720 589 550
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