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SLAVÍME 170 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM

PROVOŇTE SVOJI DOMÁCNOST. ZAŽIJTE VÁNOCE S JELENEM!
Jelen ví, že dokonale čistá domácnost je ta nejkrásnější věc na světě. Jeho domácnost je tak i o Vánocích krásně 
vyvoněná a čistá! 
Podlahu myje zásadně jen tekutým rejžákem s vůní meduňky. Všechna špína zmizí a podlaha se znovu krásně leskne. 
A protože už Jelenova babička uklízela koupelnu i kuchyň s pomocí octa, používá Jelen na úklid domácnosti octový 
čistič. Přírodní tenzidy a kyselina citronová, které jsou do něj přidané, činí ocet ještě silnějším a všechna urputná špína 
i vodní kámen rychle zmizí. Komu ocet nevoní, může šáhnout po „ocťáku” s vůní malin.
Když je doma krásně uklizeno, je na čase vyprat prádlo s Jelenem. Od prádla barevného až po sportovní se speciálním 
neutralizátorem zápachu. Už je čas na zimní pletené svetry. Na ty má Jelen připravený nový prací gel na vlnu 
a merino. Je na bázi lněného mýdla, které vlákna krásně ochrání a zjemní. U všech produktů Jelen garantuje složení 
z látek dobře odbouratelných, a přírodu tak zatěžují co nejméně. 
Jelenovy výrobky jsou k dostání ve vyvoněném ústeckém Jelením krámku (Masarykova 998/31), v sítích supermarketů 
nebo na e-shopu mydlosjelenem.cz. 

MC2018991
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Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie  
Tomio Okamura (SPD)
Oblastní klub SPD Ústí nad Labem

Vážení Ústečané,

v komunálních volbách v Ústí nad Labem se nám podařilo získat celkem 7 mandátů, 3 na magistrátu a po jednom  
v každém obvodu. Výsledek považujeme za velmi dobrý. Děkujeme všem kandidátům za účast ve volbách,  
všem aktivistům, kteří nám pomáhali v kampani, a především všem lidem, kteří nás volili. 

Děkujeme za vaši důvěru, které si vážíme. Slibujeme, že ji nezklameme. Budeme se těšit na vaše hlasy i u příštích voleb.

 Předseda Oblastního klubu SPD Ústí nad Labem
 Michal Kolář

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
2/12 1500  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu

MOTOR GARAGE CLUB 
9/11 2000  Večer s kapelou U-Style

DŮM KULTURY 
7/11 1900  Tomáš Klus – SPOLU tour 2018
9 až 11/11 Čokoládový festival 2018
20/11 1930  Jakub Smolík
21/11 1930  Lady Oskar
25/11 1930  Hrdinové
30/11 2000  Ples statutárního města Ústí n. L.

NÁRODNÍ DŮM 
7/11 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
15/11 1900  Nezmaři – 40 let na scéně 
17/11 2000  Stoletá diskotéka
21/11 2000  Neřež 
28/11 1000  Honza Krejčík – vystoupení pro školy
5/12 2000  Fleret a Zuzana Šuláková 

ZOO 
1/12  Rozsvícení vánočního stromu
24/12  Štědrý den v zoo

GALERIE EMILA FILLY 
do 6/12 Zastřená topografie: Poutníci  
  nad mořem mlhy

DŮM UMĚNÍ 
do 6/12 Topografie naděje – Crystallized

ČINOHERNÍ STUDIO
9/11 1900  Lebka z Connemary
10/11 1700  Malý princ
13/11 1900  Pornografie
15/11 1900  Opilí - Spolek Kašpar
17/11 1700  Býk Ferdinand - foyer
17/11 1900  Spojené národy
19/11 1900  Petr Pýcha a Jaroslav Rudiš: Lidojedi
21/11 1900  Homo Faber
27/11 1900  Paškál
30/11 1700  Čarodějův učeň
2/12 2000  Čarodějův učeň
7/12 2000  Pokáčovo podzim tour 2018  
  – koncert v sále

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
11/11 1500  Péťa a Vlk
16/11 1900  Marná opatrnost
18/11 1700  Marná opatrnost
19/11 1900  Tosca
21/11 1800  Virtuosi Per Musica Di Pianoforte  

  51. ročník festivalu – zahajovací  
  koncert
23/11 1900  Virtuosi Per Musica Di Pianoforte  
  – koncert vítězů
25/11 1500  Matylda zasahuje aneb povídačky  
  naší Kačky – Agentura DAP Praha
26/11 1900  Narozeninový koncert Václava  
  Neckáře 
27/11 1900  Doktor v nesnázích – AG. Familie  
  Praha
29/11 1000  Cikánské kořeny/í
30/11 1900  Zvonokosy

HRANIČÁŘ
9/11 2100  Floex a Tom Hodge – koncert
11/11 2000  Kafka Band
28/11 1800  40 dní pěšky do Jeruzaléma

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Vzdělávací akce 
15 a 29/11 CODERDOJO (Velká Hradební)
2/11 1800 Kurz tvůrčího psaní (Velká Hradební)
5/11 1000  Seminář trénování paměti  
  (W. Churchilla 3)
7/11 1000  Jak chránit sami sebe (pobočka Klíše)
7, 14, 21 a 28/11 Tvůrčí psaní s Ondrou  
  Prchalem (W. Churchilla 3) 
8 a 13/11 1100 Seminář trénování paměti  
  (Velká Hradební)
14/11 830  Snídaně šampionů (W. Churchilla 3)
19/11 1000 Larp: Dobrý den, soudružko učitelko 
  (W. Churchilla 3)
30/11 1700  Iprovizace: Vstup do prostoru 
  (W. Churchilla 3)

CESTOVATELSKÉ BESEDY 
7/11 1700  Kouzlo severočeské krajiny 
13/11 1700  Peru
27/11 1700  Gruzie

KULTURNÍ AKCE (W. Churchilla 3) 
15/11 1800  Autorské čtení Ondřeje Hanuse
16/11 1800  Semifinále: Ulita (Ústecký literární talent)
19/11 1700  Larp: Řekni, jak to bylo 
21/11 1700  Čtenářský klub: Malý princ 
29/11 1800  Úsměvy smutných mužů
Akce pro děti (W. Churchilla 3)
12/11 930 Bookstart aneb s knížkou do života 
14/11 1500 Herní odpoledne v dětském oddělení 
21/11 1600 Recyklační dílna s Terkou 
24/11 1400  Den pro dětskou knihu 
12/11 930 Bookstart aneb s knížkou do života 
28/11 1630  Povolání k předčítání: Archeolog 

MUZEUM 
Akce
9/11 1800  Ústecká noc literatury
13/11 1800  Velká opereta na malém jevišti 

14/11 1700  Probuzení a protest 
15/11 1430  Slovensko po rozpadu  
  Velkomoravské říše 
17/11 1000 Strašidla v muzeu 
20/11 1900  Klavírní recitál Aleny Koudelkové 
21/11 1600  Muzeum čte dětem 
21/11 1700  Osudové osmičky české historie 
23/11 1800  Život v kufříku – charitativní koncert 
26/11 1800  Židovské hřbitovy 
27/11 1700  Schichtova epopej 
Výstavy
do 30/12 Fotografický ateliér H. Eckert
do 6/12 Monumentální topografie
do 30/12 Milování v přírodě
do 30/12 Klaus Horstmann – Czech – Dialog  
  s časem
do 13/1 Severní Terasa nedokončená
5–11/11 Proměna VR – Vrwandlung 
15/11–13/1 Probuzení a protest 
28/11–30/6 Schichtova epopej 
2/11–2/12 Nevidomých a zrakově postižených 

JÍLOVSKÝ ZÁMEK PETROVICE 
10/11 1500  Taneční odpoledne

KINO TELNICE 
12/12 1700  Sněhová královna

KINOSÁL POVRLY 
10/11 1900  Svatomartinská zábava

RESTAURACE U NÁDRAŽÍ POVRLY
23/11 1900  Rybářská tancovačka

PARK U POVRLSKÉHO KOSTELA
30/11 1700  Rozsvěcení vánočního stromu

PŘEHRADA POVRLY 
1/12 830 Poslední nához

ZÁMEK KRÁSNÉ BŘEZNO
do 14/12 Architektura v službách  
  první republiky

RESTAURACE U KASTNERŮ, TRMICE
17/11 2000  Retro party

MOTO AREÁL CHABAŘOVICE
10/11  Intercars CUP KAPR

KD ZÁTIŠÍ CHABAŘOVICE
13/11 1800  Koncert ke 100. výročí založení  
  republiky

SKANZEN ZUBRNICE
8 a 9/12 Vánoce ve skanzenu

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

Tip Aleny Vaicové

Přijďte se podívat do našeho krásné-
ho divadla. Vezměte s sebou někoho, 
koho chcete potěšit krásnou hudbou, 
zpěvem, tancem či ho pobavit a ro-
zesmát. Vybrala jsem pro Vás něko-
lik tipů. Marná opatrnost aneb Špatně 
střežená dcera, první baletní premiéra 
této sezóny, se připravuje na 16. listo-
padu. Vtipný příběh o lásce, která musí 
překonávat nemalé překážky, se roze-
hraje na jevišti Severočeského divadla 
v choreografii Jiřího Horáka a ústecké-
ho baletního souboru. Určitě si vychut-
náte výkony ústřední trojice Lízy, Ko-
lase a Alana spolu s herecko-taneční 
exhibicí matky Simony v podání Vladi-
míra Gončarova nebo Robertse Skuje-
niekse a její marné opatrnosti. Or-
chestr Severočeského divadla diriguje 
Jan Snítil. Nenechte si ujít Narozenino-
vý koncert Václav Neckáře 26. listopa-
du. Tento vzácný host z oblasti popu-
lární hudby vystoupí se svou kapelou 
Bacily a smyčcovým kvartetem. Na hu-
dební scéně je již neuvěřitelných 65 let. 
Poslední den v měsíci bude patřit mu-
zikálu Zvonokosy. Tento úspěšný ro-
mán Garbiela Chevalliera byl brilantně 
přeložen do češtiny Jaroslavem Zao-
rálkem. Nejznámější je však v drama-
tickém zpracování skladatele Jindři-
cha Brabce a libretisty Petra Markova. 
U nás ho uvidíte v režii Martina Novot-
ného, v podání nejen ústeckého soubo-
ru, ale i pražských hostů. Skvělé texty 
a melodie v podání Michaely Nosko-
vé, Hanky Sršňové, Gally Macků, Václa-
va Upíra Krejčího, Moniky Sommerové, 
Terezky Vágnerové a dalších. Na mě-
síc prosinec je přichystán program plný 
vánoční pohody, například balet Lous-
káček, Sněhová královna, Česká mše 
vánoční nebo muzikál Casanova – silve-
strovské představení.

 Alena Vaicová, Severočeské divadlo

K U L T U R O U



Ústí nad Labem – Na přelomu roku 
se Ústečané svezou v pěti no-
vých osmnáctimetrových klou-
bových nízkopodlažních autobu-
sech Iveco Urbanway. Ve Francii 
právě probíhají dokončovací 
práce při jejich výrobě. Jako prv-
ní v historii veřejné dopravy ve 
městě budou vybaveny celovozo-
vou klimatizací. 

„Jsme přesvědčeni, že je to 
významný posun v kvalitě 
a komfortu pro cestující veřej-
nost, který nastartuje stoupají-
cí trend ve využívání městské 
hromadné dopravy v krajském 

Z P R Á V Y
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Jste pro zrušení střídání 
letního a zimního času? 

Luděk Havel  
32 let  
hudebník  
Ústí nad Labem 
 
 

Ani ne, přijde mi to vcelku normální, 
takže bych to nechal být, jak  
to je. 

Tomáš Kubišta 
29 let 
obchodník 
Ústí nad Labem 
 
 

První dny po změně času jsou 
krušné, samozřejmě se s tím člověk 
dokáže srovnat, ale za mě je změna 
času opravdu zbytečná. 

Pavel Kuchynka  
44 let 
provozní manažer 
Ústí nad Labem 
 
 

Nemám s tím větší problémy, ale 
nevidím důvod pro přetrvávání změn 
letního a zimního času. 

Lukáš Vlček  
27 let, vedoucí  
kompostárny  
Ústí nad Labem 
 
 

Je mi skoro 28 let, a co mi paměť 
sahá, vždy se měnil čas. Nechal bych 
tedy tento zvyk. Jsou tak nastavené 
i mobilní telefony a další zařízení. 
Zrušení by přineslo moc práce 
a finančních nákladů.

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 7. 11. 2018  Příští vydání: 5. 12. 2018 
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Strašit, nebo ne?
S podzimem 
nastává i tak 
trochu straši-
delné období. 
Spousta lidí 
přijala za svůj 
anglosaský 

Halloween a před sebou teď 
máme pro Česko tradičnější-
ho Mikuláše. 

Mikuláše…, ale ruku na 
srdce, z dětství si spíš pa-
matujeme čerty. Souseda ve 
starém kožichu, roztrhaných 
kalhotách, s obličejem uma-
tlaným od uhlí a s pořád-
ným řetězem v ruce. Vlastně 
je s podivem, že jsme se ho 
tenkrát báli. Doba jde ku-
předu, i co se týče strachu 
a strašení. Převlečený sou-
sed už nestačí. A tak navště-
vujeme strašidelné čertov-
ské Krampus show. Tihle 
pekelníci jsou opravdu hro-
ziví, mají na sobě kostýmy 
propracované do poslední-
ho detailu, nechybí děsivé 
masky, drápy, mohutné ko-
žichy, skutečné rohy, kopyta 
a ocasy. 

Krampusáci budí hrů-
zu a strach nejen u dětí, ale 
i u dospělých. A podle psy-
chologů právě děti bychom 
neměli na Mikuláše až tak 
moc strašit. Neměl by to být 
traumatizující zážitek. Jenže 
čertovské show jsou hitem 
a pokaždé je na ně narváno. 
Nejen dospělými, ale i dětmi. 

Pekelní čerti zamíří 
17. prosince do Ústí. Půjdete 
se nechat vyděsit?
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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městě,“ řekla mluvčí ústecké-
ho dopravního podniku Jana 
Dvořáková.

Standardem bude bezemisní 
provoz na stlačený zemní plyn - 
CNG, a plné pokrytí interiéru vo-
zidla kamerovým systémem. Vo-
zidla budou osazena palubním 
počítačem nejnovější generace 
a sofistikovaným odbavovacím 
systémem. Budou v nich dvě 
pozice pro invalidní vozík nebo 
kočárek vybavené předepsaným 
zádržným systémem a výklop-
ná plošina pro vozíčkáře ve dru-
hých dveřích vozidla.  gz

Osmnáctimetroví obři s klimatizací
už brzy na ústeckých silnicích 
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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 4,7–7,9 l/100 km. Emise CO2 123–180 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Nedvědický: Jde o rozvoj Ústí
Hokejisty povede 
Mareš se Štěpánkem

Ústí hostí pohár v jízdě 
na trenažérech
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#Jde to!

Milí Ústečané,

děkujeme vám za podporu při říjnových volbách do zastupitelstva 
města Ústí nad Labem a obvodních zastupitelstev. Díky vám 
jsme po čtyřech letech zdvojnásobili volební výsledek a zvýšili 
počet mandátů ze šesti mandátů v roce 2014 na třináct mandátů 
v letošním roce.

Vážíme si vašich hlasů pro naše kandidáty a program VIZE 2022. 
Slibujeme, že uděláme maximum pro naplnění našeho programu. 

Ústí nad Labem – Po odstoupení 
Jana Čalouna byl odvolán i dru-
hý trenér A mužstva Slovanu 
Vladimír Machulda.

Novým hlavním trenérem 
HC Slovan Ústí nad Labem byl 
jmenován Tomáš Mareš a jeho 
asistentem se stal ústecký od-
chovanec a mistr světa z Petro-
hradu Martin Štěpánek. 

Dosavadní trenér prvoligo-
vých hokejistů Slovanu Ústí 
nad Labem Jan Čaloun, olympij-
ský vítěz z Nagana 1998 a mistr 
světa z roku 1999, skončil v po-
lovině října.  gz

Ruiny domů Na Nivách zmizí
Ústí nad Labem – Radní schválili 
výběr zhotovitele veřejné za-
kázky na demolice zdevastova-
ných obytných domů v ulici Na 
Nivách. Na základě doporučení 
výběrové komise byla zakázka 
přidělena společnosti Klement, 
která nabídla cenu 6,599 mi- 
lionu Kč bez DPH. 

Zakázka bude realizována 
ve dvou etapách. V listopadu 
by měla začít realizace II. eta-
py, která zahrnuje 6 objektů 
na pravé straně ulice. Ta by 
měla být hotová za 4 měsíce. 

Zahájení I. etapy, ve které je 
12 objektů na levé straně ulice, 
se předpokládá v září 2019. 

Domy v ulici byly dlouho-
době neudržované, potom co 
je získal soukromý vlastník, 
rychle zchátraly a jejich re-
konstrukce už nebyla ekono-
micky ani technicky možná. 
Město domy i s pozemky za 
400 000 korun vykoupilo. 

„Demolice vytvoří volný pro-
stor pro nové projekty. Mohly 
by tu být například malome-
trážní byty pro mladé rodiny. 

Příkladem je i deklarova-
ný projekt firmy Dobrovský,“ 
uvedla mluvčí města Romana 
Macová.  gz

Ústí nad Labem – Sportovní hala 
UJEP bude hostit 6. prosince 
I. kolo Českého poháru v jízdě 
na veslařském trenažéru. Akci 
pořádá Veslařský klub Paprsek, 
který se věnuje veslování těžce 
zdravotně postižených, ve spo-
lupráci s VK Spartak Boletice – 
oddíl veslování Brná. „Z hlediska 
halového veslování jde o nej-
významnější sportovní akci, 
v tomto sportu na území ČR. Jde 
o sportovní svátek, kterého se 
zúčastní přibližně 300 sportov-
ců z celé republiky a pravděpo-
dobně také závodníci z Němec-
ka, kteří se představí v sekci 
mládežnického veslování,“ řekla 
Věra Kosová z Paprsku.  gz

Ústí nad Labem – Složité a dlouhé 
koaliční vyjednávání v Ústí nad 
Labem vedlo vítězné ANO 2011 
s druhým PRO! Ústí 
a třetím UFO. Nakonec 
se podle lídra Petra Ned-
vědického rozhodlo jed-
nat o koalici ve městě 
už jen s UFO a dalšími 
partnery. Řekl to ve víkendovém 
rozhovoru. Ustavující jednání 
zastupitelstva, ze kterého vze-
jde nové vedení města, by mělo 
být v půlce listopadu. 

Rozhodli jste se opřít o spolu-
práci s UFO a dalšími partne-
ry. Proč?

Protože hnutí PRO! Ústí odmí-
tlo akceptovat požadavky hnutí 
ANO na vzájemnou spolupráci.

V čem konkrétně?
Domnívám se, že příčinou 

byla opatrnost našeho hnutí 
ANO a zároveň pocit nedůvěry 
v partnera, který jsme v průbě-
hu vyjednávání získali.

Jak bude funkční koali-
ce opřená o těsnou většinu 
jednoho hlasu v městském 
zastupitelstvu?

Předpokládám, že všem sub-
jektům, alespoň z jejich předvo-
lebních vyjádření, nejde o poli-

tiku, ale o město, pak je 
funkčnost tohoto spoje-
ní nasnadě.

Jak vidíte koalice na 
obvodech?

Pokusíme se postavit na obvo-
dech koalice na podobném for-
mátu, jako je na magistrátu.

Jaké programové priority nová 
koalice má? Co chcete pro Ústí 
do roku 2022?

Naše programové priority 
jsou převzaty z volebních pro-
gramů: rozvoj města, vztah měs-
to–obvody, pocit bezpečí, bytový 
fond, doprava. Konkrétní pro-
jekty jsme však ještě nestano-
vili.  gz

Nový zimák má  
vyrůst do dvou let
Ústí nad Labem – Roky žádaná 
druhá ledová plocha ve městě 
má svou podobu. Halu postaví 
společnost Padok Investments 
za 80 až 100 milionů korun 
a vznikne v sousedství zimního 
a Městského stadionu. 

„Halu plánujeme zprovoznit 
do dvou let. Stavba vznikne na 
městském pozemku, který si bu-
deme dlouhodobě pronajímat 
od města. Náš záměr podpořila 
rada města a většina zastupite-
lů,“ řekl jeden ze spolumajitelů 
společnosti Padok Petr Novotný. 

Současný zimní stadion je 
přetížený sportovními i kultur-
ními akcemi. Nová hala je ve 
městě potřeba. Projekt společ-
nost vybuduje bez nároků na 
dotace. Ústí nad Labem je prv-
ním městem mimo Prahu, kde 
bude zimní stadion nové gene-
race stát.  gz

Volby na ústecký magistrát vyhrálo 
ANO 2011 a má v sedmatřicetičlenném 
zastupitelstvu 9 zastupitelů. 
Následovalo PRO! Ústí 8, UFO 5, 
ODS 4, SPD 3, Vaše Ústí 3, KSČM 3, 
PRO Zdraví a sport 2. 

V O L B Y  V   Ú S T Í
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Místo zeleniny bude rezidence
Ústí nad Labem – Moderní objekt 
Rezidence Hrnčířská, kom-
binující obchodní a bytovou 
plochu, postaví na Předmostí 
společnost Hrnčířská Ústí. Na-
hradí nevzhlednou stavbu bý-
valé zeleniny a baru.

Za záměrem stojí společ-
nost Knihy Dobrovský a její 
zástupce přišel projekt před-
stavit vedení města. „Jednali 
jsme o tom již několik měsí-
ců. Záměr má velmi reálnou 
podobu, firma vlastní poze-
mek, má připravený projekt 

a další záležitosti, připravuje 
žádost o stavební povolení. Při-
nese do této části městského 

centra novou kvalitu,“ ocenila 
dosluhující primátorka Věra 
Nechybová.

Objekt má být devítipod-
lažní, v podzemí je plánováno 
parkoviště. V prvním až třetím 
nadzemním podlaží mají být 
obchody. Ve 4. a 5. podlaží jsou 
plánovány kanceláře, alter-
nativně fitness centrum. 6. až 
9. podlaží zaplní rezidenční 
byty doplněné o garsonky, alter-
nativou je hotel. Objekt má být 
dokončen do dvou let od získá-
ní stavebního povolení.  gz

Vizualice Rezidence Hrnčířská zdroj: UL

Kapela UDG oslaví dvacetiny
Ústí nad Labem – Kape-
la původem z Ústí nad 
Labem se do povědomí 
posluchačů dostala pís-
ničkou Hvězdář, která 
má na YouTube téměř 
devět milionů zhlédnu-
tí. Kapela UDG vznikla 
na ústeckém gymnáziu 
a do dnešní doby hraje 
v takřka nezměněné sestavě. 
V současné době patří mezi 
stálice české hudební scény. 
Kapele vyšlo pět alb, z nichž 
poslední s názvem Emotikon 
vydala před dvěma lety. 

Oslavy budou probíhat celý 
rok. Začnou na jaře příštího 

Koupaliště na Klíši zrekonstruuje Metrostav
Klíše – Dlouho odkládaná re-
konstrukce venkovního areá- 
lu plavecké haly na Klíši může 
začít. Provede ji společnost 
Metrostav, která vyhrála elek-
tronickou aukci s cenou ne-
celých 89,93 milionu korun 
bez DPH. „Předmětem této 
podlimitní veřejné zakázky je 
rekonstrukce venkovní části 

Plaveckého areálu Klíše tak, 
aby bylo vytvořeno pro ná-
vštěvníky zajímavé a koncepč-
ně moderní rekreační zaříze-
ní navazující přímo na krytou 
plaveckou halu. Zahrnuje re-
konstrukci stávajících venkov-
ních bazénů včetně okolních 
ploch s doplněním atraktiv-
ních prvků pro vodní hrátky,“ 

uvedla mluvčí města Roma-
na Macová. Celková hodno-
ta nesměla přesáhnout podle 
předběžného rozpočtu částku 
90 milionů Kč bez DPH.

Rekonstrukce začne do 
14 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy a kompletně hotovo 
by mělo být do konce března 
2020.  gz

roku, a to ve velkých klubech 
a kulturních domech po celé 
České republice. V celkem 
šestnácti městech čeká na fa-
noušky speciální narozenino-
vá koncertní show. Ústecký 
koncert se uskuteční 2. břez-
na v Music clubu Doma.  gz

Post rektora obhájil Balej 
Ústí nad Labem – Rektorem ús-
tecké univerzity se stal znovu 
Martin Balej. Akademický se-
nát jej zvolil na svém 
posledním zasedá-
ní. Balej získal hned 
v prvním kole hlasy 
nadpoloviční většiny 
všech členů senátu. 
Funkci bude vykoná-
vat ve svém druhém 
funkčním období od 
18. března 2019 do 
17. března 2023.

Martin Balej neměl ve vol-
bě protivníka. „Jsem přesvěd-
čen, že patriotismus a jednotná 
univerzita jsou jedinou cestou, 

kterou se ústecká univerzita 
může ubírat. Uvnitř univerzity 
budu posilovat pozitivní souná-

ležitost a přátelskou 
mezifakultní spolu-
práci. Chci být rekto-
rem celé univerzity, 
nikoliv jedné či dvou 
fakult,“ vzkázal ve 
svém projevu akade-
mické obci Martin 
Balej.

Rektora jmenuje 
na návrh akademického senátu 
veřejné vysoké školy prezident 
republiky. Návrh je podáván 
prostřednictvím ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.  gz

Vrty vytvoří pod estakádou umělou skálu
D8 – Znovu se začalo praco-
vat na zajištění mostů pracko-
vické estakády na dálnici D8. 
Tyto práce navazují na zkušeb-
ní injektáže z konce září. V té 
době zde pod vysokým tlakem 
pumpovali do podloží pryskyři-
ci, která má vytvořit v podzemí 
jakousi umělou skálu a dálni-
ci v rizikovém území zajis-
tit. Celkem je v plánu přibliž-
ně čtyřicet vrtů s hloubkou až 
24 metrů.

„Pilotní injektáže vyšly dob-
ře. Ukázaly nám, jak jde při 
vrtání a injektáži postupovat, 
jaké tlaky používat a jaké ob-
jemy hmoty do podloží dostat,“ 

řekl pro ČRo Jan Rýdl z Ředitel-
ství silnic a dálnic.

Dosud vyšly stabilizační prá-
ce na problémové estakádě na 
220 milionů korun, vysokotla-
ká injektáž bude stát dalších 
zhruba 25 milionů korun. Jak 
dlouho to bude trvat, zatím 
není jasné, ale žádná dopravní 
omezení se nechystají. 

Dálnice D8 přes Ústí nad La-
bem do Německa se v úseku 
přes České středohoří dlou-
hodobě potýká s nestabilitou 
podloží. V červenci 2013 se po 
silných deštích utrhl svah u Li-
tochovic, který zavalil rozesta-
věný asi dvousetmetrový úsek 

a poškodil i blízkou železnič-
ní trať. Poslední úsek dálnice 
mezi Lovosicemi a Řehlovice-
mi řidičům slouží od prosince 
2016.  gz

Ústí nad Labem – Krajský soud 
odsoudil k deseti letům vězení 
komplice dvojnásobného vraha 
ze Střížovic. Soudce 54letého 
muže uznal vinným z pokusu 
o loupež a porušování domovní 
svobody. Rozsudek zatím není 
pravomocný. Muž se v lednu 
podílel na zavraždění manželů 
v zahrádkářské kolonii na Stří-
žáku tím, že vrahovi pomáhal 
rodinu svázat. Miroslav Benák, 
který podle obžaloby zabíjel, se 
po činu zastřelil. Komplic měl 
za pomoc dostat 500 tisíc, ale 
nakonec dostal 600 Kč.  gz

Ústí nad Labem – Akce k výročí re-
publiky pokračují v Ústí 11. pro-
since na Lidickém náměstí. Od 
11:00 si budete moci dopřát 
netradiční oběd z doby první 
republiky – na náměstí bude 
i dobová kuchyně. V progra-
mu nechybí staročeská kapela, 
medvědář Eda, soutěže pro děti 
z doby našich babiček a praba-
biček. Ve spolupráci s muzeem 
je připravena i rekonstrukce do-
bových událostí a odhalení pa-
mětní desky prvního českoslo-
venského armádního velitelství.

„K vidění je výstava Republi-
ka československá 1918–1939 
na Mírovém náměstí, která po-
trvá až do 26. listopadu. Dále 
pak odhalení pamětních desek 
Jaroslava Brodského a Jaroslava 
Klemeše, obě v Brné. Mu- 
zeum města připravuje výstavu 
Schichtova epopej, kdy vernisáž 
bude 27. listopadu,“ řekla mluv-
čí města Romana Macová.

Archiv města připravil k výro-
čí obsazení města Ústí Kalen-
dárium 1918. Slavnostní před-
stavení nové knihy proběhne 
v rámci oslav 11. prosince.    gz

Komplic vraha ze 
Střížovic dostal 10 let

Oslavy 100 let 
republiky pokračují
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Spolek Osmička Ústí usnadňuje a zkvalitňuje péči o nemocné 
Ústí nad Labem – Osmička Ústí 
poskytuje služby dlouhodobě 
nemocným a těžce zdravotně 
postiženým osobám, jejich ro-
dinám a pečovatelům. Pomáha-
jí dosáhnout maximální míry 
samostatnosti při přesunu ze 
zdravotnických zařízení do do-
mácího prostředí. Připravují 
klienty na to, co je vlastně čeká 
a jakým překážkám budou mu-
set čelit.

„Stále častěji se nemocní, 
zdravotně postižení či senioři 
přesouvají ze zdravotnických 
zařízení do domácího prostře-
dí. Chtějí být doma, samostatní 
nebo o ně chce pečovat rodina. 
Málokdy je ale na péči rodin-
né prostředí připraveno. Větši-
nou nevědí, co je čeká a jakým 
překážkám budou muset čelit,“ 
přibližuje ředitelka spolku Os-
mička Ústí Věra Kosová. 

Spolek Osmička má za sebou 
deset měsíců aktivní činnosti, 
což už je docela dlouhé období 
na zhodnocení, zda je počínání 
úspěšné a zda se činnost ubírá 
správným směrem.

„V současné době máme 
za sebou realizaci dvou kur-
zů v rámci projektu Pomáhat 
s lehkostí. Jeden na téma Pro-
vádění základní hygieny na lůž-
ku a druhý Péče o permanentní 

močový katetr. Oba kurzy pro-
běhly úspěšně a měly pozitivní 
ohlasy. Účast veřejnosti nebyla 
zdrcující, ale sešlo se dost těch, 
které přivedl osobní či profes-
ní zájem. Vznikl prostor pro 
diskusi, kde došlo i na řešení 
problémů konkrétních klien-
tů a vzájemné sdělování zku-
šeností. Zmínit musím i prak-
tickou část kurzů, která měla 
úspěch. Je přeci jen lepší si 
„něco“ vyzkoušet, než si „o tom“ 
jen povídat. Z kurzů vzešlo i ně-
kolik doporučení a námětů na 
témata, která bychom mohli 
v budoucnu zpracovat,“ popisu-
je průběh kurzů Věra Kosová. 

Do konce roku, na přelomu 
listopadu a prosince, plánuje 

spolek Osmička Ústí uskuteč-
nit ještě jeden kurz, na téma 
Zvládání stresových situací při 
péči o osobu blízkou. „Téma je 
velmi aktuální, zejména v před-
vánočním čase, kdy zátěžových 
situací přibývá a stupňuje se 
napětí ve společnosti. Věříme, 
že tento kurz bude prospěšný 
a inspirativní,“ doplňuje ředi-
telka spolku.

Projekt Pomáhat s lehkos-
tí je úspěšný, o kurzy je zájem, 
a to i mimo Ústí. Navíc se po-
dařilo spolku Osmička získat 
nemalou finanční podporu 
z nadačních fondů, proto bude 
projekt pokračovat i v roce 
2019. Jako další se uskuteč-
ní plánované kurzy, kterými 

jsou kurz Obsluhy inzulínové-
ho pera a Základních doved-
ností při péči o osobu s Alzhei-
merovou nemocí. Kapacita je 
20 osob a přihlásit se můžete 
na www.osmicka-usti.cz nebo 
na telefonu +420 774 441 046 
u koordinátorky.

Během kurzů se účastní-
ci seznámí i s kompenzačními 
pomůckami, které jsou pro po-
užití v domácím prostředí prak-
tické, a díky finanční podpoře 
města Ústí nad Labem se poda-
řilo některé pomůcky zakou-
pit. Nově mají klienti možnosti 
si pomůcky i zdarma zapůjčit 
k vyzkoušení. „Oslovili jsme 
stálou skupinu klientů, která 
se, jak doufáme, bude rozrůs-
tat. Dokázali jsme pro aktivi-
ty spolku získat finanční pod-
poru. Vybavili jsme, alespoň 
částečně, bezplatnou půjčov-
nu kompenzačních pomůcek. 
Nyní sháníme další finanč-
ní prostředky, abychom mohli 
spektrum pomůcek k zapůjčení 
rozšířit. Také se nám podaři-
lo získat partnery z řad laické 
i odborné veřejnosti, se který-
mi se můžeme rozvíjet. Může-
me pomáhat, radit, vést a inspi-
rovat ty, jimž jsou naše služby 
určeny,“ uzavírá ředitelka spolu 
Osmička Věra Kosová.  zu

Začínající podnikatelé: vyhrála 
firma, co tiskne na kávu 

Vyhlašování ovládla AGC, 
bodovala i chemička
Teplice/Chudeřice – Hned dvě 
ocenění si odnesla skupina 
AGC z vyhlašování Cen Ústec-
kého kraje za společenskou 
odpovědnost. Speciální čestné 
uznání, které bylo uděleno po-
prvé v historii soutěže, získala 
AGC Flat Glass Czech.

Výrobce autoskel AGC Au-
tomotive Czech z Chudeřic se 
stal nejodpovědnější velkou 
firmou v Ústeckém kraji. Tep-
lická AGC Flat Glass Czech, 
která se po třech vítězstvích 
za sebou již nemohla hlavní 
soutěže zúčastnit, pak obdr-
žela speciální čestné uznání 
za společenskou odpovědnost. 
„Těší mě, že jako velký zaměst-
navatel v regionu držíme dlou-
hodobě laťku ve společenské 
odpovědnosti vysoko. Mám 
z ocenění velkou radost a vě-
řím, že značka AGC je a nadá-
le i bude inspirací i pro ostatní 
zaměstnavatele nejen v re- 
gionu,“ uvedl Zdeněk Frelich, 
country manažer skupiny AGC 
v České republice.

Firmy ze skupiny AGC se pra-
videlně umisťují na předních 
příčkách soutěží o společenské 

odpovědnosti a péči o zaměst-
nance nejen v regionu, ale i na 
celostátní úrovni. Dlouhodobě 
patří mezi nejlepší zaměstnava-
tele v České republice.

Soutěž Cena Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost 
vyhlásily letos Hospodářská 
a sociální rada Ústeckého kraje 
a Ústecký kraj již počtvrté. Do 
letošního ročníku soutěže se 
přihlásilo 43 subjektů z podni-
katelského i veřejného sektoru, 
které působí na území Ústec-
kého kraje. Soutěž probíhala 
v pěti kategoriích: podnikatel-
ský subjekt (nad 1000 zaměst-
nanců, nad 250 zaměstnanců, 
do 250 zaměstnanců), organi-
zace veřejného sektoru nebo 
obec.  zt

Ústecko – Ceny za nejlepší začí-
nající firmy si ze soutěže Star-
tup Go Grill odnesly projekty 
potisku na kávu, designových 
domečků pro panenky a trvan-
livých sáčků z vyřazených 
padáků. 

Startup Go Grill je závěreč-
ný večer podnikatelského in-
kubátoru Inovačního centra 
Ústeckého kraje, kde se před 
porotou, investory a veřejnos-
tí prezentují začínající firmy. 
V kategorii podnikatelů, kte-
ří absolvovali inkubátor, se 
vítězem stal Martin Řežábek 
s firmou Cafeface, a odnesl si 
tak cenu v hodnotě 20 000 Kč 
na expertní služby Inovačního 
centra Ústeckého kraje. Cafe-
face umí na kávu natisknout 
jakoukoli fotografii, logo či ob-
rázek, a to prakticky okamžitě. 
Svou službu nabízí především 
jako catering s přidanou hod-
notou na firemní akce.

Dalším oceněným ve stej-
né kategorii byla firma Luc-
kydes, podnikatelský projekt 
dvou studentů architektury 
Jiřího Philippa Jandy a Petry 
Jiráskové, který se zaměřuje 

na zakázkovou výrobu de-
signových domečků pro pa-
nenky a příbytků pro domácí 
mazlíčky.

Cenu České spořitelny v ka-
tegorii otevřené projektům, 
které neabsolvovaly podnika-
telský inkubátor Inovačního 
centra, si odnesla firma Saa-
czech. Její zakladatelé Lukáš 
Cafourek a Jakub Sapák po-
stavili svůj byznys na recykla-
ci a myšlence obnovitelnosti. 
Z vyřazených padáků české ar-
mády vyrábějí náhradu jedno-
rázových plastových sáčků.  ok
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www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Připravili jsme speciální 
ceník pro seniory. 
Ušetřete až 25 % 
nákladů za elektřinu.

Délka smlouvy
32 měsíců

Úspora až 25 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

Jednoduše neplaťte 
více, než musíte
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Zpěvačka a herečka Dita Hořínková zazářila 
v mnoha rolích. Opakovaně se objevila i před 
televizní kamerou, a to například v seriálech 
Ordinace v růžové zahradě, Vyprávěj nebo ve 
filmu Líbáš jako Bůh. V tomto filmu hrál i její 
syn Filip Antonio. V současné době ji můžeme 
mimo jiné vidět na prknech ústeckého divadla 
v muzikálu Casanova, kde s ní hrají i její 
synové Filip a Viktor.

Dita Hořínková: Ústecké publiku m je plné překvapení

Gabriela Zlámalová

Zpíváte odmalička, chtěla jste 
vždy být zpěvačkou?

Ano, už ve čtyřech letech 
jsem věděla, že chci zpívat. Byla 
jsem toho plná. Hudba mě po-
hlcovala a naplňovala záro-
veň. Úplně živě si pamatuji, jak 
jsem v roce 1983, to mi bylo 
sedm, fascinovaně seděla u te-
levize a téměř bez dechu jsem 
sledovala Libuši při příležitosti 
znovuotevření naší „kapličky“ 
- Národního divadla. A druhý 
den ji opakovali a já tam seděla 
zase. Byla jsem poměrně živěj-
ší dítě, taková treperenda. Byla 
jsem vždycky malá, drobná... vi-
dět mě tolik nebylo, ale hledat 
mě nikdy maminka nemusela, 
protože mě bylo hodně slyšet 
(smích). Takže i babička zazna-
menala moje velké zaujetí hud-
bou, když jsem několik hodin 
dokázala sedět a nevnímat nic 
jiného než divadlo, orchestr, 
a hlavně úžasné pěvce. Jejich 
energie, která ve mně z uměl-
ců zůstala, mě dále nastartova-
la na další krůčky uměleckým 
životem.

A co na to říkali rodiče? 
Rodiče mě podporovali. Asi 

jsem jim ani nedala moc šanci, 
aby tomu bylo jinak. S obrov-
ským nadšením jsem chodila do 
Kühnova dětského sboru, přišli 
první role v Národním, Stavov-
ském i ve Státní opeře. Dostala 
jsem se do úzkého výběru těch, 
kteří jezdili po celém světě, 
a musíte si uvědomit, že to bylo 
za minulého režimu. To nebyla 
svoboda jako dnes. Dnes mů-
žete kamkoliv. Stačí se sebrat 
a jet. Oporu jsme i se sestrou 
měly v mamince, ale i v babič-
ce a její sestře, taťka totiž velmi 
brzy zemřel, a tak jsme zůsta-
ly samé holky. Babička a teta 
nás vozily na všechny zkoušky, 
a když jsme zameškaly školu, 
tak nám teta pomáhala přepiso-
vat sešity, abychom vše dohnaly. 

Ještě nebyl xerox. Maximálně 
fax (smích). Oporu i podporu 
jsem cítila ze všech stran. Každý 
z rodiny hrál na nějaký hudeb-
ní nástroj, ale je pravda, že až já 
jsem se rozhodla jít na profesio- 
nální uměleckou dráhu. Byla 
jsem ohromena operou, komor-
ním i symfonickým orchestrem 
a z cest nejvíce Japonskem. 
Kdybych sečetla všechny moje 
cesty po Japonsku, prožila jsem 
v něm víc jak rok života a minu-
lé prázdniny jsem mé milované 
Japonsko ukázala i manželovi 
a klukům. Myslím, že to byl pro 
ně stejně velkolepý zážitek jako 
kdysi poprvé pro mne. 

Nechtěli rodiče třeba, abyste 
dělala něco „solidnějšího“?

Pokud někdo považuje svět 
umění za nesolidní povolání, 
tak mi dovolte vyjádřit pocit lí-
tosti nad takovým člověkem. 
Neznám bohatší svět proměn, 
svět plný emocí, nejkrásnějších 
i nejtěžších barev života... Umě-
ní přece slouží i k terapeutic-
kým účelům, ať už jde o muziko-
terapii, dramaterapii... Jsou tedy 
pak i psychologie, psychiatrie 
a další spjaté obory nesolidním 
povoláním?

Ne, ne. Umění je přece od-
jakživa součástí lidské kultury 
a ovládali ho a dodnes ovládají 
jen někteří. Myslím, že je něčím 
výjimečným, jinak by nás přece 
umění od věků nedoprovázelo.

Zpíváte v několika známých 
muzikálech, jaká role je vám 
nejbližší?

Momentálně zpívám v diva-
dle Hybernia v Praze v muzi-
kálu Mefisto na hudbu Daniela 
Bartáka, Iago z pera Janka Le-
deckého, ve Sněhové královně 
od Zdeňka Bartáka, v Hudeb-
ním divadle Karlín v opere-
tě Mam‘zelle Nitouche a přes 
léto jsme v Hybernii připravo-
vali nový kus Doktor OX. Mám 

ve všech jmenovaných dílech 
krásné role a stále mě baví je 
rozvíjet a oživovat, dávat něco 
„ze sebe“. Měla jsem moc ráda 
Lízu Doolitlovou z My Fair Lady 
– chudou květinářku, která se 
dostane až do nejvyšších spo-
lečenských kruhů (tam jsem se 
skutečně vyřádila). Nebo Griza-
bellu z muzikálu Cats a jeden 
z nejslavnějších songů Vzpo-
mínky – Memory. Ale pod kůži 
mi opravdu vrostla role hraběn-
ky Karolíny z Dubna z muzikálu 
Casanova.

V ústeckém divadle ztvárňu-
jete roli hraběnky Karolíny 
z Dubna v muzikálu Casano-
va, jak se vám tato role hraje?

Víte, já jsem si hraběnku Ka-
rolínu z Dubna zahrála už ně-
kolikrát. Je to zatím role, která 
mě provází nejdéle. U vás v Ústí 
je to už třetí provedení. Moc se 
mi líbí ten prvotní impulz, proč 
Casanova jako inscenace vznikl. 
Autorem nádherné hudby toho-
to muzikálu je Zdeněk Barták 
a právě tento muzikál napsal 
jako dárek ke „kulatinám“ své-
ho báječného kamaráda Zdeň-
ka Pikla, který je také divadlem 
naprosto pohlcen, a dokonce 
založil vlastní divadlo v Hlubo-
ké nad Vltavou. A právě tam, na 
nádvoří zámku Hluboká, mu-
zikál Casanova poprvé spatřil 
světlo světa a potažmo i „moje“ 
hraběnka Karolína z Dubna, roz-
verná dáma, která pohřbila čty-
ři manžely a prohrála dva zám-
ky v kartách. Pan režisér David 
Cody mě tenkrát citlivě vedl 
a zároveň nechal volnost mé he-
recké rozvernosti, kterou jsem 
do role při zkouškách a hlav-
ně pak při reprízách vnášela. 
Při druhém provedení v divadle 
Broadway v Praze byl režisé-
rem Filip Renč, který jakoukoli 
moji blbinu kvitoval a dokázal ji 
rozvést ještě k větší odvážnosti 
a zasáhl i do scénáře a některé 
scény přehodil a změnil jejich 
pořadí. No a tady v Ústí se pan 
režisér Tomáš Christián Brázda 
vrátil k hlubocké verzi a taneč-
ní čísla velmi krásně a nápaditě 
vymyslel a propracoval pan cho-
reograf Vladimír Gončarov. 

Za mimořádný jevištní výkon 
v této roli jste byla zařaze-
na do širší nominace na Cenu 
Thálie, co na to říkáte?

Víte, já si tohoto ocenění ve-
lice vážím a vnímám ho jako 
ocenění toho dlouhodobého vý-
voje, kterým jsme já i hraběnka 
Karolína z Dubna v mém podání 
prošly, jak jsem se již zmínila. 

V životě je řada momentů, které 
se mi hluboce vryly do paměti. 
Tenhle je jeden z nich. 

Z rukou pana ředitele ústec-
kého divadla pana Miloše For-
máčka jsem před jedním z před-
stavení dostala krásnou květinu 
a certifikát podepsaný preziden-
tem herecké asociace panem 
Ondřejem Kepkou s krásným 
textem o velké umělecké prav-
dě, že umělecké výkony nejsou 
exaktně měřitelné. O to víc si ta-
kového ocenění vážím.

Jak se vám vůbec hraje před 
ústeckým publikem?

Ústecké publikum je publi-
kum plné překvapení. Někdy 
mám pocit, že se lidé ostýchají 
zasmát, aby nerušili. A někdy se 
nám je zase podaří „rozpumpr-
líkovat“ už od začátku. Musím 
ale říct, že herci mají reakce pu-
blika moc rádi, protože jedině 
tak zjistí, zda připravená scéna 
nebo vtip opravdu fungují. Nebo 
jestli se připravenému fór- 
ku smějeme jen sami a diváko-
vi zůstává utajen. Takže ostych 

Dita Hořínková a mladší syn Viktor Antonio jako malý  Giacomo Casanova foto: archiv DH
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barva: ráda 
kombinuji

jídlo: řepa 
s mozzarelou 
a olivami

hudba: miluji klasiku, 
Barbaru Streisand, 
Queeny a Bobbyho Mc 
Ferina

číslo: 23

politik: nemám

M O J E  N E J

Herečka a zpěvačka Dita Hořínková se 
narodila 16. března 1976 v Praze a vy-
studovala pražskou HAMU. V současné 
době ji můžete vidět v Praze v mnoha 
muzikálech v divadle Hybernia, 
v Hudebním divadle Karlín nebo jako 
Hraběnku Karolínu z Dubna v inscenaci 
Casanova v Severočeském divadle ope-
ry a baletu v Ústí nad Labem, za kterou 
jí letos herecká asociace udělila nomi-
naci na Cenu Thalie. Často vystupuje 
i v zahraničí. Je pedagožkou na Pražské 
konzervatoři. Založila hudební těleso 
ArtHarmony. Působila jako sólistka 
i v Goja music hall, divadle Broadway, 
Divadle pod Palmovkou, Divadle Na 
Fidlovačce, divadle Milenium a na letní 
scéně zámku Hluboká. Spolupracovala 
i s oblastními divadly. 

Dita Hořínková

P R O F I L

Dita Hořínková: Ústecké publiku m je plné překvapení

stranou, pokud se nám podaří 
vás rozesmát či rozplakat, po-
pusťte prosím své emoce z uzdy 
a třeba nás vyburcujete ještě 
k větším výkonům. V každém 
případě do Ústí se svými kluky 
jezdím moc ráda.

Hrajete v ústeckém divadle 
a najdete si i čas na poznává-
ní města Ústí?

Ústí je pro moji rodinu kraj, 
který znám hodně z vyprávění. 
Obě sestry mé babičky v Ústí 
bydlely. Pamatuji se, že babička 
zmiňovala Gotwaldovku. Teď už 
se asi jmenuje jinak. A teta Sláv-
ka dokonce pracovala v lázních 
Brná pod Střekovem. U druhé 
tety zase bydlel pan Václav Zí-
tek, člen opery ústeckého diva-
dla. Strejda pracoval na dráze, 
takže i bratranci a sestřenice 
mé maminky bydleli v Ústí. Jez-
dili prý na lodi osma s kormi-
delníkem z Vaňova, což je tu-
ším druhý břeh Labe od Brné. 
No a aby toho nebylo málo, tak 
i kmotr mých dětí tu chodil do 
školy a maturoval tu. Bydleli 

tehdy Na Skřivánku. A ještě 
vydržte...(Dita přemýšlí)... Paní 
Jarmila Krásová, sólistka a stálá 
členka ústeckého souboru, byla 
maminkou dlouholeté kamarád-
ky mého manžela. Takže naší 
rodinou je Ústí oblastí opravdu 
probádanou (smích).

Co zajímavého vás v nejbliž-
ší době čeká nebo jste právě 
dokončila?

Natáčela jsem pohádku, kte-
rá se bude vysílat na Štědrý den 
a zahrají si v ní i oba moji klu-
ci Filip a Viktor, zkoušela jsem 
v divadle Hybernia inscenaci 
Doktor OX a přišly ještě dvě za-
jímavé nabídky, které musím 
zvážit, abych vše časově i fy-
zicky zvládla. Učím totiž také 
na státní konzervatoři v Praze 
a připravuji koncerty a nahráv-
ky, tak je myslím při tom zápřa-
hu rozvaha na místě. :-)

Vaším pracovním nástrojem je 
hlas. Jak si ho chráníte?

Každé ráno piji syrová vej-
ce a kloktám Vincentku, lžičku 
medu a malého panáčka hruš-
kovice (smích). Ale ne, vážně, 
musím dobře a dostatečně spát, 
když mě něco škrábe v krku, tak 
si uvařím osvědčené „lektvary 
mého manžela“ ze zázvoru, hře-
bíčku, černého pepře a skořice. 
Na odkašlávání odvar z cibu-
le, ale jinak to nijak nepřehá-
ním. Nechci moc zchoulostivět. 
V zimě mám mnoho koncertů 
v promrzlých kostelech a tam 
by se se zchoulostivělými hla-
sivkami a slabou imunitou moc 
dlouho zpívat nedalo.

Už jste si zahrála hodně rolí, 
máte ještě nějakou, o které 
třeba sníte?

Mám ráda živelné role. Tam 
je o čem hrát a při zkoušení je 
co hledat. Vlastě zatím nikdy mi 
žádný pan režisér nesvěřil roli 
naivky. A udělal dobře. Určitě 
bych mu z ní udělala „rajstaj-
blici“ (smích). Charakterní role 
s výpovědí, takové role mě baví. 
Bude-li jich pro mne ještě něko-
lik, budu spokojená...

Vaši synové Filip a Viktor jsou 
také talentovaní jak hudební-
ci, tak herci. Jak stíhají kluci 
a i vy, jako jejich maminka, 
všechna ta vystupování?

Moje kluky hudba a diva-
dlo obklopuje opravdu od ple-
nek. Asi by bylo podivné, kdyby 
se trochu „nenakazili“. Vidě-
li všechna moje představení 
a i řadu koncertů. Odmalinka 
hrají na klavír. Starší Filip už 

hraje opravdu skvěle a myslím, 
že mu tahle láska už do života 
zůstane. Viktor je ještě na za-
čátku, ale cítím, že je pro něj 
starší brácha zajímavou inspi-
rací. Podle sluchu si na kláve-
sách vyhledal melodii z Harry-
ho Pottera a nemohl najít jeden 
tón. Tak poprosil Filipa a ten ho 
krom tónu doučil ještě i dopro-
vod v levé ruce. To byl šťastný 
jako blecha a zazářil ve škole 
při hudebce. Jinak s klukama 
odmalinka na klavír pilně cvi-
čím já. Vyseděli jsme tam mno-
ho hodin. To víte - nic není za-
darmo. O to víc mě těší, když se 
kluci spolu domluví a nacvičí si 
pro nás něco jako překvapení.

A Casanova je představení, 
kde jste se se svými kluky po-
tkala poprvé na jevišti tváří 
v tvář…

Filip hrál už v Casanovo-
vi na nádvoří zámku Hluboká. 
U vás v Ústí si malého Casano-
vu ještě chvilku také zahrál, 
ale už se na tuto roli cítí vel-
ký. A Viktor, který byl na tuto 
roli spolu s Honzíkem Brázdou 
osloven, převzal toto „žezlo“ 
naplno, a jak je maličkatý, tak 
je opravdu k nakousnutí. Malá 
bíla paruka, mozartovský ob-
leček, hubené nožičky a botky 
s ozdobnou sponou a k tomu 
tančí a zpívá. Je to okouzlující. 
Chodím se na něj z divadelních 
šál koukat jako kdysi na Filipa. 
Často se mě páni režiséři ptají, 
jaký je recept na šikovné děti. 
(smích) Řeknu vám ho... pod-
porování stálé radosti z hud-
by, řeči, tance hravou a vtipnou 
formou. Neutuchající trpělivost 
a také vtip je báječným koře-
ním, který mají všechny děti 
moc rády. Od dětí se nic vynutit 
nedá. Nebo dá, ale na jevišti je 
to vždycky vidět, jestli vám tam 
chodí cvičená opička nebo ra-
dostné stvoření, kterému nikdo 
nevzal jeho přirozenost, pro-
stě děti, které „TO“ baví. Jsou 
obklopováni ale i neuvěřitelně 
praktickým tatínkem.

Jak se vlastně dá skloubit 
úspěšná kariéra a rodina?

U nás v rodině je to myslím 
hlavně o logistice a o tom, že 
si pomáháme a vycházíme si 
vstříc, protože se máme hodně 
rádi a vážíme si sebe sama. A to 
je myslím to nejdůležitější. Pak 
jdou i zdánlivě nezvládnutelné 
věci. „Držíme si záda“ a jsme si 
vzájemnou oporou. Můj manžel 
je také z hudební rodiny. Jeho 
tatínek byl dlouholetým sólistou 
v Teplicích, pak v „Národním“ 

v Praze, a tak má velké pocho-
pení pro divadelní prkna. Sám 
je nesmírně kreativní. Vybu-
doval překrásný penzion plný 
přírody. V podstatě, ať přijde do 
jakéhokoli prostoru, hned mu 
letí hlavou, jak by se daly pro-
story lépe a hlavně praktičtěji 
využít. Je neobyčejně praktický. 
Už mnohokrát jsem si uvědomi-
la, jak ohromná je to pro celou 
rodinu opora. 

Dita Hořínková a mladší syn Viktor Antonio jako malý  Giacomo Casanova foto: archiv DH
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Ústí nad Labem – Nechtěné, usilov-
ně ničené, přesto vzdorující, tak 
v Ústí nad Labem symbolicky 
připomínají už padesát let vzed-
mutí občanského odporu pro-
ti srpnové okupaci v roce 1968 
dobové nápisy. „Sowiet army go 
home!“; „Dubček, Sovoboda“; 
„Věrni zůstaneme!“ – tyto a další 
výkřiky generace osmašedesát-
níků dodnes nese stěna dlouhé-
ho skladu Spolchemie táhnou-
cího se podél Tovární ulice od 
západního nádraží směrem na 
Předlice. Odhaluje je olupující 
se omítka. Pod ní lze dobře po-
zorovat urputnost normalizáto-
rů, s níž byly nápisy zamazávané 
vrstvou asfaltu. Ale jen dočasně! 

Nakonec tu hesla srpna 1968 
zůstala o třicet let déle než so-
větští okupanti. Koncentrace, 
s jakou se dochovala v Ústí nad 
Labem, představuje v republi-
kovém měřítku unikát. Pracov-
níci z pražského památkového 
ústavu nápisy zdokumentovali. 
Vidět je můžete v ústeckém mu-
zeu, na chodbě v druhém patře. 
Výstava je přístupná do konce 
roku.  zu

Narozeninový koncert 
Václava Neckáře 

Ústí nad Labem – Severočeské di-
vadlo bude mít vzácného hos-
ta z oblasti populární hudby. 
Už 26. listopadu od 19:00 ho-
din tu se svou kapelou Bacily 
a smyčcovým kvartetem vy-
stoupí dnes už legendární zpě-
vák Václav Neckář, který je na 
scéně už neuvěřitelných 65 let. 
Vstupenky seženete od 490 do 
590 korun.  zu

Stoletá diskotéka
Ústí nad Labem – Je to zase tady 
– Hašek a Dostál pro vás i ten-
tokrát připravili v Národním 
domě pořádnou dávku těch 
největších hitů, které znáte už 
desítky let. Na jejich oblíbenou 
diskotéku se můžete těšit ve 
sváteční den 17. listopadu od 
20:00 hodin.  zu

Neřež to rozjedou 
v Národním domě
Ústí nad Labem – I na konci letoš-
ního roku se tradičně do Ústí 
chystají stále skvělí Neřež v čele 
s Vítem Sázavským a Zdeňkem 
Vřešťálem. 

Nebudou chybět i skladby, 
které hráli ještě se Zuzanou Na-
varovou. Koncert se uskuteč-
ní 21. listopadu od 20:00 hodin. 
Vstupné je 120 korun.  zu

Pokáč zahraje 
v Činoheráku
Ústí nad Labem – Do Činoherní-
ho studia pro vás máme ten-
tokrát hudební pozvánku. Ve 
středu 7. listopadu tam totiž od 
20:00 hodin vystoupí v rám-
ci svého podzimního turné 
písničkář Pokáč. Vstupné je 
210 korun.  zu

Jakub Smolík zahraje fanouškům
Ústí nad Labem – Pokud jste fa-
noušci Jakuba Smolíka, tak bys-
te rozhodně neměli chybět na 
jeho ústeckém koncertě. Ten se 
uskuteční v kině Domu kultu-
ry 20. listopadu od 19:30 hodin. 
Těšit se můžete na hity: Jen blá-
zen žárlí, Říkej mi táto či Až se ti 
bude zdát. Vstupné je od 320 do 
390 korun.  zu foto:jakubsmolik.cz

Okupace v muzeu

Od školního roku 2019/2020 nabízíme uchazečům studijní 
a učební obory:

Středisko Resslova
Studijní obory s maturitou (čtyřleté):

• 23-41-M/01 Strojírenství, zaměření: Programování CNC strojů 
a počítačová grafika

• 23-45-M/01 Dopravní prostředky, zaměření: Silniční vozidla 
a logistika

• 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření:  
Energetika a informatika, 
Automatizace a počítačové aplikace

Středisko Stříbrníky
Studijní obory s maturitou (čtyřleté):

• 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření: Počítačové 
sítě a programování

• 37-42-M/01 Logistické a finanční služby zaměření: 
Informatika v logistice

Učební obor s maturitou (čtyřletý):
• 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, zaměření (volí se od 

3. ročníku): 
bezpečnostní systémy a datové sítě 
automatizace a silnoproudá zařízení

Učební obory s výučním listem (tříleté):
• 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
• 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
• 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
• zaměření Logistika provozu a přepravy

Dálková forma vzdělávání
Učební obory – tříleté studium (pro uchazeče s ukončeným 
středním vzděláním s maturitní zkouškou – zkráceno na jeden rok)

• 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou již v roce 1910. Je jednou z největ-
ších páteřních škol Ústeckého kraje. Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze, Fakulty strojní TU Liberec a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je čtyřná-
sobným vítězem a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje klub zaměstnavate-
lů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života.

V  oborové skladbě se specializujeme na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní 
a velice žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními a učeb-
ními obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a dálkovou formou učebních oborů. Mezi řa-
dou oborů je vzájemná prostupnost, což znamená, že žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo 
náročnosti studia přestoupit na jiný obor. 

Jsme akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního osvědčení ECDL (Mezinárod-
ní standard pro digitální znalosti a dovednosti). Absolventi elektro oborů mohou na závěr studia získat 
kvalifikaci podle § 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Žáci oboru dopravní prostředky mohou získat za výhod-
ných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). V oboru strojírenství se učí 
CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka informatiky pro-
bíhá v počítačových učebnách a výuka jazyků ve speciálních učebnách s podporou využití multimédií 
při výuce. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát CNA 1–4. 
Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů.

Velkou devízou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podpo-
ru žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce (praxe, brigáda, 
stipendijní programy). Se všemi významnými partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality přípravy absol-
ventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky. Poptávka 
po našich absolventech je v současné době enormní a počet absolventů zdaleka neuspokojuje poža-
davky firem. 

Zveme všechny zájemce – přijďte se k nám podívat v době otevřených dveří a získejte informace 
a představu o tom, jak u nás probíhá výuka. 

Středisko Resslova:
• čtvrtek 22. listopadu 2018, 14:00–16:00 hodin, sobota 1. prosince 2018, 9:00–12:00 hodin 

(koncové časy jsou vždy časem zahájení poslední prohlídky)
Středisko Stříbrníky:

• středa 21. listopadu 2018, 14:00–17:00 hodin (poslední prohlídka v 16:15), středa 5. prosince 2018, 
14:00–17:00 hodin (poslední prohlídka v 16:15)

Střední průmyslová škola 

Resslova 5, Ústí nad Labem | příspěvková organizace
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Eliška zářila  
jako sluníčko
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I v letošním školním roce 
se ZŠ Anežky České připojila 
k celostátnímu projektu 72 ho-
din dobrovolnických prací. Uči-
telé společně s žáky připravili 
sportovní disciplíny, ale i vě-
domostní aktivity pro rodiče 
s dětmi. Na jednotlivých sta-
novištích sbírali penízky, kte-
ré potom vyměnili za drobnou 
odměnu. Během dopoledne 
se děti i rodiče mohli občerst-
vit nebo si mohli nechat něco 
pěkného namalovat na obličej. 
Vstupné bylo dobrovolné, kdo 
neměl peníze, mohl zaplatit 
víčky. Celkem se vybralo osm 

tisíc korun a několik pytlů ví-
ček. Všechny peníze i víčka po-
putují na konto Elišky Novot-
né, která trpí nevyléčitelnou 
nemocí. Poděkování patří všem 
žákům a zaměstnancům školy 
(20), ale i rodičům s dětmi, bez 
kterých by se nevybrala tak 
pěkná částka. Dále bych chtěla 
poděkovat mamince Elišky, že 
s ní mezi nás přišla. Dokonce si 
Eliška vyzkoušela několik dis-
ciplín, u kterých ji nelimitoval 
invalidní vozík a zákeřná ne-
moc. Není nic hezčího, než vi-
dět tolik dětských úsměvů. 

 Jana Střížková, ZŠ Anežky České

Žáci se utkali v přespolním běhu
V druhé polovině září se vý-

běr dívek a chlapců zúčast-
nil okresního finále v přespol-
ním běhu, který se konal na 
ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí 
nad Labem. Trať byla poměr-
ně náročná a v nadměrných 
teplotách byly okruhy vel-
mi vyčerpávající. Proto bylo 
4. místo družstva starších 
žákyň úspěchem. Musíme 

vyzdvihnout krásné 2. místo 
celkového pořadí, na kterém 
doběhl Petr Synáček a tím po-
mohl družstvu starších žáků 
ve veliké konkurenci mla-
dých sportovců k celkovému 
6. místu. Všem zúčastněným 
děkujeme za reprezentaci ško-
ly a přejeme spoustu dalších 
sportovních úspěchů.

 ZŠ Stříbrnická

Novým headcoachem ústeckých 
Blades je Daniel Lesko

Hlavní trenér českého ná-
rodního týmu 2012–2017 a bý-
valý hlavní trenér nejlepšího 
českého týmu Prague Black 
Panthers, se kterým v letech 
2013–2017 každoročně vy-
hrával Czech Bowl! V České 
republice bychom jen těžko 
hledali lepšího a zkušenější-
ho trenéra. „Od října hráčům 
začíná dlouhá a náročná pří-
prava na příští ročník Bitters 
ligy. Příchod tak věhlasné-
ho trenéra je velkou událos-
tí pro klub i samotné hráče. 
Dosavadní headcoach odvedl 
skvělou práci a právě jemu 
vděčíme za letošní postup 
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do nejvyšší soutěže. Americ-
ký fotbal je nikdy nekončící 
proces zdokonalování. I pro-
to je Dan velkým příslibem 
k dalšímu potřebnému roz-
voji a všichni se už těšíme na 
společnou spolupráci. Jeho 
znalosti, zkušenosti a energie 
by nám měly pomoct v jar-
ních bojích v Bitters lize, kde 
bychom rádi sehráli důstoj-
nou roli nováčka. Závěrem 
bych rád poděkoval všem, jež 
se podílejí na chodu klubu, 
a i jejich jménem tak touto 
cestou přivítal Dana v Blades.

Petr Prášek,
Blades Ústí nad Labem
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K Ř Í Ž O V K A Citát Euripida

M a s t e r Š é f
Kroužek vaření pro děti ve věku od 7 do 13 let.  
Děti se naučí vařit polévky, hlavní chody  
a sezonní pokrmy. Co si uvaříme, si také sníme. 

Kdy?  Každý pátek od 15 do 17 hodin
Kde?  Kuchařka DDM
Cena?  1 200 Kč
Vedoucí? Karel Liška

www.ddmul.cz
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V nemocnici vznikne 
nové kardiocentrum 
Ústí nad Labem – Krajská zdravot-
ní vybuduje v areálu ústecké 
Masarykovy nemocnice nový 
pavilon, kam se přemístí celé 
kardiocentrum. Zakázka vyjde 
na zhruba 540 miliónů korun.

„Byla zahájena příprava pro-
jektové dokumentace. Akce je 
důležitým milníkem na cestě 
k získání prestižního statutu 
komplexního kardiovaskulár-
ního centra, které chybí nejen 
obyvatelům Ústeckého kraje, ale 
není ani v sousedících krajích 
Karlovarském a Libereckém,“ 
uvedl Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní.

Součástí pavilonu budou lůž-
ka standardní, intenzivní a ope-
rační sály včetně hybridních. 
„Přesun kardiocentra do nových 
prostor bude znamenat navý-
šení tolik potřebných interních 
lůžek, vybudování metabolické 
jednotky a rozšíření radiologic-
ké kliniky,“ vysvětlil ředitel Ma-
sarykovy nemocnice Josef Lieh-
ne a dodal: „Statistiky ukazují, 
že kardiovaskulární onemocně-
ní ohrožují občany našeho kraje 

velmi výrazně. Proto si obyvate-
lé zaslouží, aby ve své největ-
ší a nejvýznamnější nemocnici 
měli špičkové komplexní kardio-
vaskulární centrum.“

V celých severozápadních 
Čechách žádné centrum není, 
v Praze jich je pět. „Ročně pře-
dáváme přes 400 pacientů praž-
ským centrům, rizikové z pohle-
du zdraví pacienta jsou akutní 
převozy k operacím. Pro pacien-
ty jsou i zátěží následné kont-
roly na pražských pracovištích. 
Proto je nezbytné, aby v našem 
kraji centrum komplexní kardio- 
vaskulární péče bylo,“ dodává 
Liehne.  gz

INZERCE

EUC DERMACENTRUM
fototerapie - balneoterapie

v naší péči

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

Trápí vás lupénka či ekzém?
EUC Dermacentrum je nestátní zdravotnické zařízení 
ambulantního typu, které se zabývá především 
léčbou onemocnění, u nichž je indikována fotoléčba a 
balneofototerapie. Využívá se zejména při léčbě psoriázy 
(lupénky), atopické dermatitidy, seborhoické dermatitidy 
a jiných kožních onemocnění – akné, lichen ruber, pruritus 
(svědění kůže). 

Nabízíme:
 - moderní vířivé vany s možností regulace teploty
 - hydromasáž s obsahem minerálních solí  
 - fotoléčbu lokální i celkovou
 - samostatné léčebné boxy poskytující soukromí

Přednosti balneofototerapie:
 - útlum svědění a zánětu kůže
 - ovlivnění průběhu a rozsahu kožního onemocnění 
 - zabraňuje opakovanému zhoršování choroby
 - stimulace krevního oběhu  - prokrvení, pružnost, omlazení  
  pokožky
 - regenerace organismu - uvolnění toxinů, vyrovnané  
  pH pokožky
 - fyzioterapeutický efekt (pohybový systém)
 - relaxační a očistný účinek 
 - psychoterapeutický efekt

Součástí tohoto zařízení je biostimulační laser a doplňkový 
prodej dermatologických produktů. O možnosti využití této 
léčby se můžete poradit se svým ošetřujícím dermatologem 
či přímo s lékaři kožního oddělení EUC Kliniky – po 
předchozím objednání. Nově zrekonstruované pracoviště 
najdete v EUC Klinice Ústí nad Labem, budova B (bývalý 
Doctus), v 2. mezipatře.

Těšíme se na vaši návštěvu!

kontaktujte nás na telefonních číslech:

+420 477 102 200
+420 602 232 582

Provozní doba:
Pondělí 6:30 – 15:00
Úterý 6:30 – 17:30
Středa 6:30 – 15:00
Čtvrtek 6:30 – 17:30
Pátek 6:30 – 12:00
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Svatomartinské menu, pivo 
a víno bude na Rychtě 12 dnů

Listopad a jeho svátek svatého Martina 
sníh nejspíš nepřinese, zato nám připraví 
Svatomartinské husí hody. V pivovaru 
a hotelu Na Rychtě se bude husa podávat 

od 7. do 18. listopadu, tedy 
celých 12 dnů. Vedle tradiční 
pomalu pečené husí čtvrtky 
s domácím zelím a špekovým 
knedlíkem bude připraven 
i husí kaldoun s kořenovou 
zeleninou nebo husí 
roláda s plněnou žemlovou 
nádivkou. Na čepu současně 
roztočí i Svatomartinský 
pivní speciál – nefiltrovanou 
dvanáctku.

Od prosince pak přibude pravidelný ze 
zimních pivních speciálů - oblíbený Adventní 
Ústečan ALE 14°.

Tento závod si již získal tradici. Letos se 
v podvečer 2. prosince rozběhne světelný 
had tvořený běžci všech věkových kategorií 
počtvrté. Ústečtí běžci, sportovci, ale 
i všichni ti, kteří si chtějí protáhnout tělo, 
potkat se s přáteli a také trochu pomoci 
někomu, kdo to hodně potřebuje, si rozsvítí 
čelovky přesně v 17:00. Trasa dlouhá 5 km 
je určena pro všechny věkové kategorie, 
pro každého, kdo si rád zasportuje 
a v předvánoční době udělá i radost někomu 
dalšímu. Na každého běžce v cíli bude čekat 
teplý čaj, svařené víno a vánočka. První 
tři muži a ženy získají i drobnou odměnu 
a pár cen počká na ostatní v tombole. 
Startovné je dobrovolné a celý výtěžek 

4. Adventní noční běh ukončí běžeckou sezonu

půjde na charitativní účely. Závod společně 
s pivovarem a hotelem Na Rychtě organizují 
další pořadatelé ústeckých běhů, jako Prima 
běhy, Dubické běhy, Ústecký běžecký pohár 
s Mumií, RunCzech, Nadační fond Plamínek 
naděje a město Ústí nad Labem. Start 
závodu je v 17:00, registrace probíhá na 
místě od 16:00 do 16:45 hodin.  pr
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5. 11. 2018: Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
6. 11. 2018: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
7. 11. 2018: Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
8. 11. 2018: Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální 
péče
12. 11. 2018: Jizerská, Šumavská, Orlická
13. 11. 2018: Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na 
Vrstevnici
14. 11. 2018: Brandtova, Ježkova, Poláčkova
14. 11. 2018: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
19. 11. 2018: Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
20. 11. 2018: J. Plachty
21. 11. 2018: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
22. 11. 2018: Na Skalce, Peškova, Picassova
26. 11. 2018: Ryjická, Sibiřská
27. 11. 2018: Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
28. 11. 2018: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, 
Železná
29. 11. 2018: Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí

3. 12. 2018: Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
4. 12. 2018: l. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny 
Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, 
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
5. 12. 2018: Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
6. 12. 2018: Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
10. 12. 2018: Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
11. 12. 2018: V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, NaSkládce, Přístavní, V Háji, 
Výstupní, Zolova

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

LAKI 
Pes, maltézák, barva bílá, 
výška 40 cm. Laki se stejně 
jako následující Pegy do 
útulku dostal poté, co se 

o něj nemohl momentálně jeho majitel 
starat. Čeká tu na něj, a proto ji nabízíme 
pouze k virtuální adopci.

PEGY 
Fena, plemeno maltézák, 
barva bílá, výška 40 cm. 
Pegy se dostala do útulku, 
protože se o ní nemohl 

momentálně její majitel starat. Čeká tu na 
něj, a proto ji nabízíme pouze k virtuální 
adopci.

BEN
Pes, hladkosrstý kříženec 
černé barvy s prošedivělou 
mordou, výška 45 cm. 
Ben čeká v útulku na svou 

paničku, až si najde bydlení, o které 
bohužel přišla. Proto ho nabízíme pouze 
k virtuální adopci.

CÉZAR 
Pes, hladkostrstý kříženec 
rezavé barvy s černým 
prokvetením, výška 
60 cm, stáří 5 let. Cézar je 

sebevědomý pes, je dominantní a nemá 
rád ostatní psy. Má rád hodně pohybu 
a velmi rád aportuje. Hodí se k domku se 
zahrádkou.

KESY 
Fena, dlouhosrstá 
hrubosrstá kříženka 
šedočerné barvy, výška 
45 cm, stáří 1,5 roku. Kesy 

je zvyklá v bytě, má ráda děti. Pokud je 
okolo ní větší ruch, je bázlivá.

BEN
Pes, kříženec rezavý, 
výška 50 cm, stáří 
1–2 roky. Ben se pere 
s ostatními, proto není 

vhodný do rodiny s dalšími zvířaty. Je 
trochu nevychovaný a potřebuje osvojit 
si základní výcvik.

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 .

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, 
Všebořice 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy  
v týdnu od 26. 11. 2018.
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy  
v týdnu od 3. 12. 2018.
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy  

v týdnu od 12. 11. 2018.

Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy  
v týdnu od 19. 11. 2018

Severní Terasa, Dobětice 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy  
v týdnu od 5. 11. 2018

SVOZ ODPADU ZE  ZELENĚ VE  VACÍCH

Severní Terasa - Stříbrníky 13. 11. 2018 
Stříbrníky: Jizerská 16,40-17,00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17,10- 17,30 

Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno 13. 11. 2018 
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15,00-15,20 
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30-15,50 
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00 - 16,20

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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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.

Peugeot 206

Telefon 720 589 550
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550
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SATELITNÍ  
DOTACE
✓ na montáž nové paraboly  
     jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se  
    100 programy  
    od 149 Kč měsíčně te
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Vánoční zahrada Christmas Garden 
Ústí nad Labem – Po vel-
kém úspěchu v anglic-
kém Kew a v německém 
Berlíně přichází vánoč-
ní zahrada Christmas 
Garden také do Dráž-
ďan. Fantastická zimní 
procházka v kouzelném 
prostředí zámku a par-
ku Pillnitz. Pod heslem 
„Se soumrakem začíná 
magická cesta …“ ote-
vírá drážďanský zámek 
Pillnitz od 14. listopa-
du 2018 každý večer svou bránu 
speciální procházce vánoční za-
hradou Christmas Garden. Zá-
mek a park Pillnitz se tuto zimu 
promění v zářící pohádkovou 
krajinu s dechberoucí hrou svě-
tel a působivou architekturou 
a světelnými postavami. Na při-
bližně dvoukilometrové stezce 

mohou rodiny, přátelé a páry 
strávit krásný večer v kouzel-
ném prostředí plném klidu i ob-
jevování. Zámecké prostředí 
v čínském architektonickém sty-
lu se miliony zářících světýlek 
a barevných iluminací zahalí do 
předvánočního třpytivého moře, 
jaké tu ještě nebylo.  gz
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Lidické náměstí / Kostelní náměstí

Zahájení 2. 12. 2018 od 14h

Ústecké Vánoce

Kompletní program na 
www.usteckevanoce.cz
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Inzerujte lokálně 
a zdarma

www.lokalni-podnikatel.cz
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