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Modelka Vlaďka Erbová 
se vrátila domů, buduje si 

bydlení v Mostě
STRANY 6–7
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Radnice marně bojují s odpadem 
v problémových lokalitách
STRANA 4

mostecko / ústecko / teplicko / děčínsko / litoměřicko / chomutovsko / lounsko a žatecko

S roztroušenou sklerózou si 
Monika připadá nesamostatná
STRANA 11
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Vánoční zahrada na zámku v Pillnitz  
s lesem světlušek i kluzištěm 
Pillnitz – Přemýšlíte, kam 
s dětmi v zachmuřeném 
počasí vyrazit? Kino nechte 
kinem. Sice vás to bude stát 
nějaký ten benzín, ale do 
saského zámku Pillnitz se 
vyplatí vyrazit i v podzimním 
a zimním období. Zmiňovaný 
zámek a park se totiž 
i tuto zimu promění v zářící 
pohádkovou krajinu 
s dechberoucí hrou světel 
a působivou architekturou 
a světelnými postavami. Christmas Garden se totiž letos dočká svého opakování. 
Dvoukilometrová okružní stezka, v níž se skloubí jedinečná architektura a příroda. 
Tisíce animovaných světelných bodů za zvuku dokonale vyladěné melodie 
vzbuzují iluzi pohyblivého oslnivého obrazového motivu. Mezi letošní novinky 
patři například Kouzelný les. Jehličnaté stromy jsou různobarevně nasvíceny, což 
podtrhuje jejich obrysy a tvary a umožňuje návštěvníkům ponořit se do mystického 
světa. Děti nadchne Zahrada světlušek – živý plot se díky instalaci tisíců světelných 
bodů přemění v nekonečné moře světel, které se sloučí do působivé jednoty. Letos 
se pobaví i sportovně založení návštěvníci. Před vchodem do areálu totiž bude 
venkovní kluziště. Zájemci si mohou přinést vlastní brusle, nebo si je přímo na 
místě vypůjčit za 3 eura. Kluziště je pro návštěvníky Christmas Garden zdarma.
Vánoční zahrada Christmas Garden je otevřena od 14. listopadu do 5. ledna 
2020 denně 16:30 až 22:00 (kromě 18., 19., 25. a 26. listopadu, 2., 3., 24. 
a 31. prosince). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji nebo přímo na místě. Jsou 
vystaveny na určitý čas vstupu, aby si ji mohl každý návštěvník projít v klidu (doba 
pobytu v parku je ale potom libovolná, a to až do 22 hodin, kdy se areál zavírá). 
Zkušenosti z loňského roku ukázaly, že určité časové intervaly o víkendech a ve 
všední dny (16:30–19:30) mají vysokou poptávku, proto pořadatelé doporučují 
zajistit si vstupenky s požadovaným časem vstupu raději předem. K dispozici jsou 
také slevy na vstupenky pro rodiny nebo zájezdové skupiny. Děti do 5 let mají 
vstup zdarma. Jak zaparkujete? Zhruba 5 minut pěšky od hlavního vchodu do 
zámku se nachází Parkoviště "Parkplatz Pillnitz" pro autobusy a automobily v ulici 
Lohmener Straße – poplatek za auto 3 eura na den.  zk

K   S O U S E D Ů M

V Kadani se ponoříte do života  
středověkých mnichů
Kadaň – Až vás 
třeba příště napadne 
zajet si na výlet 
do Karlových Varů, 
máme pro vás jinou 
možnost. Ještě 
v Ústeckém kraji 
z hlavní silnice 
odbočte na Kadaň. 
Ptáte se, proč byste 
to dělali? Možná 
vás to překvapí, ale 
Kadaň není jenom 
prunéřovská elektrárna, ale i nádherné královské město s hezkým okolím a řadou 
architektonických památek. Malebné centrum vás ohromí svou majestátností. Není 
se čemu divit, Kadaň patřila mezi bohatá a významná města celého regionu. Při 
procházce jeho uličkami byste měli nakonec zabloudit k největší architektonické 
perle. Je jí pozdně středověký poutní františkánský klášter. Místo bylo více než 
půl tisíciletí centrem pozornosti panovníků i diplomatů, duchovenstva i světských 
poutníků, umělců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních 
donátorů, Jan Hasištejnský z Lobkowicz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze 
svatých míst v Jeruzalémě. Duchovní správou byli od počátku pověřeni členové 
řádu františkánů-observantů. Uměleckou hodnotu vtiskli klášteru jeho stavitelé 
především sklípkovou klenbou (snad první v českých zemích), malíři z okruhu 
Lucase Cranacha st. a později další umělci výzdobou stěn celého interiéru 
kostela Čtrnácti svatých Pomocníků a sochaři zejména sepulkrálními díly, neboť 
kostel sloužil rovněž jako významné pohřebiště. Můžete si vybrat hned ze tří 
prohlídkových okruhů. Prohlídky se od listopadu do března konají na základě 
písemné objednávky prostřednictvím e-mailu: muzeum@kultura-kadan.cz. Základní 
vstupné na jednotlivé okruhy je od 30 do 70 korun. Rodinné vstupné je od 70 do 
140 korun.  zk

D O  K L Á Š T E R A

Staré dobré časy jedniček a nul a v Žatci
Žatec – Ve městě piva, 
chmele a řady historických 
památek vás tentokrát 
zavedeme úplně jinam. 
Lidé sbírají různé věci. To, 
co nashromáždil nadšenec 
Pavel Jambor, vás ale 
asi docela překvapí. Baví 
ho totiž IT a technika, 
a proto se věnoval sbírání 
počítačů ze 70. a 80. let, 
které můžete vidět ve 
stálé expozici v žateckém 
muzeu Retro Computer. 
Je to prostě trochu jiné 
muzeum – celkem je na místě 135 kusů počítačů ze světa, ale i ze socialistického 
Československa. Mezi exponáty tak uvidíte funkční počítače HP, Datapoint, Olivetti, 
Tesla, Osborne, Commodore, Atari, ZX Spectrum, Robotron, Tesla, Epson, Sirius 
Victor, Sony a další. O všechny exponáty se sběratel pečlivě stará, takže jsou 
samozřejmě funkční. Uvidíte i rarity, kterých na světě existuje jen minimum. Jste 
velcí pařmeni a chcete si vyzkoušet počítačové hry z 80. let? Žádný problém, i na 
takové jsou v tomhle nevšedním muzeu připravení. Expozici najdete v měšťanském 
domě s Restaurací U Zlatého beránka na Hoštálkově náměstí. Stálou výstavu 
můžete navštívit kromě pondělí a neděle od 11.00 do 18.30. Jednotné vstupné je 
80 korun. Pro školní kolektivy je připravené padesátiprocentní sleva. Už jste z těch 
jedniček a nul unavení? Dobře, máte propustku, a už si tedy můžete jít někam dát 
některé z vyhlášených světových piv z žateckého chmele, který se vyváží třeba i do 
Japonska.  zk
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30 let poté. Jak se změnil váš život od sametové revoluce?

Hana Marxová, 
43 let, pracovnice 
sázkové kanceláře, 
Lovosice 
 

Byla jsem sice ještě hodně mladá, 
ale kdyby revoluce nepřišla, asi bych 
nemohla cestovat tam, kam bych 
chtěla. Život by ubíhal trochu jiným 
směrem. Proto jsem moc ráda, co se 
tehdy stalo. Já jsem díky tomu prožila 
mládí ve skvělých letech. Dnešní svět 
už je ale zase takový plný očekávání. 
Těžko říct, jak to tu bude vypadat za 
dalších třicet let. 

Simona Malá,  
45 let, 
pekařka, 
Litoměřice  
  

Pro mě se nic moc nezměnilo. Za 
komunistů jsem se nikam do zahraničí 
nedostala a teď je to to samé. Žila 
bych asi úplně stejně. 

Zdeněk Lhoták, 
62 let, 
důchodce, 
Klášterec nad Ohří 
  

Zcela se mi převrátil život, ale 
samozřejmě, že k lepšímu. Za to 
nikdy nepřestanu být dost vděčný. 

Jiří Řehák,  
52 let, 
učitel, 
Teplice 
 

Listopad 1989 jsem s radostí přivítal. 
Jsem šťastný, že žiju ve svobodné 
bohaté zemi a že můžu cestovat. Mí 
studenti mají skvělou šanci studovat 
v zahraničí. Zpět se vracejí tolerantní 
lidé s velkým přehledem. Demokracie 
je mimo jiné o šancích, které tu 
předtím nebyly. Ale samozřejmě tu 
existuje skupina lidí, která ty šance 
nevidí nebo je neumí využít. Těch je 
tu překvapivě mnoho, a to mi dělá 
starosti. A taky mne mrzí, že školství 
zůstalo hlavně metodami výuky 
v minulém režimu.

Josef Rajchert, 
59 let, 
trenér,  
Ústí nad Labem 
  

Porevoluční doba mi umožnila 
naplno rozvinout mé schopnosti 
v oboru, který je náplní mého 
života. Netušené možnosti 
v oblasti cestování po celém světě, 
do té doby ve znalosti pouze 
Balatonu, Warnemünde nebo 
Burgasu. Svoboda podnikání, do 
té doby nemožná, se i pro mě, 
ukázala realitou. Dostudoval 
jsem obory, které se mi zdály 
nedosažitelné, dostal jsem se 
do celého světa. Mohu svobodně 
předávat své znalosti v karate 
dalším generacím bez omezení. 
Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří 
zastávají důležitá společenská 
postavení. Setkal jsem se i s panem 
prezidentem Klausem. Mí synové 
bez obstrukcí studovali a studují na 
vysokých školách. To jsou momenty, 
které mi přinesl 17. listopad 1989. 

Jana Jirešová, 
49 let, 
obchodnice, 
Most  
 

Život se změnil. Bylo mi skoro 
dvacet, když jsem spolu s ostatními 
zvonila klíči na náměstí v Ostravě 
a spolu s Havlem a Nohavicou 
zpívala hrdě naši hymnu. V očích 
jsem měla vizi lepšího světa. Světa 
bez ostnatých drátů, bez strachu 
vyjádřit se, bez lidské nesvobody. 
Přála jsem si cestovat, žít v čistějším 
světe, poctivou prací si vydělat na 
slušné živobytí a moci se dobře 
postarat o svou rodinu. A jak 
to vidím dnes? Chtěli jsme lepší 
budoucnost a naletěli jsme. O to 
bolestnější je vidět a vědět, jak to 
kazí dnešní mladí svým potomkům. 
Naše generace se práce nebojí, bojí 
se stáří. Víme, co se na nás chystá. 
Ale je to koloběh života. Lidská 
blbost je nesmrtelná a je to silný 
obchodní artikl.

Zita Topinková,  
57 let, 
samostatná účetní, 
Chomutov 
  

Rozhodně pocit svobody. Moci se 
rozhodnout podle vlastní vůle a jít 
si za tím. V době revoluce jsem už 
byla vystudovaná, ale umožnilo mi 
to se podívat trochu za hranice. 
I když já jezdila do SRN každý rok 
na 14 dní i za totality, měla jsem 
tam matku. Pokud bych se nyní 
chtěla rozhodnout cestovat, tak 
můžu. Je to jen na mém rozhodnutí, 
a to za totality rozhodně nebylo 
a já si této možnosti svobodné 
volby nesmírně cením.

Eva Tomsová,  
72 let, předsedkyně 
klubu seniorů, 
Trmice 
 

Od roku 1991 jsem byla ve funkci 
ředitelky mateřské školy. Vstoupili 
jsme do právní subjektivity, 
a to bylo jako kdybychom začali 
podnikat, mnohem víc práce 
a mnohem víc starostí. Vůbec to 
nebyla legrace, ale byly to další 
možnosti. Po patnácti letech jsem 
odešla do důchodu. Jenom bych 
chtěla podotknou, že se vytratila 
soudržnost a láska k vlasti mezi 
lidmi. A to trvá dodnes. 

Pavel Kuchynka, 
54 let, 
provozní manažer, 
Chuderov 
 

Vzhledem k mému věku v době 
sametové revoluce nijak zvlášť. 
Teprve později jsem si uvědomil 
rozdíly v tom, co mohli moji rodiče 
a jaké možnosti se s příchodem 
svobody a demokracie otevřeli. 
Takže bezprostředně jsem pocítil 
pouze absenci socialistické 
výchovy. Jo, a přestal být problém 
s dlouhými vlasy, který teď už ale 
nemám. 

A N K E T A
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Vážení krajané,
čtete první vydání magazínu Žít kraj, 
který jsme pro vás připravili po vzo-
ru dnes již tradičních regionálních ča-
sopisů Žít Ústí a Žít Teplice, měsíční-
ků s nejvyšším zásahem domácností. 
Žít kraj míří do sídel v Ústeckém kra-
ji s obsahem, který mapuje život ko-
munit a všímá si zajímavých projek-
tů. Vyhledáváme osobnosti regionu, 
které mají co říci a čím inspirovat. Bu-
deme se snažit, aby Žít kraj byl pro 
vás časopisem užitečným, zábavným 
a cenným, přestože je zdarma.
Hezký listopad.

 vaše redakce

S L O U P E K A N K E T A
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Žít kraj, zpravodajský, společenský a servisní magazín pro oblast Ústeckého kraje  Datum vydání: 15. 11. 2019  informace pro inzerenty na 
www.mediaconcept.cz a www.zitkraj.cz  Distribuci do domácností, do institucí a na veřejná místa v Ústeckém kraji zajišťují společnosti Media 
Concept s.r.o., Media Servis a.s. a Česká pošta s.p.. Volné výtisky jsou k dispozici v informačních centrech na území Ústeckého kraje.  Informace o inzerci 
a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím Media Servis a. s.  Volné 
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Chcete inzerovat? 
V Mostě, Ústí, Teplicích, 

Chomutově, Děčíně, Litoměřicích, 
Lounech nebo v celém kraji?

VOLEJTE 602 464 749
nebo pište ne e-mail

info@mediaconcept.cz
informace najdete na
www.zitkraj.cz
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Jízdenky drah v kraji nadále platíAktivisté chtějí 
ukončení težby

v í c e  n a  w w w . z i t k r a j . c z

Ústecký kraj – V kraji budou mít 
cestující, od změny jízdních 
řádů 15. prosince, možnost si 
zakoupit na cestách po regionu 
jízdenky Dopravy Ústeckého 
kraje i jízdenky Českých drah. 

Podle původních informa-
cí měly v Ústeckém kraji platit 
jen jízdenky Dopravy Ústec-
kého kraje. Ale připravova-
ná dohoda kraje s národním 

dopravcem zajistí, že ve spěš-
ných a osobních vlacích Čes-
kých drah budou cestující moci 
nadále používat i takzvané In 
karty. 

Podle Magdaleny Fraňkové, 
mluvčí krajského úřadu, bu-
dou moci cestující, kteří dnes 
po území kraje využívají ta-
rif Českých drah, beze změny 
cestovat i po 15. prosinci. „Na 

základě posledního jednání 
s Českými drahami předpoklá-
dáme, že ve vlacích budou pla-
tit všechny doklady ČD TR10, 
včetně všech typů In karet 
a slev,“ upřesňuje.

Jízdenku Dopravy ústeckého 
kraje musí lidé využít, pokud bu-
dou chtít jet vlakem s jiným do-
pravcem nebo autobusy na lin-
kách integrované dopravy.  gz

Mostecko – Na šedesát hodin ob-
sadili aktivisté rypadlo v hně-
douhelném lomu Vršany na 
Mostecku. Na odstavený stroj 
vylezli proto, že jsou proti zva-
žovanému prodeji elektrárny 
Počerady. Tu by od společnosti 
ČEZ mohla koupit firma Sev.en 
Energy. Podle aktivistů z hnutí 
Against Coalby se měla těžba 
zdejšího uhlí úplně zastavit. Ce-
lou situaci na místě řešila poli-
cie s vyjednavačem.  gz

Atomová vědkyně se vrátila do rodného Ústí
Ústí nad Labem – Americká ato-
mová vědkyně Lilli Hornig se 
na pamětní desce vyobrazená 
jako šestiletá holčička s kočár-
kem a s plyšovým medvědem 
vrátila do rodného Ústí nad La-
bem. Kolemjdoucí ji mohou ví-
dat na chodníku před secesním 
činžákem na Masarykově ulici 
1603/70, v němž přišla na svět 
roku 1921.

„Myslím, že většina Ústečanů 
ani neví, že tady žila žena, která 
se účastí na vývoji první atomo-
vé bomby podílela na porážce 
hitlerovského Německa a jeho 
spojenců. Až ji teď náhodně po-
tkají, určitě jim v paměti uvíz-
ne,“ poznamenala původkyně 
projektu Michaela Valášková.

Pro nápad získala i majitele 

rodného domu Lilli Hornig. Na 
realizaci připomínky získala 
podporu 5 000 korun ze Spol-
chemie. Inspiraci pro netradiční 
pamětní desku v podobě foto-
grafie v životní velikosti čerpala 
v zahraničí. K slavnostnímu od-
halení došlo 1. listopadu, jen 16 
dní před druhým výročím jejího 
úmrtí.

Lilli Hornig vystudovala Har-
vard. Od roku 1944 se v Los 
Alamos podílela na vývoji ja-
derných zbraní. Po prvním tes-
tu a zjištění reálné síly zbraní 
protestovala proti svržení bomb 
na lidské cíle, upřednostňovala 
výstražný výbuch v neobydlené 
oblasti. Po druhé světové válce 
byla aktivní v mírovém a femini-
stickém hnutí.  gz

Ústecký kraj – Recept na úklid 
zejména v problémových lo-
kalitách hledají města na se-
veru Čech. Například v Ústí 
nad Labem radnice investova-
la už spoustu peněz do úklidu 
čtvrti Předlice. Jen odstraně-
ní obrovské skládky ve vnit-
robloku Sklářské ulice vyšlo 
na 3,5 milionu korun. Měs-
to nechalo skládku odstranit 
na podnět krajských hygieni-
ků během epidemie žlouten-
ky. Hrozilo totiž, vzhledem 
k nevyhovujícím hygienickým 
podmínkám, další šíření ne-
moci. Zmizelo odsud zhruba 
tisíc tun odpadu. Místní ale 
opět začali plnit vnitroblok 
odpadky. I když město přidalo 
do ulic kontejnery. Znovu uklí-
zet se radnice nechystá. „Ani 
nemůžeme, protože jde o sou-
kromý pozemek. Vyzýváme 
vlastníka, že se tam zakládá 
průšvih na epidemii, ale zatím 
marně. Město se nemůže sta-
rat o cizí majetek, dokud ne-
dostane podnět od hygieniků, 
že je ohroženo veřejné zdra-
ví a hrozí epidemie,“ řekla 
náměstkyně primátora Věra 

Nechybová s tím, že město pe-
níze za úklid soudně vymáhá. 

Pokus mostecké radnice ne-
uklízet deset dnů u jednoho 
z domů na proslulém sídlišti 
Chanov skončil také fiaskem. 
Podle primátora Jana Papa-
regy zde technické služby 
běžně uklízí každý pracovní 
den. Když se tu neuklízí, tak 
se nepořádek hromadí. „Pře-
svědčili jsme se o tom, že zde 
není vůle k běžnému naklá-
dání s odpady, natož k jejich 
třídění,“ řekl primátor. Dodal, 
že lidé z chanovského sídliště 
mají k dispozici, stejně jako 
další obyvatelé Mostu, kontej-
nery i možnost odpad třídit. 
Další podobný pokus už město 
určitě nechystá. 

Průběžný úklid se osvědčil 
v Chomutově. Tam řeší kro-
mě několika vybraných loka-
lit i černé skládky na okrajích 
města. „Máme problematická 
místa, kde se občas vysky-
tuje větší množství nepořád-
ku. Většinou se jedná o velká 
sídliště – Kamenná, Zahradní, 
Písečná. Úklid v těchto loka-
litách provádíme průběžně. 

Nad rámec plošného sběru od-
padu se uklízí i černé sklád-
ky,“ uvedla mluvčí města De-
nisa Špeilová. „Nepořádek se 
objevuje občas, ale v nijak 
katastrofálním rozsahu. Po-
kud bychom měli vybrat jed-
nu lokalitu, kde je nepořádek 
častěji, pak je to ulice Krát-
ká. Když se někde objeví ne-
pořádek, městská policie se 
snaží dopátrat jeho původce, 
který ho pak musí odstranit. 
Jinak úklid zajistí Středisko 
městských služeb,“ konstato-
val mluvčí děčínské radnice 
Luděk Stínil. Černou můrou 

Teplic je ruina v Mlýnské uli-
ci, kde žijí bezdomovci. Měs-
to a neziskovky tady pořáda-
jí jednorázové úklidy, zatím 
ale bez dlouhodobého efektu. 
Další problémové lokality jsou 
části čtvrtí Prosetice a Trno-
vany, kde lidé z ubytovny vy-
hazují odpadky přímo z oken. 
„Neustále tady likvidujeme 
černé skkládky, nadstandard-
ně svážíme nádoby na odpad 
a častěji úklízíme,“ uvedl ná-
městek primátora Jiří Štábl. 
V Teplicích se osvědčila mo-
bilní aplikace, kdy sami oby-
vatelé na nepořádek radnici 
upozorňují a zároveň se také 
mohou online přesvědčit, jak 
s jejich stížností bylo nalo-
ženo. Stačí jen pár kliků. Od 
spuštění aplikace v roce 2015 
se vyřešilo už 2 200 problémů.

Vedení radnic přiznává, že 
se situace nelepší, zatím ne-
pomáhá ani dohled městské 
policie, kamer nebo případné 
pokutování. Radnice se sna-
ží jít cestou prevence a lidem 
ukázat, jak to s nepořádkem 
a s jejich nezodpovědností do-
padá. Zatím marně.  zk

Boj s odpadky: Experimenty radnicím zatím nevycházejí
T É M A

Na část Švestkové 
dráhy se vrací provoz
Ústecký kraj – Od poloviny pro-
since se na trať mezi Lovosice-
mi a Mostem vrací po dvanácti 
letech pravidelné vlakové spo-
je. Dráha bude sloužit i jako 
testovací polygon pro nové že-
lezniční technologie. 

Švestkovou dráhu koupila 
společnost AŽD Praha od státu 
v roce 2016. Od té doby prošla 
rozsáhlými opravami. Švestko-
vá dráha získala svůj název za 
první republiky, kdy podél je-
jích kolejí stály švestkové aleje. 
Dnes spojuje Litoměřice s Mos-
tem. Ve vlacích bude platit tarif 
Dopravy Ústeckého kraje, ale 
i slevy Český drah.  gz
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Na Šluknovsku dotočili Bouráka

Jirkov koupil sto let 
starou maringotku 

l i s t o p a d  2 0 1 9

Cyklisté a bruslaři 
budou mít stezku
Podbořany – Cyklisté, nadše-
ní majitelé in-line bruslí ale 
i chodci se můžou radovat. Na 
nový asfaltový okruh brzy vy-
razí cyklisté a bruslaři z Pod-
bořan. Osvětlená in-line dráha, 
vyroste na jižním okraji města.

Dráha bude dlouhá čtyři sta 
metrů a široká dva a půl metru. 
Město už vybralo stavební fir-
mu a práce mají začít příští rok. 
Radnice za vybudování okruhu 
zaplatí tři miliony korun.  gz

Šluknovsko – Poslední klapka 
k novému filmu Ondřeje Trojana 
Bourák padla v Rumburku. Hlav-
ní roli ztvárnil bratr režiséra 
Ivan Trojan. Děj filmu se odehrá-
vá v Šlukdorfu na severu Čech. 
V imaginárním městě, jehož 
jméno si režisér vymyslel. Odvo-
dil ho z některých názvů míst, 
kde točil, což bylo převážně ve 
Varnsdorfu, Rumburku, Šlukno-
vě a okolí.

Lokace v Ústeckém kraji po-
mohla štábu vybrat Filmová 
kancelář Ústeckého kraje. Větši-
na scén se natáčela ve Varnsdor-
fu – Šlukdorfu. 

„Varnsdorf má svoje specific-
ké kouzlo. Střet časů, kdy zde 
panoval v druhé polovině 19. sto-
letí čilý průmysl, v období po 
druhé světové válce, kdy došlo 
k vysídlení drtivé většiny místní-
ho obyvatelstva, a dnešní dobou, 
zde vytváří něco ojedinělého, 

Režisér OndřejTrojan s hercem Jiřím Macháčkem při natáčení. foto: Bára Lockefeer/Total HelpArt

což nás sem právě s filmovým 
štábem přilákalo,“ řekl herec Jiří 
Macháček, který hraje ve filmu 
Rudu. „Točili jsme v Ústeckém 

kraji, odkud pocházím, a cítím 
se tu opravdu jako doma,“ dodal. 
Hudební komedie bude mít pre-
miéru na jaře 2020.  gz

Jirkov – Kludského maringot-
ku koupilo město Jirkov. Přišla 
na 600 tisíc korun a s reno-
vací budou náklady dosaho-
vat téměř dvou milionů korun. 
Podle historika chomutovské-
ho muzea Michala Bečváře jde 
o světový unikát. Maringotka 
váží deset tun, měří bezmá-
la jedenáct metrů a je v ní pět 
místností. S městem stoletou 
maringotku pojí její původ-
ní majitel, cirkusový principál 
Karel Kludský, který se Jirkově 
narodil a žil celý život. Po re-
novaci by měla stát v zahradě 
Kludského vily.  gz

Městský byt pro 
nejvyšší nabídku
Děčín – Radnice v Děčíně zavádí 
nová pravidla pro přidělování 
městských bytů. Od teď se bu-
dou nově přidělovat obálkovou 
metodou. V případě, že bude 
o byt zájemců více, tak rozhod-
ne to, kdo nabídne nejvyšší 
částku za nájem. 

Podle mluvčího města Luď-
ka Stínila je záměrem radni-
ce, aby v bytech bydleli slušní 
a platící nájemníci. A také to, 
aby se narovnaly ceny nájmů, 
které jsou na některých adre-
sách v centru města nepřimě-
řeně nízké.

Město Děčín vlastní 645 bytů 
a nové podmínky budou platit 
pro postupně uvolňované byty. 
Bezbariérové a sociální byty se 
budou lidem přidělovat stejně 
jako dosud.  gz

Roudnice řeší, jak se lidé dostanou 
přes Labe během opravy mostu

Děti v mostecké nemocnici mají
nové vozíčky i díky hokejistům
Most – Dětské 
oddělení v mos-
tecké nemocnici 
získalo tři nové 
vozíčky pro snaz-
ší transport hos-
pitalizovaných 
dětí. Zdravotní-
kům je za hokejo-
vý klub HC Verva 
Litvínov předali 
generální ředitel 
Jiří Šlégr, mla-
dý útočník Pawel Zygmunt, za 
Konto naše srdce Libor Weber, 
za společnost Sedláček Trucks, 
která sponzorovala nákup vo-
zíčků, Miroslav Sedláček.

„Za nové vozíčky pro imobil-
ní malé pacienty jsme velice 
rádi. Velmi usnadní práci slou-
žícímu personálu při transpor-
tu hospitalizovaných dětí na 
různá vyšetření, která musí 
během léčby absolvovat. Na 
naše dětské a dorostové oddě-
lení míří malí pacienti nejen 

z Mostecka, ale také přilehlé-
ho regionu,“ poděkovala Šárka 
Gregušová, hlavní sestra mos-
tecké nemocnice.

Primářka Marie Váchová 
doplnila, že celé zdravotnické 
pracoviště poskytuje pod jejím 
vedením specializovanou a su-
perspecializovanou péči v obo-
rech dětská intenzivní péče, 
neonatologie, dětská neurolo-
gie, alergologie, nefrologie, kar-
diologie a zároveň je součástí 
perinatologického centra.  gz

Rybáři s dětmi 
vypustili 300 kilo ryb

Stadice – U Královského prame-
ne ve Stadicích téměř 40 dětí 
z ústecké základní školy Karla 
IV. pomohlo rybářům vypustit 
téměř 300 kilogramů ryb. Při-
pojili se i handicapovaní klienti 
obecně prospěšné společnosti 
Helias. „Ryby vysazujeme dva-
krát ročně. Tentokrát bylo do 
řeky vypuštěno asi 300 kilo-
gramů ryb. Většina z nich byla 
přivezena z výlovu nádrže Bar-
bora v Duchcově na konci říj-
na,“ říká mluvčí severočeského 
Českého rybářského svazu Jan 
Skalský.  gz

U krematoria úředníci 
našli igelitku s masem
Ústí nad Labem – Úředníci mini-
sterstva pro místní rozvoj pro-
vedli kontrolu v ústeckém kre-
matoriu. V odpadu našli zbytky 
po kremaci, jako je popel nebo 
protézy a balíček s masem, kte-
ré ale podle přivolaného ko-
ronera není lidského původu. 
Provozovateli hrozí pokuta. 
Radnice už ukončila nájem-
ci smlouvu, protože nepořídil 
novou kremační linku. Novým 
provozovatelem krematoria 
mají být městské služby.  gz

Roudnice nad Labem – Radnice 
řeší s krajem provoz ve měs-
tě během uzavření mostu přes 
Labe. Práce mají začít po zpro-
voznění mostu ve Štětí asi 
v půlce roku 2020. 

Podle roudnického staros-
ty Františka Padělka není 
most v dobrém stavu, proto je 
důležité začít s opravami co 

nejdříve. Na zatížení mostu do-
hlíží i strážníci. 

Ve Štětí po dobu oprav mos-
tu lidi vozí z jednoho břehu na 
druhý přívoz. Roudnická radni-
ce ale navrhuje stavbu závěs-
né lávky, která by byla levněj-
ší než přívoz, který vyjde kraj 
bez daně na zhruba 41 milionů 
korun.  gz
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Vlaďka Erbová se vrátila domů, buduje si bydlení v Mostě
Modelka Vlaďka Erbová často plní stránky 
bulvárních médií. Rodačka z Mostu začala 
s modelingem už ve čtrnácti letech vlastně 
náhodou. Stát se modelkou nebyl její sen, 
toužila po kole. 
Gabriela Zlámalová

Jak jste se vlastně dostala 
k modelingu?

Mohla za to moje touha po 
horském kole. Když mi bylo 
čtrnáct, rodiče neměli možnos-
ti mi ho dopřát, a tak mě při-
hlásili do dívčí soutěže Miss 
Poupě. Horské kolo jsem vy-
hrála a zároveň si mě všimli ti 
správní lidé z tehdejší mode-
lingové agentury Jana a všech-
no se to rozjelo, aniž bych 
chtěla nebo o to zvlášť nějak 
stála. Určitě to nebyl můj dívčí 

sen nebo přání a ani jsem jako 
mladá dívka nebyla úplně ty-
picky holčičí. 

Prý vás nakrátko ostříhal ús-
tecký fotograf Petr Beroun-
ský. Je to pravda? 

Petr Berounský byl jeden 
z mých prvních fotografů a vů-
bec moje první zkušenost před 
fotoaparátem. Byl vždy origi-
nální a výjimečný nejen svou 
profesí, ale i jako člověk. Ten-
krát se mu při focení nějaké 
reklamy pořád něco nezdá-
lo a přišel s myšlenkou: Vlasy 
dolů. Myšlenka se ale líbila jen 
jemu (smích). Moje maminka 
tenkrát po tom pokynu ihned 
ukončila schůzku a odvezla 
mě z ateliéru. Nejen, že to za-
mítla, ale zakázala mi i pokra-
čovat ve focení. Jenže já jsem 
jednou za Petrem odjela bez 
vědomí maminky. Domu jsem 
se pak vrátila s vlasy o délce 
tři milimetry. Co bylo potom, 
na to asi nikdy nezapomenu, 
ale dnes se tomu obě smějeme. 

Co bylo potom? Vynadala 
vám hodně?

Bylo to opravdu hrozný. Do-
stala jsem hodně moc. Moje 
maminka moje vlasy vždycky 
milovala. Měla jsem je dlou-
hé, vlnité a maminka dohlí-
žela i při zkracování koneč-
ků, aby to nebylo zbytečně 
moc. Do školy mi vlasy česala 
a zdobila mašlemi. Když jsem 
mašle po cestě do školy sun-
dala a ona mě viděla, tak jsem 
dostala pár facek taky. Moje 
vlasy, to byla taková chlouba 
mojí mamky. No a já jsem si, 
přes její výslovný zákaz cokoli 
stříhat, prostě hlavu od Petra 
Berounského nechala úplně 
oholit. Tenkrát to bylo dokon-
ce strojkem na psy (smích). 
Moje maminka byla v obrov-
ském šoku, plakala, dlouho mi 
to vyčítala. 

No a co říká na to, že nakrát-
ko od té doby chodíte téměř 
pořád?

To je ten paradox. Vlasy 
jsem si nechala prodloužit 
dvakrát. Poprvé, když jsem se 

se narodila 12. července 1981 v Mostě. 
Ve čtrnácti letech vyhrála soutěž Miss 
Poupě a začala se věnovat modelingu. 
V roce 2003 se objevila na titulní straně 
časopisu Playboy a stala se playmate. 
Kromě modelingu se živí jako manikér-
ka. Vychovává dceru Viktorii, kterou 
má s hokejistou Zdeňkem Bahenským, 
a syna Markuse, kterého má s fotbalis-
tou Tomášem Řepkou.

Vlaďka Erbová 

P R O F I L

barva: černá 

jídlo: můj vánoční 
bramborový salát 

hudba: chillout

číslo: 2

politik: Pavel Novotný

M O J E  N E J

vdávala, abych prostě jako ta 
princezna vypadala (smích). 
Pak jsem udělala kompromis, 
že po porodu dcery jsem ne-
šla už úplně dohola, ale vlasy 
jsem si nechala trochu narůst. 
Moje maminka ale byla po-
každé ten první člověk, který 
mi řekl, ať ty vlasy zase os-
tříhám, že to nejsem já, že to 
není moje identita. A dosud je 
pro mě důležitý její názor, co 
se mého vzhledu týče. Moje 
maminka je moje nejlepší ka-
marádka.

Trochu tím sestřihem připo-
mínáte americkou herečku 
Halle Berry... 

Lichotí mi to, protože tato 
dáma je nejen pro mě mnoho 
let symbolem ženskosti.

Jste modelka, což může být 
nejistá profese… Děláte 
i něco jiného?

Už osmnáct let se věnuji ma-
nikúře a nehtové modeláži. Je 
to činnost, která mě naplňuje 
a hlavně baví. Je pro mě důleži-
té nebýt hlavně odkázaná jen 
na to, jak vypadám, což je, jak 
všichni víme, nestálé, ale také 
co umím. Takže mám jistotu, 
že dokážu uživit sebe třeba 
i v období, kdy můj vzhled ne-
bude zajímavý. 

Kdyby s tím, že chce být mo-
delkou, přišla vaše dcera, 
souhlasila byste?

Moje osobní zkušenosti v to-
mhle oboru byly natolik zásad-
ní, že bych svou dceru v to-
mhle věku stejným směrem asi 
nerada pouštěla. Naštěstí se 
Viktorie vidí na jiné cestě.

Na Jaké? Čím by chtěla být?
Viktorka se věnovala sedm 

let krasobruslení, tak že se vi-
děla na ledě. Jenže pak jsme 
zjistili, že věnovat se krasob-
ruslení opravdu na vrcholové 
úrovni zabere mnohem více 
času, než jsme tomu věnova-
ly my. Ten strávený čas na ledě 
je i trochu na úkor vzdělaní, 
takže v krasobruslení jsme 
s dcerou ubraly a bereme ho 
spíš jako koníček. V současné 
době má jasnou představu, že 
se chce naučit jazyky, cestovat 
a v budoucnu si otevřít hotel. 
Ale to je její současná vize, vy-
víjí se ona, její názory se vyví-
jí, tak uvidíme. O svou dceru 
se ale nebojím a vím, že si za 
svým půjde a bude spoléhat, 
ne na to jak vypadá, ale na to, 
co umí. Což je pro mě fakt dů-
ležité.

Věnujete se charitě. Komu 
pomáháte?

Řadu let jsem aktivní v rám-
ci možností na dětské onkolo-
gii v několika městech v Čes-
ké republice. Před skoro pěti 
lety jsme s přáteli založili spo-
lek s názvem Vlaďka dětem, 
a když je to jen trochu reálné, 
snažíme se pomáhat. Tady na 
severu Čech jsem určitě jed-
nou podpořila projekt Krása 
pomáhá dětem.

Jaký máte vztah k Ústecké-
mu kraji, nebo lépe řečeno 
k Mostecku, odkud pochá-
zíte?

Velmi pozitivní. Jsem rodač-
ka z Mostu a vždy jsem se sem 
moc ráda vracela za rodinou 
a blízkými. 

Co konkrétně se vám na Mos-
tecku líbí? Ta oblast nemá 
zrovna nejlepší pověst.

Já vím, že nemá. Ta pověst 
města se mě dotýkala i jako dí-
těte. Jako všude jsou ale v Mos-
tě čtvrti, kde se bydlí opravdu 
dobře, a pak zase ty, kterým 
je lepší se vyhnout obloukem. 
Ať je to, jak je to, tak já milu-
ju svou rodinu, a tím pádem 
i město, kde žijeme. 

Takže jste se rozhodla vrátit 
do Mostu, abyste byla v blíz-
kosti rodiny a přátel?

Ano, já mám hrozně moc 
ráda svoji maminku. Jsem 
hrozně ráda, že jsem se na-
rodila zrovna jí. Jsem typic-
ký rak a rodina i přátelé patří 
do mého života a jsou v něm 
velmi důležití. Nikdy neza-
pomínám, odkud jsem přišla. 
Nejsem zrovna přelétavá, co 
se týče přátelství. Mám kama-
rádky i pětadvacet let. Ať jsem 
žila kdekoli jinde, tak vždy 
jsem potřebovala vidět svou 
rodinu a přátele. Já vlastně ani 
do zahraničí neodešla proto, 
že jsem se neuměla oprostit od 
své rodiny. 

A teď si natrvalo budujete si 
v Mostě bydlení?

Ano, teď jsem se dokonce po 
několika letech do svého rod-
ného města vrátila i s dětmi.

Kde na severu Čech máte ob-
líbená místa?

Jsou to místa, kam jsem cho-
dila jako dítě. Moje dětství 
u babičky bylo něco úžasné-
ho. Babička měla statek, zví-
řata, pěstovala ovoce, zeleni-
nu. Chtěla bych mít víc času, 
abych všechna ta místa mohla 
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Vlaďka Erbová se vrátila domů, buduje si bydlení v Mostě

ukázat dětem. Ale bohužel to-
lik času, kolik bych si přála, 
nemám. Jsem hlavně pracující 
máma, která poslední dobou 
neví, kam dřív skočit. Věřím, 
že na všechno ale ještě prostor 
a čas bude. Ale moje děti moji 
babičku ještě zažívají a za to 
jsem hrozně ráda.

Práce je nyní to, co vám zabí-
rá nejvíce času?

Asi odpovím teď stejně, jako 
by odpovídalo mnoho dalších 
maminek. Nejvíc času mi sa-
mozřejmě zabírají děti a péče 

o ně. Je pro mě velmi důleži-
té, aby mohly dělat to, co je 
baví, aby navštěvovaly školy, 
které je budou zajímat. Hodně 
času mi tedy zabírá samozřej-
mě práce, která přímo souvi-
sí s tím, abych jim to mohla 
umožnit. 

A víc času věnujete práci mo-
delky, nebo nehtové modelá-
ži?

Jednoznačně víc času věnuji 
práci manikérky a nehtové mo-
deláži. Samozřejmě, když jsem 
byla mladší, tak jsem měla víc 

práce jako modelka a modeling 
mě živil velmi slušně. Ale třeba 
během obou těhotenství jsem 
zjistila, že to není práce napo-
řád. Práci modelky mám ráda, 
ale na druhou stranu jsem 
vděčná, že mám trvalou prá-
ci, která mě baví a živí. Profesi 
manikérky dělám osmnáct let 
s přestávkami, mám kliente-
lu, která se ke mně vrací. Jsem 
ráda, že jsem byla žačka a pra-
vá ruka jedné z prvních mani-
kérek v Mostě, které se zabý-
valy i nehtovou modeláží. Dnes 
si troufám říct, že si umím po-
radit, co se týče rukou a nehtů, 
prakticky se vším.

Máte svůj salon?
Nemám, vlastnit salon není 

jen práce na provozu, ale i ta-
ková „úředničina“. Přináší to 
spoustu starostí a zodpověd-
nosti. V současné době pracuji 
v Brně, kde mám svůj stůl a na 
starosti mám marketing a pro-
voz. S majitelkou salonu máme 
skvělý vztah, takže vše tvoří-
me společně. Dělám tam s ně-
kým, s kým si opravdu sedíme. 
A i když je to pro mě 300 km, 
tak se tam vracím ráda a vra-
cet budu. Jedno pracovní místo 
budu vytvářet v Praze, protože 
jsem už měla rozsáhlou klien-
telu i tam a zájem o mou práci 
stále je. A Praha je blíž. Takže 
bych půl týdne chtěla pracovat 
Praha a Brno a půl týdne se vě-
novat dětem. 

Vypadáte skvěle, dá to hod-
ně práce? Cvičíte, držíte di-
ety?

Geneticky mám nalajnova-
nou obezitu, ale jsem nejhube-
nější žena z celé rodiny. Díky 
čemu to je, vlastně ani nevím. 
Protože jsem dosud nemuse-
la cvičit a diety jsem taky ne-
držela. Mám ale ze zdravot-
ních důvodů nějaká výživová 
omezení. Takže se snažím jíst 
střídmě, ne moc mastné věci, 
spíš lehčí, které se dobře trá-
ví. Jsem takhle naučená. Cvi-
čila jsem v životě pár měsíců, 
ale vždy jsem to vzdala, pro-
tože jsem, co se týče pohybu, 
docela líná. Ale, a říkám to 
tedy už poněkolikáté (smích), 
teď už opravdu budu muset 
začít. Je to nevyhnutelné, když 
mám čtyřicítku na krku. Teď 
už mě to opravdu čeká. Kama-
rádka Simona Krainová je pro 
mě vzorem v tomto, a když 
ji chválím, jak skvělá je to 
matka a krásná žena, tak mi 
radí, ať začnu chodit a postup-
ně se rozběhnu. Teď se tedy 

chystám běhat (smích). Zatím 
jsem nenašla v žádném sportu 
zalíbení, takže teď mám v plá-
nu začít.

Vaše fotky mají sexappeal, je 
to „dřina“ se tak tvářit?

Ne, to je přirozenost. Pro mě 
je hrozně důležité, ať vždy dě-
lám práci, která mě baví, a kte-
rou můžu dělat od srdce. Ať je 
to film, focení, přehlídka nebo 
i nehtová modeláž. A tvářit se 
mi problém nedělá. Jak výraz, 
tak i pozice těla mi na focení 
naskočí automaticky. Je to pro-
stě můj přirozený výraz.

S kterým fotografem ráda 
spolupracujete?

Petr Berounský, to je moje 
srdeční záležitost. On není 
pro mě jen fotograf, ale dá 
se říct, že už rodina, takový 
táta v mých začátcích. Dále je 
pro mě zásadní i spolupráce 
z Tepličákem Honzou Tůmou. 
A také je pro mě důležitý Dan 
Zahrádka, se kterým spolu-
pracuji asi posledních osm 
let. Tihle tři mě mají takzva-
ně v oku a je mezi námi ta-
ková synchronizace, že je to 
pak dobře a rychle odvedená 
práce.

Co vám udělalo největší ra-
dost, na co jste pyšná?

Stále mi dělají radost moje 
děti, jsem pyšná, jak mě be-
rou a jak mě vnímají. V očích 
dcery jsem silná žena a to mi 
dělá radost. V poslední době 
jsem pyšná i naše bydlení. Do-
mov, který se mi podařilo tady 
v Mostě vytvořit, kde jsme 
šťastní a kde všichni znovu za-
čínáme. 

Co děláte ráda, když máte 
volno?

Když mám čas, tak odpočí-
vám a relaxuji. Prožívám v sou-
časnosti poměrně náročné 
a hektické období, tak se ve 
volných chvílích snažím na-
brat energii na další dny. 

Plánujete? 
Teď plánuji vybudovat si kli-

entelu na nehtovou modeláž 
a manikúru v Praze, ale také 
zůstat věrná svým klientkám 
v Brně. Na Mostecku zatím 
pracoviště nechystám, ale uvi-
díme. To je ale zatím ve stadiu 
velmi vzdáleného snu. Určitě 
chci ale být soběstačná a být 
svojí paní a svým dětem být 
dál klidnou a vyrovnanou má-
mou. Důležitá je pro mě stabi-
lizace mého světa a rodiny.

Modelkou se Vlaďka Erbová stala, protože chtěla vyhrát kolo. foto: Petr Berounský
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Koncert pro Teplice přilákal k Zahradnímu domu davy
Jedinečný koncert přilákal 

k Zahradnímu domu davy Tep-
ličanů. Skvělý rockový koncert 
pro všechny připravila společ-
nost AGC Flat Glass Czech, kte-
rá slaví několik kulatých výročí 
– především 130 let od zahá-
jení výroby skla v Řetenicích 
a 50 let od využití technologie 
plavení skla. „Dnes v našich 
závodech zaměstnáváme více 
než 3 a půl tisíce lidí a pokud 
budete počítat i jejich rodiny, 
tak se bavíme o tom, že 20 pro-
cent lidí tohoto okresu má něco 

společného se sklárnou. To, 
že slavíme 130 let výroby skla 
a 50 let výroby floatů, slaví ne-
jen firma, ale i její zaměstnanci 
a rodiny. Proto jsme se rozhod-
li, že koncert uděláme opravdu 

pro všechny. Uděláme koncert 
Tepličanů pro Teplice,“ řekl Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech. 
Skvěle zahrála teplická kapela 
Blue Rocket, která si jako hosty 
pozvala tři členy skupiny Ka-
bát, Radka „Hurvajse“ Hurčíka, 
Otu Váňu a Tomáše Krulicha. 
Mezi hosty byl také teplický pa-
triot a muzikant Petr Kadlček, 
člen skupiny Doctor Victor Víťa 
„Mádl“ Chocholouš a majitel 
jediných hudebnin v Teplicích 
Jakub Fojtík. 

Skláři z Řetenic slaví 130 i 50 let 
Tavit sklo v pecích se v Řete-

nicích poprvé začalo před 130 
lety, v továrně tehdejšího po-
krokového podnikatele Maxe 
Eugena Mühliga. O 70 let poz-
ději se pak ve stejném závodě 
uskutečnila opravdová techno-
logická revoluce. 

Jako první ve střední a vý-
chodní Evropě spustili v řete-
nickém závodě tehdejšího Sklo 
Unionu revoluční technologii 
výroby skla pomocí plavení na 
cínové lázni. Tato technologie 
výroby plochého skla – float 
se v závodě dnešní AGC Flat 
Glass Czech využívá i nyní, kdy 
je firma největším evropským 
výrobcem plochého skla. Tato 
a další kulatá výročí si AGC 
Flat Glass Czech připomněla 
s obchodními partnery, zástup-
ci města a kraje i současnými 
a bývalými zaměstnanci. Nej-
dříve dnem otevřených dveří 
a exkurzí v závodě Processing 
a závodě Řetenice na lince 
R3. Později také koncertem 
AGC pro Teplice u Zahradního 
domu. 

„Výroba skla u nás v Řeteni-
cích má unikátní historii. Max 
Eugen Mühlig a jeho žena za-
čali před 130 lety cestu, kte-
rá má jedinečné parametry. Je 
úžasné, že Mühligovými zapo-
čatá a všemi těmi, kteří prošli 
branami tohoto závodu, násle-
dovaná cesta, je dnes pevnější 

a širší než před 130 lety. Svědčí 
o tom nejen spuštění unikát-
ní technologie plavení skla na 
cínové lázni před 50 lety, nejen 
založení firmy Glavunion a ná-
sledná privatizace před 30 lety, 
nejen miliardová investice do 
špičkové technologie na peci 
R1 před pěti lety, ale i nedáv-
ná investice umožňující nám 
vyrábět mnohem větší formá-
ty v závodě Processing. Toto 
vše, co si dnes připomínáme, je 
důkazem, že cestu započatou 
manžely Mühligovými úspěš-
ně rozvíjíme,“ řekl Zdeněk Fre-
lich, Country manažer společ-
nosti AGC Flat Glass Czech. 

130 let od zahájení  
průmyslové výroby skla 
Sklárna v Řetenicích byla druhou v po-
řadí, kterou podnikatel a technolog Max 
Eugen Mühlig provozoval. Podle do-
stupných zdrojů měla údajně velký vliv 
na to, že se sklárna v Řetenicích posta-
vila, Mühligova žena Marie pocházejí-
cí z velmi bohaté podnikatelské rodiny. 
Ta totiž oplývala obchodním nadáním 
a prosadila stavbu modernější a vět-
ší sklárny v Řetenicích. Max Eugen Müh-
lig, coby technik schopný vyrobit kvalit-
ní a levné sklo, jejích rad vyslyšel. I proto 
zřejmě sklárna nesla jméno Marie. První 
tovární hala měla rozpětí 17 metrů a ta-
vicí pec v ní spustila výrobu v roce 1890. 

50 let od zahájení  
unikátního plavení skla
Před 50 lety se mohla sklárna v Řeteni-
cích podniku Sklo Union pochlubit v teh-
dejší střední a východní Evropě jedineč-
nou technologií výroby skla. Původní 
výroba tažením ještě z dob Maxe Eu-
gena Mühliga byla nahrazena revoluč-
ní technologií výroby plaveného skla na 
cínové lázni, tzv. float. Tu podnik získal 
od britské společnosti Pilkington. Tech-
nicky nesmírně náročná výstavba lin-
ky trvala pouze dva a čtvrt roku. Zku-
šební provoz byl zahájen 22. října 1969 
a 1. ledna 1970 zahájila výrobní linka tr-
valý provoz. 

30 let od založení  
společnosti Glavunion
Před 30 lety se v obchodním rejstříku 
objevilo namísto státní podnik Sklo Uni-
on akciová společnost Glavunion se zá-
vody Řetenice, Chudeřice, Kryry, Du-
chcov, Pozorka, Sokolov, Oloví, Chodov 
a Hranice. Šlo o první krok privatizace 
firmy na cestě směřující k belgické sku-
pině Glaverbel. Právě tato privatizace, 
společně s privatizací automobilky Ško-
da Auto, bývá odborníky považovaná 
za příkladnou cestu přechodu státního 
podniku do soukromých rukou. Dnes je 
firma AGC Flat Glass Czech součástí svě-
tového lídra ve výrobě plochého skla, ja-
ponské skupiny AGC. 

5 let od zahájení provozu 
světové technologie 
Před pěti lety společnost AGC Flat Glass 
Czech ukončila rozsáhlou rekonstruk-
ci linky R1 v Řetenicích. Instalace unikát-
ní technologie na výrobu skel především 
pro automobilový průmysl přišla zhru-
ba na dvě miliardy korun. Šlo o jednu 
z nejvýznamnějších investic skupiny AGC 
v Evropě za posledních několik let. Zre-
konstruovaná linka je jedním z nejmo-
dernějších zařízení svého druhu.
Dokončení modernizace  
závodu Processing
V červenci letošního roku pak AGC Flat 
Glass Czech dokončil v Řetenicích vý-
znamnou investici do závodu Pro-
cessing. Investice zlepší kvalitu a zvý-
ší kapacitu výroby plochých skel, která 
nyní bude moci dodávat také ve větších 
formátech. „Tím se závod více vyprofilo-
val a zaměřil na stavební projekty,“ uve-
dl ředitel závodu Processing Petr Maz-
zolini. Firma investovala téměř 150 
milionů korun především do technologií 
na zpracování velkoformátových skel. 

J A K  Š E L  Č A S

Hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka se sklárnou 
pojí osobní vazby, neboť zde 
strávil část svého profesního 
života. „Vždy mě těší, když vi-
dím, jak se firmám v Ústeckém 
kraji daří. Stotřicetileté výročí 
provozu a neustálé zlepšování 
a modernizace stávající výroby 
svědčí o tom, že v Teplicích to 
se sklem opravdu umí. Zde mě 
to těší o to více, že jsem tu sám 
roky pracoval,“ řekl hejtman. 
Primátor Teplic Hynek Hanza 
zase připomněl, že z AGC má 
jednací stůl i konferenční sto-
lek v zasedací místnosti magis-
trátu, kde přijímá návštěvy.

Na oslavách nechyběl (zleva) teplický primátor Hynek Hanza, hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček i bývalý předseda představenstva AGC Flat Glass Czech Pavel Šedlbauer. foto: zt
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Chováme se férově a spravedlivě
Společenská odpovědnost je 

trochu kožený výraz pro chování 
firem k místu a lidem v regionu, 
v němž podnikají. Jde o odpověd-
né a přátelské chování společ-
nosti ke svým zaměstnancům, 
k životnímu prostředí, nejrůz-
nějším komunitám, potřebným, 
městu, kraji. A takovou firmou 
je v severních Čechách AGC Flat 
Glass Czech, která opakovaně 
získala Cenu hejtmana za spole-
čenskou odpovědnost, a oceněný 
byl nově i fotbalový klub FK Tep-
lice, jež AGC patří. Podle perso-
nálního ředitele sklářského kon-
cernu Libora Sehnala se firma 
prostě snaží chovat se ke svému 
okolí férově a spravedlivě. 

Získali jste cenu za společen-
skou odpovědnost. Co to pro 
vás znamená? 

Aktivity v rámci společenské 
odpovědnosti patří k základ-
ním pilířům naší firmy. Získa-
né ceny si proto velmi vážíme, 
tím spíš, že jde o opakované 
vítězství v případě AGC. V pří-
padě FK Teplice první místo 
v kategorii podnikatelských 
subjektů do 50 zaměstnanců 
je, myslím si, prvním oceně-
ním tohoto typu u profesionál-
ního sportovního klubu. Nejen 
toto, ale i další ocenění, která 
za společenskou odpovědnost 
získáváme, nás přesvědčují, že 
v této oblasti jdeme správnou 
cestou a že bychom po ní měli 
jít i dál. Odpovědnost za region, 
kde působíme, za životní pro-
středí, které svou činností ovliv-
ňujeme, a v neposlední řadě i za 
své zaměstnance patří do naší 
firemní filozofie. Jsem pyšný na 
to, že dlouhodobě patříme ke 
špičce v regionu. Vážíme si toho, 
že pořadatelé soutěže tyto naše 
aktivity ocenili. Jsem přesvěd-
čen o tom, že strategické úsi-
lí v oblasti CSR přispěje nejen 
k úspěšnějšímu a udržitelnější-
mu fungování klubu i firmy, ale 
i napomůže v řešení řady spo-
lečenských problémů, zejmé-
na v Ústeckém kraji. Zároveň 
bych si přál, aby se rozmanité 
CSR aktivity AGC a FK Teplice 
staly nejen inspirací pro další 
firmy a zejména sportovní kluby 
v České republice, ale přispívaly 
i dlouhodobě k dobrému jménu 
českého sportu. 

Zakládáte si na tom, že se AGC 
odpovědně chová v ekonomic-
ké, sociální i environmentální 
oblasti. Jak konkrétně? 

Systém společenské od-
povědnosti je v AGC posta-
ven právě na třech pilířích. 

V ekonomické oblasti jde 
o transparentní podnikání 
a pozitivní vztahy s investory, 
zákazníky, dodavateli, veřej-
ností a dalšími zainteresova-
nými stranami. V sociální ob-
lasti se zaměřujeme na přístup 
k zaměstnancům a podporu 
okolní komunity. Kvalitní za-
městnanci, jistota zaměstná-
ní, perspektiva růstu, inovace 
výrobků, nadstandardní mzdy, 
špičkové a moderní benefity. 
Nepovažujeme zaměstnance 
pouze za výrobní faktor, so-
lidní přístup k zaměstnancům 
považujeme za neoddělitel-
nou součást firemní strategie. 
A to, jak je vidět, vede k úspě-
chům i v soutěži Zaměstnava-
tel roku. Klademe velký důraz 
na sociální oblast, spojenou se 
zaměstnaneckými výhodami. 
S průměrnou měsíční mzdou 
nad 38 tisíc Kč měsíčně, patří-
me k nejlépe platícím zaměst-
navatelům nejen v našem re-
gionu. Důležitým aspektem je 
také transparentní komunika-
ce s odbory. V environmentál-
ní oblasti se zaměřujeme na 
dopady na živou i neživou pří-
rodu včetně ekosystému, půdy, 
vzduchu a vody. 

 Jak moc důležitý je pro 
opakovaně vyhlašovaného 

nejlepšího zaměstnavatele 
regionu právě ten region, ve 
kterém působí?

Velmi důležitý, jako firma pů-
sobíme zejména v tomto regi-
onu. Skupina AGC na Teplicku 
zaměstnává více než 3500 lidí. 
Je zde téměř 400 studentů naší 
Střední školy AGC. Stovky lidí, 
kteří pracují u našich dodava-
telů. Každý z nich má svoji ro-
dinu. A pokud si toto všechno 
spočítáme, život více než jedné 
čtvrtiny obyvatel teplického 
okresu souvisí s AGC a s jejími 
aktivitami. Je důležité chovat 
se ke svému okolí, k okolním 
komunitám férově a spravedli-
vě. A pak můžete být tou dob-
rou adresou, tedy firmou, kde 
lidé chtějí pracovat, se kterou 
chtějí spojit část svého života. 
A to souvisí právě se soutěží 
Zaměstnavatel roku. Ta není 
vyhlašována na základě hlaso-
vání několika porotců, ale na 
základě porovnání zcela reál-
ných údajů, jako je průměrná 
mzda, fluktuace, míra interního 
povyšování, vzdělávání, míra 
pracovní neschopnosti a další.

V jakých projektech je AGC 
v regionu vlastně zapojená? 

Těchto projektů je celá 
řada. Věnujeme se sportová-
ní dětí a mládeže, například 

FK Teplice, TJ Baník Osek, TJ 
Lokomotiva Teplice, FK Havra-
ni Kryry, ŠK Teplice nebo spo-
lupracujeme s MAS Cínovec-
ko na údržbě běžeckých stop 
v zimním období. Podporujeme 
i kulturní projekty, jako napří-
klad zahájení Lázeňské sezony, 
Malou Paříž, přátele Modlan-
ska či studentský festival SEJF. 
Působíme i na poli vzdělává-
ní, kdy se zapojujeme do Dnů 
vědy a techniky na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně, spo-
luzavedli jsme studium SAPu 
na fakultě sociálně ekonomic-
ké, podporujeme Střední školu 
AGC, Dny kariéry, veletrh Šance 
a další. V neposlední řadě pod-
porujeme potřebné, například 
Arkádii, dětské domovy, Domov 
sociálních služeb Háj a také 
konkrétní potřebné lidi. Celou 
řadu projektů realizujeme spo-
lečně právě s FK Teplice jako 
například splněná Žlutomod-
rá přání, pořádáme dětský den 
pro děti předškolního věku, pro 
dětské domovy z regionu a be-
sedy pro seniorské kluby. Spolu 
s námi se do projektů zapoju-
jí i další partneři fotbalového 
klubu, třeba OLPE, Sambular, 
Lanutti a další, ale také profesi-
onální sportovní kluby působící 
v regionu, třeba Verva Litvínov 
nebo Černí andělé Most. 

Slavíte 130. výročí teplické 
sklárny, jste stabilním za-
městnavatelem, ekonomic-
ky silnou společností, firmou 
přátelskou k regionu, co dál?

Výroba plochého skla je již 
historicky jednou z nejsložitěj-
ších technologií, která svým 
zvládnutím byla a je dosud 
měřítkem vyspělosti ekono-
miky. Oslavili jsme 50. výročí 
od zahájení provozu první lin-
ky Float ve střední a východ-
ní Evropě. Čekají nás další dvě 
významná sklářská jubilea – 
v roce 2020 to bude 130 let vý-
roby skla na Teplicku a v roce 
2021 uplyne již 100 let od po-
čátků strojní výroby plochého 
skla v tomto regionu. 

Doufám a věřím, že i do bu-
doucna budeme my i naši 
nástupci mít dostatek odva-
hy zavádět nové technologie, 
mnohdy i za cenu určitých ri-
zik, a přeji si, aby tento trend 
budování nejmodernějších 
technologii výroby ploché-
ho skla v Teplicích i nadá-
le pokračoval. Věřím, že naše 
děti a děti našich dětí budou 
na tuto tradici chtít navazo-
vat a budou mít v této oblasti 
úspěch.

Personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. foto: zt
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V Děčíně hledají  
nové Válečnice

V děčínském basketbalu „ne-
válí“ jen A-tým mužů. Soustavně 
se zde věnují i mládeži – Váleč-
níkům a Válečnicím Děčín. To 
týmu dívek se navíc stále při-
jímají nové hráčky. Pro sezonu 
2019/20 jde o dívky ročník na-
rození 2011 a mladší. Tréninky 
jsou každé pondělí od 16.30 do 
18.00 v Armex Sportcentru a od 
listopadu do března každý čtvr-
tek od 16.30 do 18.00 na ZŠ Ka-
menická.

 Válečníci a Válečnice Děčín 

Blyštivý talent byl v Helsinkách
Hokejový útočník Jan Myšák 

postupně prošel všemi mlá-
dežnickými kategoriemi, nyní 
si premiérově vyzkoušel re-
prezentaci do dvaceti let. Jan 
Myšák jako odměnu za dobré 
výkony obdržel pozvánku na 
Turnaj čtyř zemí do Finska. 
Hlavní trenér Václav Varaďa 
nominoval na poslední příprav-
ný turnaj před domácím mist-
rovstvím světa dosti nezkuše-
nou sestavu. Jedním z nováčků 
bude právě litvínovský útočník 
Jan Myšák, který věkově patří 
ještě do reprezentační osm-
náctky. Turnaj v Helsinkách 
skončil 10. listopadu. Myšák 
je jedním z nejblyštivějších ta-
lentů v severočeské organizaci. 
Minulý rok překonal řadu re-
kordů a většinu ročníku strávil 

Ústečtí karatisté uspěli  
na další mezinárodní soutěži

Zimní stadion patřil mezi-
národní soutěži 51. Grand Prix 
Northbohemia Hayashi Cup 
2019 v karate. Sjelo se na něj 
na 700 očekávaných soutěží-
cích z Evropy, Indie a i Saud-
ské Arábie. Na šesti tatami se 
bojovalo do večerních hodin. 
Měli jsme štěstí, že se nám 
podařilo zabezpečit tým sko-
ro padesáti rozhodčích, včet-
ně kolegů z Polska a Ukrajiny, 
a tak po počátečních potížích 
s novým IT systémem běže-
la soutěž s malým časovým 
skluzem dle harmonogramu. 
Byl jsem velmi spokojen nejen 
s účastí závodníků, ale také 
s pozitivním ohlasem na změ-
nu místa konání. Zimní sta-
dion poskytl závodníkům a ná-
vštěvníků prostorový komfort, 

Trmičtí senioři mají klub už 12 let
Užili jsme si oslavu 

našeho trmického Klu-
bu seniorů. Funguje-
me už mnoho let a vel-
mi rádi se scházíme. 

Uvítala nás krás-
ná výzdoba k tomu-
to výročí, kterou pro 
nás připravily vnučky 
jedné naší členky. Ve-
doucí Eva Tomsová 
připravila malou vý-
stavku historických fotografií 
Trmic. Občerstvení přichystala 
Jana Vybíralová a Eva Tomsová. 
Pozdravit nás přišla starostka 
Trmic Jana Oubrechtová. Popřá-
la nám mnoho zdraví, úspěchů 
v naší činnosti a slíbila další 

eReS vzala Monice samostatnost 
Život šestačtyřicetileté Mo-

niky Schmidtové z Ústí nad 
Labem se v roce 2000 zcela 
změnil. Byla jí diagnostiková-
na roztroušená skleróza. One-
mocnění, které postihuje cen-
trální nervový systém – mozek 
a míchu. Zpočátku se snažila si 
nemoc nepřipouštět a žít nor-
málně. Dokonce se jí narodil 
i zdravý syn, ale časem nemoc 
postoupila a Monika je stále 
více závislá na svém okolí.

Narodila se jako zdravé dítě, 
milovala sport, hrála stolní te-
nis, byla aktivní. Zlom začal 
před devatenácti lety. „Jednoho 
dne se to stalo a já brněla, celá 
jsem brněla. Po lékařském vy-
šetření přišla zdrcující diagnó-
za a mně se zhroutil svět,“ říká 
Monika. 

Spoustu věcí v životě mu-
sela omezit, ale pořád to ještě 
šlo. Splnil se jí i sen a narodil 

se syn Samuel. Bohužel přítel 
a jeho rodina Moniky nemoc 
neunesli, a tak zůstala na vý-
chovu Samuela sama. Ale i to 
zvládá. Ujde bez pomoci ale 
jen pár kroků, na větší vzdá-
lenosti potřebuje invalidní vo-
zík a mít doprovod. „V tom je 
roztroušená skleróza opravdu 
strašná. Musím vše plánovat, 
prosit o pomoc s doprovodem, 
prostě člověk se stane hrozně 

nesamostatný,“ vypráví Moni-
ka.

Existuje jedna věc, která by jí 
usnadnila život, malý elektric-
ký skútr. Jako matka samoživi-
telka s invalidním důchodem si 
ho ale dovolit nemůže. Pomoci 
se jí rozhodlo Centrum pro roz-
troušenou sklerózu Nemocnice 
Teplice, které společně organi-
zací Pomáhej Srdcem pořádá 7. 
prosince v Teplicích u Zahrad-
ního domu Běh s čelovkou. Do 
běhu se může přihlásit opravdu 
každý. Není to závod, jedná se 
o dobročinnou akci, při které 
se účastníci mohou projít, pro-
běhnout nebo ji projet na inva-
lidním vozíku. „Byla bych nej-
šťastnější člověk, kdyby se mé 
přání vyplnilo a z dobrovolného 
startovného Běhu s čelovkou 
bych si takový skútr mohla za-
koupit,“ děkuje všem účastní-
kům běhu Monika.  gz

v extralize. Jako člen A-týmu 
Vervy zahájil i tuto sezonu a po 
jedenácti zápasech má na kon-
tě tři vstřelené branky a tři asi-
stence. Kromě toho si v srpnu 
zahrál za osmnáctku na pres-
tižním Hlinka Gretzky Cupu. 

 HC Verva Litvínov 

ZK
20
19
10
03

INZERCE

který nám na Slunetě při těch-
to počtech účastníků chybí.

 Josef Rajchert, 
Sport Union Ústí nad Labem

dobrou spolupráci. Celé odpo-
ledne se vzpomínalo, prohlíže-
ly se kroniky a fotky, no prostě 
pohoda. A už chystáme další 
akce a výlety.

 Lenka Vávrů, 
kronikářka Klubu seniorů Trmice
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Po stopách Zdislavy z Lemberka
Celých padesát dva účastníků 

„přilákal“ výlet do Jablonného 
v Podještědí. Hned od nádraží 
jsme se vydali na komentova-
nou prohlídku kláštera a ba-
siliky sv. Zdislavy. Zde jsme si 
doslova vychutnali krásu interi-
éru, kterou nám tak mile a pou-
tavě přiblížila svým vyprávěním 
zdejší sestra z řádu Dominiká-
nů. Poté jsme se vypravili na 
krátkou vycházku po zelené tu-
ristické značce směr Lvová. Ces-
tou jsme se zastavili u studánky 
sv. Zdislavy, šli kolem historic-
ké kapličky a Bredovského le-
tohrádku. Po třech kilometrech 
jsme došli k zámku Lemberk, 
který už spí svým zimním spán-
kem. Na nádraží to pak byl jen 
kousek a vzhledem k čekání 
na vlak si mnozí „odskočili“ do 

restaurace na občerstvení. Slu-
nečné počasí, které nás po celou 
dobu provázelo, inspirovalo dva-
náct turistů, aby se vydali ješ-
tě na devítikilometrovou trasu 
s cílem Polesí a Havraní skála 
do Rynoltic. Nenamáhavá ces-
ta s mírným stoupáním, krás-
nou cestou lesem, procházka 

rekreačními krásně upravenými 
chalupami v Polesí a pěkný vý-
hled z Havraní skály byl příjem-
nou tečkou za výletem. Mnozí 
z nás odjížděli domů napaková-
ni houbami, praváky. Byl to den 
v krásné přírodě Lužických hor, 
který stál za to. 

 Turisté z Litoměřic

Mladí hasiči z Neštěmic 
Ve většině 

dobrovolných 
sborů mají mla-
dé hasiče a ne-
jinak je tomu 
i u nás v Neště-
micích. Krou-
žek mladých 
hasičů je rozdě-
len do několi-
ka částí: V po-
žární výchově 
se zaměřujeme 
především na 
předávání zna-
lostí v oblasti požární tématiky, 
výchovu a zvyšování zájmu dětí 
o požární ochranu a také jak 
předcházet požárům. V praktic-
kých dovednostech děti učíme 
zacházet s požární technikou, 
učíme základy první pomoci 
nebo například uzlování a zlep-
šujeme dovednosti a vědomos-
ti v boji s ohněm. Nakonec je 

Fotbalisté pomáhají 
handicapovaným

Klub FK Teplice pořádá bě-
hem roku řadu charitativních 
akcí. Jednou z nich je i Run 
and Help, kterou klub organi-
zuje ve spolupráci s Kontem 
Bariéry. Letos akci podpoři-
li svoji účastí i hokejisté HC 
Vervy Litvínov, házenkářské 
šampiónky DHK Baník Most 
či kompletní reprezentace ČR 
v házené žen. Každý rok se do 
charitativního běhu zapojují 
tisíce nadšenců, jimž není lho-
stejný osud druhých. Jsou mezi 
nimi party přátel, zaměstnan-
ci a také studenti, kteří chtějí 
drobným finančním obnosem 
pomoci svým handicapova-
ným spolužákům. Celý výtěžek 
z Run and Help v Teplicích po-
putuje na nákup zdravotních 
pomůcek pro tři handicapova-
né děti z Ústeckého kraje. Ved-
le probíhala i e-aukce vybra-
ných originálních dresů týmů 
FK Teplice, HC Verva Litvínov, 
DHK Most a reprezentace ČR 
v házené žen, jejíž celý výnos 
šel na pomoc handicapova-
ných dětí. 

 FK Teplice

Budeme bojovat 
o každý míč a koš

Minulá sezona byla pro náš 
basketbalový tým nejturbu-
lentnější, jakou jsem zažil. Byly 
dobré výsledky, špatné výsled-
ky, pak skvělé play-off a do 
toho výměna trenéra. Bylo toho 
strašně moc a sezona byla vel-
mi psychicky náročná, ale na 
konci se vždy počítají výsledky 
a ty přišly v podobě stříbrných 
medailí. Letos chceme opět bo-
jovat o medaile, ale to chce řada 
klubů z ligy, takže uvidíme. Já 
osobně chci, abychom hráli bas-
ketbal, který se bude lidem líbit, 
abychom každý okamžik zápasu 
bojovali o každý míč, o vítězství. 
A když se prohraje, naši fanouš-
ci jsou už tak vyzrálí, že nám za-
tleskají i po nezdaru. Ale musí 
vidět, že jsme na hřišti nechali 
všechno.

 Lukáš Houser,
generální manažer BK Armex Děčín

Račice znají vodní nadšenci z celého světa
Milovníci vodních sportů ur-

čitě znají Labe arénu a veslař-
ským a kanoistickým kanálem 
v Račicích, kousek od Litomě-
řic. Račická Labe aréna, která 
se v roce 2015 stala Národním 
olympijským centrem vodních 
sportů, vznikla v roce 1986 na 
místě bývalé pískovny. Areál spl-
ňuje svými parametry podmínky 
pro pořádání světových soutěží 
ve veslování a rychlostní kano-
istice. Každoročně se zde proto 
konají vrcholné sportovní akce 
- jako například Mistrovství svě-
ta v rychlostní kanoistice 2017, 
Mistrovství Evropy ve veslování 
2017, Mistrovství Evropy v kolo-
běhu 2019, Mistrovství Evropy 

juniorů v dálkovém plavání 
2019, Mistrovství Evropy v rych-
lostní kanoistice 2015, Mistrov-
ství světa dračích lodí v roce 
2009 a 2015, Mistrovství světa 
juniorů ve veslování 1986, 2010 
a 2018, Mistrovství světa v ka-
noistice juniorů 1993 a 2019, 
Mistrovství světa ve veslování 
1993, v roce 1999 i Mistrovství 
světa v rybaření a mnohé dal-
ší akce. Každoročně se v Labe 
aréně pořádá série domácích 
šampionátů ve veslování, rych-
lostní kanoistice, dračích lodích, 
cyklistice a dálkovém plavání, 
probíhají zde závody v triatlonu, 
gigathlonu, koloběhu, atd. Vedle 
závodů slouží Labe aréna i jako 

tréninkové centrum, kde se při-
pravuje veslařská a kanoistická 
reprezentace. Od roku 2018 je 
její součástí i Labe aréna Ště-
tí - tréninková depandance na 
řece Labi, kde se v roce 2019 jelo 
i Mistrovství republiky v jízdě na 
dlouhých tratích. Labe aréna se 
již připravuje na prozatím nej-
větší sportovní akci - Mistrovství 
světa ve veslování v roce 2022, 
kterému bude předcházet Mis-
trovství světa ve veslování do 
23 let v roce 2021. Všechny tyto 
akce dokazují, že tento areál je 
všestranně využitelný jak pro 
reprezentaci, tak výkonnostní 
sport a sportovní veřejnost.

 Michal Kurfirst, ředitel Labe aréna Račice

Konto podpořilo  
děti z domovů

Litvínovští hokejisté po-
kračují v pomoci potřebným. 
Konto našeho srdce se spo-
lečností Into Servis předa-
li paní Veronice Kašákové 
a paní Evě Juščekové šek na 
částku 20 000 Kč. Tyto pení-
ze pomohou Nadačnímu fondu 
Veroniky Kašákové v projektu 
Restart, který se zaměřuje na 
děti před odchodem z dětské-
ho domova a následně poté, co 
z domova odejdou. Veronika 
Kašáková v loňském roce do-
stala ocenění v kategorii soci-
ální a zdravotní oblast včetně 
záchrany lidského života v an-
ketě Ceny hejtmana roku Ús-
teckého kraje. Ve stejném roce 
se dostala do časopisu Forbes 
do sekce mimořádné ženy. Za 
Konto našeho srdce HC VERVA 
Litvínov předal šek kapitán "A" 
mužstva Lukáš Kašpar. Velký 
dík patří našim partnerům. Je-
deme v tom spolu. 

 HC Verva Litvínov 

zde ostatní nauka, kde se děti 
učí například základy značek, 
základy topografie, rozdělení 
hasicích přístrojů a další zna-
losti. V současné době se schá-
zíme pravidelně každou středu 
v 16:00 do 18:00 pod vedením 
proškolených vedoucích a in-
struktorů.

 SDH Neštěmice 



Pozvání do vyhlášené restaurace  
a pivovaru Na Rychtě v Ústí nad Labem
Pivo vídeňského typu je spodně kvašený nefiltrovaný ležák, který pohladí chuťové 
pohárky jemně nahořklou a lehce karamelovou chutí. Je uvařen z vybraných sladů 
– českého, bavorského a karamelového a společně, spolu se žateckými chmely 
Sládek a poloraný žatecký Červeňák, vám připraví nezapomenutelný gurmánský 
zážitek. 
Husí menu se bude Na Rychtě podávat od 8. do 17. listopadu tradičně o víkendech 
po celý den a během pracovních dnů vždy od 13:30. Nenechte si ujít čtvrtku husy 
s červeným a bílým zelím a domácím karlovarským knedlíkem a pro Svatomartinské 
menu si udělejte v kalendáři místo.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Slavný Sofoklés řekl: ...

Vedle obchodního centra Forum  
v samém centru Ústí nad Labem 
najdete pod jednou střechou restauraci, 
minipivovar a hotel.

• Vyhlášená gastronomie
• Bohatá nabídka pivních speciálů a pivovar před očima

• Atraktivní hotelové ubytování v centru města
• Jen pár kroků k lanovce na vyhlídku Větruše, cyklopoint

• Exkurze do pivovaru s výkladem

Pivovar Hotel Na Rychtě  
Kláštěrní 75/9, Ústí nad Labem, 400 01

E-mail: info@pivovarnarychte.cz
Facebook: https://www.facebook.com/PivovarHotelNaRychte

restaurace tel.: 475 205 018, hotel tel.: 475 213 138

G A S T R O N O M I E  V   K R A J I
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Nordians se rozšiřuje o juniory
Hodně fanoušků americké-

ho fotbalu v Teplicích se ptá, 
kdy budou moci přihlásit své 
hyperaktivní ratolesti k naše-
mu sportu. Jsme tedy rádi, že 
konečně můžeme oznámit za-
ložení Nordians Teplice junior. 
Otevíráme kategorii 7–15 let 
smíšených týmů, dorazit na ná-
bory mohou jak holky, tak klu-
ci, a to ve flag fotbalu, bezkon-
taktní verzi sportu. Detailnější 
informace o této verzi fotbalu 
vám sdělíme v dalších článcích 
během týdne, potom samozřej-
mě rádi zodpovíme i jakéko-
liv dotazy na tréninku osobně. 
Flag fotbal je ideální sport, při 
kterém se ti nejmladší naučí 
zodpovědnosti, respektu, tý-
movosti a zároveň se pořádně 
vyřádí. Pokud vás zajímá coko-
liv dalšího, neváhejte napsat 
nám soukromou zprávu zde na 

Brabenci nesoupeří; lezou
Jako lezecký kroužek, a pozdě-

ji oddíl Slavoj Litoměřice, jsme 
vznikly v roce 2012. Vzešli jsme 
z iniciativy kamarádů horolezců, 
kteří se rozhodli své zkušenos-
ti předat dál, a ukázat mladším 
generacím, jak zajímavé a úžas-
né je lezení. Všichni lezeme, pro-
tože nás to baví. Nesoupeříme 

s ostatními, abychom byli nej-
lepší. Snažíme se v první řadě 
posouvat sami sebe. A stejně tak 
jsme se rozhodli vést i náš oddíl. 
Chceme dětem ukázat, že sport 
není jen o výkonu, ale také přá-
telích a výzvách, které si sami 
stavíme do cesty.

 Brabenci z Litoměřic 

Chlumečtí hasiči skončili sedmí, 
ale Božtěšický dvojboj si užili

Naši mladí hasiči se zúčastnili 
soutěže Božtěšický dvojboj. Klu-
ci si odsoutěžili dva závody, a to 
Zásah se džberovou stříkačkou 
a posléze Štafetu požárních dvo-
jic. Z celkového počtu čtrnácti 

družstev jsme se umístili na pěk-
ném sedmém místě. Oproti mi-
nulému roku jsme se moc zlepši-
li a mnohem více si to užili.

 Kateřina Mikešová, 
Sbor dobrovolných hasičů Chlumec

Projektový den 
v žatecké mateřince

Žatečtí hasiči navštívili 
v rámci projektového týdne 
s IZS i žateckou Mateřskou 
školu Sedmikráska. Hasiči si 
s předškoláky povídali o své 
práci. Vysvětlili jim, jak by se 
měli ve svém věku chovat při 
mimořádné události, jako je 
například požár, a jakým způ-
sobem a na jaká telefonní čísla 
vše oznamit. Nechybělo před-
vedení hasičské techniky. Do 
akce byl zapojen i maskot HZS 
Ústeckého kraje slon Hugo, 
který se dětem moc líbil.

 Radka Brunclíková a Lukáš Marvan HZSÚK

Krásná místa kolem Klášterce
KČT odbor Klášterec nad Ohří 

je zaměřen na pěší a cykloturis-
tiku. Pořádáme akce nejen pro 
naše členy, ale i pro turistickou 
i neturistickou veřejnost. Pro 
veřejnost je určen novoroční po-
chod do Perštejna, spojený se 
zpívánkami v restauraci Slunce 
a Velikonoční výstup na Mědník, 
kterého se mimo jiných zúčast-
ňují také rodiny s dětmi i skaut-
ské oddíly. Pro naše členy orga-
nizujeme 1–2x do roka 4denní 
zájezdy po krásách naší vlasti 

i zájezdy do ciziny. Několikrát do 
měsíce se scházíme a poznává-
me, že i naše okolí nám nabízí 
mnoho krásných míst. Zúčast-
ňují se i ti, co nejsou členy klu-
bu, ale chtějí se jít někam podí-
vat. Vlastníme turistickou chatu 
Venkov na Alšovce, o kterou se 
pečlivě staráme a pořádáme tam 
různá setkání a zpívánky. Náš 
program a foto z akcí můžete na-
jít na facebooku: KČT Klášterec 
nad Ohří.

 Klub českých turistů Klášterec nad Ohří

Přišla o nohy, ale žije naplno 
Meningitida obrátila před 

dvěma roky život naruby sed-
madvacetileté Tereze Bártové 
z Oseka. Počáteční prognózy 
nebyly vůbec dobré. Nakonec 
ale boj s touto životu nebez-
pečnou infekcí Tereza vyhrá-
la. Bohužel jí ale lékaři muse-
li amputovat nohy v bércích 
a také články většiny prstů. 
Musela docházet na dialýzu 
a letos prodělala transplanta-
ci ledviny.

Protože byla Tereza velká 
sportovkyně, tak se ke spor-
tování chtěla navzdory svému 
handicapu vrátit. K tomu jí po-
mohl i finanční dar ve výši sto 
tisíc korun od teplické sklářské 
společnosti AGC. „Díky němu 
jsem si mohla pořídit proté-
zy na kolo, které mi vyhovují 
natolik, že v nich i běžně cho-
dím. Jsou mnohem lehčí, mají 

karbonové komponenty. Dokon-
ce jsem v nich zvládla i 10 km 
dlouhou procházku. Sama bych 
si takové protézy nemohla do-
volit. Za to budu všem dárcům 
navždy vděčná,“ říká.

Tereza žije znovu aktivním 
životem, řídí i jezdí na kole. 
Navázala spolupráci se žluto-
modrým fotbalovým klubem 
FK Teplice. Nejdříve projek-
tem #newlegs, který měl za 
cíl získat další finance na její 
sportovní protézy. Později se 
zúčastnila několika předná-
šek ve školách na téma spo-
lečenské odpovědnosti v režii 
klubu. „Vážím si toho, že jsem 
byla na akce pozvána, jelikož 
jsem tak mohla šířit povědo-
mí o zákeřné nemoci. Chtěla 
jsem studentům přiblížit, jak 
nemoc rozpoznat a informovat 
o očkování. Bohužel jsem mu-
sela kvůli transplantaci ledvi-
ny tento rok přednášky vyne-
chat,“ vysvětluje Tereza, která 
se od poslední hospitalizace 
letos na jaře cítí dobře, cestuje 
a pracuje.  gz

Ústí má i americké fotbalistky
Americký fotbal už si v Ústí 

našel řadu fanoušků a fanynek. 
Věděli jste ale, že tu mám i žen-
ský tým? Jeho hráčky si užívají 
každý zápas a pochyby o tom, 

že se jedná o ryze mužskou 
záležitost, nechávají stranou. 
Pokud nevěříte, běžte se na ně-
který jejich zápas podívat. 

 Blades Ústí nad Labem 

ZK
20
19
10
02

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

podzimní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

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 hod.

INZERCE

našich facebookových strán-
kách.

 Nordians Teplice 
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DĚČÍN
Masarykovo náměstí 
1.12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
Muzeum
13. 11., 1700  Listopad 1989 – vernisáž výstavy  
  věnované 30. výročí sametové  
  revoluce
23. 11., 900  Vánoční workshop 
27. 11., 1700  Vánoční výstava betlémů
7. a 8. 12., 1000 Vánoční muzejní trhy 2019
Zámek 
15. 11., 1800  Smetanovo Trio
16. a 17. 11.  Zámek jako kasárna 
SD Střelnice
16. 11., 1930  Traktor 
5. 12., 1900  Hana Zagorová 
11. 12., 2000  Lucie Bílá 
Městské divadlo 
11. 11., 1900  Oscar pro Emily 
13. 11., 1900  Romeo a Julie 
14. 11., 1900  Roztančené Divadlo Praha 
17. 11., 1500  Obušku z pytle ven 
19. 11., 1900  Transky, body, vteřiny 
20. 11., 1900  Trio Clavio 
22. 11., 1900  Láska v přímém přenosu 
23. 11., 1845  Achnaton 
1. 12., 1500  Čert a Káča 
1. 12., 1900  Hrdinové 
3. 12., 1900  Přece, že neslyším, když teče  
  voda 
4. 12., 1900  Mocná Afrodité 
7. 12., 1700  Jak jsem se ztratil aneb Malá  
  vánoční povídka 
9. 12., 1900  Lakomec 
10. 12., 1900  Vánoční salón Fešáků 
11. 12., 1900  Gala 1
12. 12., 1900  Lobby Hero 
13. 12., 1900  Shirley Valentine 
15. 12., 1500  Vánoční koleda 
17. 12., 1900  Vánoční koncert DSO
18. 12., 1900  Vánoční koncert DSO 
23. 12., 1900  Vánoční koncert orchestru  
  Václava Hybše 
Zoo 
7. 12., 1400  Čertovský rej 
24. 12.  Zdarma do zoo 
Městská knihovna 
14. 11., 1900  Alena Koudelková: klavírní  
  recitál. Skladby J. S. Bacha,  
  F. Chopina aj. v podání pedagožky  
  a oceňované klavíristky.
15. 11., 1600  Vernisáž výstavy 30 let svobody.
21. 11., 1700  Za plazy a obojživelníky  
  Izraelských pouští – Přednáška  
  Vojty Hejduka. Ve spolupráci  
  s AOPK ČR-CHKO České středohoří,  
  NPČS, ČSOP.
22. 11., 1900  Jak mě sport ve tmě dostal  
  znovu do hry 
25. 11., 1815  Večer reprodukované vážné  
  hudby: Nejslavnější světová  
  adagia a larga (Albinoni, Vivaldi,  
  Vranický…). Uvádí Jan Bučina. 
30. 11., 900 Den pro dětskou knihu: 
  930  Naďa Pažoutová: Vilma běží  
  o život  
 1030  Příběhy malé Lutipiny Gonzáles. 
Dům dětí a mládeže 
2. 12., 1730 Andělská mikulášská v DDM  
  Teplická – čertovský tým Domu  
  dětí a mládeže Děčín zve všechny  
  hodné i zlobivé děti na mikulášskou  
  nadílku ve střediscích DDM. Těšit  
  se můžete na andělskou jízdu  
  s interaktivní pohádkou. Vstupenky  
  pouze v předprodeji do 28.11.

MOST
Muzeum a galerie 

K A M  V Y R A Z I T  V   K R A J I

5. a 26. 11.  Bílý Kanibal – komentované  
  prohlídky výstavy
12. 11., 1700  120. výročí úmrtí Ulriky von  
  Levetzow – Užijte si nevšední  
  přednášku. Baronka Ulrika  
  světově proslula jako poslední  
  láska a múza Johanna Wolfganga  
  Goetha. Příběh nenaplněné  
  a neopětované lásky stárnoucího  
  básníka patří mezi největší  
  milostné příběhy evropské historie.  
  Ulrika von Levetzow byla fascinující  
  osobností.
22. 11., 1600  Muzejní noc 
28. 11., 1700  Nové poznatky o rodině Ulriky  
  von Levetzow
Planetárium 
20. a 27. 11.  Co svítí v noci na obloze 
Městské divadlo
11. 11., 1900  Spadané listí 
12. 11., 1700  Faulovaný útočník 
13. 11., 1900  Teror 
14. 11., 1900  Mauglí
15. 11., 1900  60´s aneb šedesátky (volné)
16. 11., 1900  Noc divadel 
18. 11., 1900  Bosé nohy v parku (volné)
19. 11., 1900  Dáma od Maxima 
20. 11., 1900  Macbeth 
22. 11., 1000  Ostře sledované vlaky 
23. 11., 1800  Mauglí 
25. 11., 1900  Je úchvatná! 
26. 11., 1000  Mauglí 
27. 11., 1900  Faulovaný útočník 
28. 11., 1900  Zamilovaný Shakespeare 
30. 11., 1900  Splašené nůžky 
Divadlo Rozmanitostí 
11. 11., 900 a 1030 O rybáři a zlaté rybce 
12. 11., 900 a 1030 Povídání o Pejskovi a Kočičce 
12. 11., 1030 a 1030 Povídání o Pejskovi  
  a Kočičce
13. 11., 900 a 1030 Šípková Růženka 
15. 11., 900, 1030 a 1700 Jánošík 
16. 11., 1000  Velká vlaková pohádka 
18. 11., 900 a 1030 Jánošík 
19. 11., 900 a 1030 Tři čuníci nezbedníci 
20. 11., 900  Bez keců a bez autorit 
21. 11., 900 a 1030 Pozor děti, přijela k nám  
  pouť 
23. 11., 1000  Jánošík 
25. 11., 900 a 1030 Sněhurka a sedm trpaslíků 
28. 11., 900 a 1030 Budulínek
29. 11., 900 a 1030 Myší pohádka 
30. 11., 1000 a 1500 Myší pohádka 
1.Náměstí 
1. 12.   Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 
Kino Kosmos 
11. 11., 2000  První akční hrdina
12. 11., 2000  První akční hrdina 
13. 11., 2000  První akční hrdina
Rokáč Vinohrady 
15. 11., 2100  Metallica Czech Tribute Band 
13. 12., 2100  Vltava 
Galerie Bunkr 
do 20. 11.  Martina Lišková & Tomáš  
  Lumpe: Temporální utopie

LOUNY 
Muzeum
do 1. 12.  Rok 1918 na Lounsku 
KD Zastávka
23. 11., 2000  Absolventský ples gymnázia  
  Václava Hlavatého
24. 11., 1400  Pravidelné odpoledne  
  s Lounskou třináctkou 
28. 11., 1700  Čerti z Rakouska 
Vrchlického divadlo 
do 27. 11.  Zdeněk Sýkora na plakátech 

Mírové náměstí 
1. 12.   Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 

RUMBURK 
KD Střelnice 
10. 11., 1400  Doubravanka Teplice 
15. 11., 2000  Poetika – koncert
13. 11., 1900  Velké lásky v malém hotelu 
16. 11., 2000  Noc divadel 
16. 11., 2000  Na zlatém jezeře 
24. 11., 1500  Všude dobře, nejlíp v Africe 
27. 11., 1900  Minipárty s Karlem Šípem
18. 12., 1900  Lenka Filipová a hosté
Lužické náměstí 
17. 11., 1711 Oslavy výroční 17. listopadu  
  1989
1. 12.   Rozsvěcení vánočního stromu 

LITOMĚŘICE 
Mírové náměstí 
6. 12.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
 stromu 
7. 12.  Adventní jarmark

LOVOSICE 
Městská knihovna
11. 11., 800  Bookstart – S knížkou do života  
  – Setkání maminek a miminek –  
  mluvené slovo a pohlazení, říkanky  
  a maňásci. Vstup zdarma.
12. 11., 1700  Danka Šárková – Jak se žije v Asii  
  – Autorské čtení a beseda o životě  
  v Thajsku, Laosu, Kambodži  
  a Malajsii. Vstupné 30 Kč.
13. 11., 1700  Koncert žáků ZUŠ Lovosice.  
  Vstup zdarma.
14. 11., 1700  Hudební beseda s Janem Krylem  
  – Večerem provedou studenti  
  Gymnázia Lovosice, vystoupí  
  pěvecký sbor Tutti Pazzi.  
  Vstupné 200 Kč. 
Sál staré radnice
17. 11., 1000  Sváťovo dividlo – Kašpárek  
  a hodná víla Jarmilka – loutkové  
  představení pro děti
Sál LOVO Divadlo 
22. 11., 1900  Do ložnice vstupujte  
  „jednotlivě“ – divadelní  
  společnost Háta uvádí anglickou  
  komedii.
Dvůr Pfannschmidtovy vily
17. 11., 1700  Otevření listopadového zákoutí  
  – Slavnostní odhalení pamětní  
  desky, knihobudky a dalších  
  tématických bjektů k výročí 30 let  
  od pádu totalitního režimu  
  v Československu. 
Kostel sv. Václava v Lovosicích
24. 11., 1800  Koncert při svíčkách – Koncert  
  vážné hudby v kostele sv. Václava  
  osvícený stovkami svíček.
Václavské náměstí
1. 12., 1100  Vánoční trh & rozsvěcení stromu  
  – Vánoční trh, Ježíškova pošta,  
  řemeslné stánky, živý Betlém,  
  Vlasta Horváth, Rosťa Pechoušek,  
  Podřipský žesťový kvintet  
 a další

ROUDNICE NAD LABEM
Galerie moderního umění 
do 9. 2. 2020  Hlava + sklo / Kubismus ze  
  sbírek Západočeské galerie  
  v Plzni
do 9. 2. 2020  Michaela Thelenová / Přes  
  kopec
do 9. 2. 2020  ReVize: Anežka Hošková
Karlovo náměstí 
17. 11., 1600  Den oslav demokracie
1. 12., 1700  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 
Sportovní hala Pod Lipou 
20. 11., 1900  Lady Soul – Marie Rottrová 

Hotel Koruna 
24. 11., 1000  Kašpárek a Honza v pekle 
6. 12., 1630  Velká mikulášská show 
11. 12., 1900  Vladimír Hron – Popové Vánoce 
Zámek 
7. 12., 900  Adventní trhy 

CHOMUTOV
Městské divadlo 
21. 11., 1900  Dunaj – když se hudebníci Dunaje  
  po letech sešli při natáčení filmu  
  Dunaj vědomí, našli znovu  
  chemii, která je dříve spojovala.  
  Přeskočila jiskra, a skupina se  
  rozhodla obnovit činnost. 
17. 11., 1400  Chomutovské taneční gala –  
  Velká cena města Chomutova 
26. 11., 1900  Dva nahatý chlapi
5. 12., 1900  Michal Prokop a Framus 5
10. 12., 1900  Práskni do bot
Knihovna 
do 21. 11.  Výstava Příběh Romů 
Historické centrum 
17. 11.  Akce k připomínce 17. listopadu  
  1989
Náměstí 1. Máje 
1. 12.   Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu
Muzeum 
17. 11. až 1. 2. 2020 Retrohrátky – legendární  
  hračky a hry z padesátých až  
  osmdesátých let minulého století.  
do 1. 2. 2020  Únik z totality aneb Listopad  
  89 na Chomutovsku – Netradiční  
  a jedinečný výstavní formát,  
  realizovaný formou únikové hry.
Před infocentrem 
30. 11., 800 Severočeské farmářské trhy 

ŽATEC
Muzeum 
do 16. 11.  Když v Žatci hráli Ackermanna
od 14. 11. do 2. 2. Žatecký listopad a co přišlo  
  poté
Náměstí Svobody 
17. 11., 1500  Pojďte si s námi připomenout  
  30 let svobody 
1. 12.   Rozsvěcení vánočního stromu 
Galerie Sladovna 
21. 11., 1800  Čas lesů 
Chovatelský areál 
22. 11., 900  Podzimní výstava králíků,  
  holubů a drůbeže

KADAŇ 
Mírové náměstí 
30. 11.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 
Zámek 
1. 12.   Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 
Kulturní dům 
10. 12., 1900  František Nedvěd a Tiebreak 

VARNSDORF 
Galerie muzea 
do 28. 11.  Zkamenělý svět druhohorního  
  moře 
do 28. 11.  Práce mladých výtvarníků 
Náměstí E. Beneše 
1. 12.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu

LITVÍNOV 
Galerie zámku Valdštejnů 
do 31. 12.  Karel Hanzík – Sochy 
Citadela Litvínov 
13. 11., 1900  Jaroslav Svěcený 
Náměstí Míru 
1. 12.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 
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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.

RIO od 297 980 Kč

STONIC od 347 980 Kč

VENGA od 348 980 Kč

CEED od 338 980 Kč

CEED SW od 383 980 Kč

SPORTAGE od 479 980 Kč

PICANTO od 234 980 Kč

SLEVY !! VÝPRODEJ skladových zásob v KIA ÚSTÍ !!

JIRKOV 
Náměstí Dr. E. Beneše 
1. 12.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 
Zámek 
2. 12. až 6. 12. Vánoce na státním zámku 
Náměstí 
29. 11.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 

TEPLICE 
Náměstí Svobody 
1. 12.   Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 
Sametové Teplice 
15. 11. Kulturní program a představení  
knihy Inverze 89 (Industriální hala Candy Bar) 
17. 11. Sametové veřejné bruslení zdarma  
v dobovém oblečení (Zimní stadion)
17. 11. od 1200 do 1900 Multižánrový  
program na náměstí Svobody
18. 11. od 13.00 do 14.00 Sametové závody 
družstev
Planetárium
13. 11., 1600  Pohádka o Perseovi
13. 11., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
17. 11., 1400  Pohádky a souhvězdí
20. 11., 1600  Perseus a Andromeda 
20. 11., 1900  Mythologie zimní oblohy 
24. 11., 1400 a 1600 Hvězdné nebe a pohádka  
  Lovec Orion 
24. 11., 1900  Galaxie 
27. 11., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
27. 11., 1900  Listopadová hvězdná obloha 
Klub Hvjezda
16. 11.  Blue Rocket 
23. 11.  AC/DC revival Špejbl’s Helprs 
7. 12.   Kurtizány z 25. Avenue 
Jazz club
14. 11.  Amy Winehouse – poslechový  
  pořad Jiřího Černého
16. 11.  Stone Jets 
22. 11.  Luboš Pospíšil
23. 11.  The Catfish 
29. 11.  Miriam Bayle – Original Only

Knak Teplice
15. 11., 2000  Tlustá Berta a Seven
16. 11., 1800  Deviant Křest II. 
22. 11., 2000  Mucha a Xavier Baumaxa
23. 11., 2000  Večírek pro dámy
29. 11., 2000  Teplice – zakázanÝovoce  
  + Reckless & Zastodeset
30. 11., 2100  Teplice s travesti Crazy Goddess  
  (Vlasta, ChiChi, Alyssa, Naira)
4. 12., 2000  Dan Bárta a Illustratosphere
7. 12., 1930  Krucipüsk
14. 12., 2000  Honza Křížek a kapela
Krušnohorské divadlo
11. 11., 1800  Koncert pro všechny slušný lidi  
  2019 
14. 11., 1900  Baronky  
15. 11., 1900  Charitativní přehlídka  
  N. Moravcové 
18. 11., 1900  Audience a Protest 
20. 11., 1700  Slavnostní koncert k 30. výročí  
  sametové revoluce
23. 11., 1900  Pocta Karlu Gottovi 
24. 11., 1500  O políbeném drakovi 
25. 11., 1730 a 2000 Partička 
26. 11., 2000  Štefan Margita Gala 2019
27. 11., 1900  Neslušní
29. 11., 1900  Hradišťan a Jiří Pavlica 
Dům kultury
13. 11., 1900  Nezmaři 
19. 11., 1600 a 1700 Jak se žije v zoo
3. 12., 1600 a 1700 Pohádka o sněhulácích 
10. 12., 1900  Vánoční koncert Orchestru  
  Václava Hybše
17. 12., 1900  J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Muzeum
od 13. 11.  Panelová výstava Chceme čistý  
  vzduch!
do 2. 2. 2020  Umění v nouzi!?  
  Kunst in Not!? 
od 14. 11. do 12. 1. Chceme čistý vzduch!  
  Přes ekologii ke svobodě

PROBOŠTOV 
náměstí
1. 12., 1700  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu

BÍLINA 
Mírové náměstí 
1. 12.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 
Městské divadlo Bílina
14. 11., 1900  Minipárty
21. 11., 1900  Hodina duchů
10. 12., 1900  Pravda
6. 12., 900  Malostranská zimní pohádka
20. 12., 1700 a 2000 Bílé Vánoce Lucie Bílé

DUCHCOV 
Zámek Duchcov 
30. 11., 1500  Setkání s Evou Urbanovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 12., 1730  Adventní koncert ZUŠ Ivana 
Kawaciuka
7. 12. a 8. 12., 1000 Vánoce na zámku 
22. 12., 1530  Vánoční koncert Trio Martinů 
Náměstí Republiky 
1. 13.  Slavnostní rozsvěcení vánočního  
  stromu 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Lidické náměstí
1. 14.  Slavností rozsvěcení vánočního  
  stromu 
Zimní stadion 
12. 11., 1900  Lucie – Evolucie Tour 2019

Dům kultury 
14. 11., 1900  Dva nahatý chlapy
17. 11., 1900  Michal Prokop a Framus Five 
16. 11., 1900  Víš, že víš, že vím
24. 11., 1930  Pánský klub
2. 12., 1930  Honza Nedvěd
9. 12., 1900  Vojtěch Dyk a B-Side Band
12. 12., 1900  Příště ho zabiju já sám 
16. 12., 2000  Partička
17. 12., 1930  Vánoční salon Fešáků
Národní dům 
12. 11., 1930  Nezmaři
14. 11., 2000  Watermelon Slim 
19. 11., 2000  Roman Dragoun and His Angels 
25. 11., 2000  Shanna Waterstown Band 
5. 12., 2000  Fleret 
17. 12., 2000  Karel Plíhal 
Zoo 
30. 11.  Advent v zoo
24. 12.  Štědrý den v zoo
Činoherní studio
12. 11., 900  Malý princ
12. 11., 1100  Malý princ
14. 11., 2000  Samana
16. 11., 1900  Rozhovor kvůli dýni 
19. 11., 1900  Poslední kšeft
20. 11., 1900  Transky, body, vteřiny 
21. 11., 1900  Lobby Hero 
23. 11., 1900  Paškál 
26. 11., 1900  Děkujeme, že zde kouříte 
28. 11., 1900  Stepní vlk
Severočeské divadlo 
15. 11., 1900  Zasněžená romance
18. 11., 1900  Zasněžená romance
23. 11., 1700  Dcery Bernardy Alby, 
O královské koruně
25. 11., 1900  Dívčí válka
26. 11., 1000  Louskáček
29. 11., 1900  Václav Neckář se skupinou 
Bacily 
30. 11., 1700  Carmen 
Muzeum 
do 31. 12.  Klaus Horstmann-Czech – 
Dialog s časem
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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 (volí se od 3. ročníku):
 Energetika a informatika,
Automatizace a počítačové aplikace

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:   Bezpečnostní systémy a datové sítě

Sdělovací a zabezpečovací technika

Střední průmyslová škola
Ústí nad Labem, Resslova 5, p.  o.

Středisko Resslova - Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
sekretariát: 475 240 054, zástupci: 475 240 052, 475 240 070, e-mail: sekretariat@spsul.cz, www.spsul.cz

Středisko Stříbrníky - Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem - Stříbrníky
sekretariát: 478 572 204, zástupci: 478 572 255, 478 572 256 

e-mail: skola@spsul.cz, www.spsul.cz

Uchazečům o studium nabízíme tyto studijní a učební obory:

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
Dálková forma vzdělávání
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
Učební obor - jednoleté zkrácené studium (pro uchazeče 
s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou)

!  Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou 
již v roce 1910. Je jednou z největších páteřních škol Ústeckého 
kraje a lídrem v přípravě pro moderní technologie a IT obory. 
Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické 
fakulty ČVUT v Praze, Fakulty strojní TU Liberec a Přírodovědecké 
fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je čtyřnásobným vítězem 
a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje 
klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do 
profesního života.
!  Žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti 
studia přestoupit na jiný obor. 
! Absolventi elektro oborů mohou získat kvalifikaci podle § 5 
a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., žáci oboru dopravní prostředky řidičský 
průkaz na nákladní automobil. V oboru strojírenství se učí CAM 
systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové 
grafiky. 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. Jsme 
akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního 
osvědčení ECDL (Mezinárodní standard pro digitální znalosti 
a dovednosti).
! Unikátní je spolupráce se zaměstnavateli, která zvyšuje 
možnost uplatnění absolventů na trhu práce (praxe, brigáda, 
stipendijní programy). S partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality 
přípravy absolventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta 
Hospodářské komory ČR. 
! Bohaté jsou mimoškolní aktivity – exkurze, adaptační 
a sportovní kurzy, zahraniční stáže, soutěže, spolupráce se 
základními školami. 
! Zveme Vás na dny otevřených dveří. Středisko RESSLOVA: 
21. 11. 2019 od 14 hod., poslední prohlídka v 16 hod., 7. 12. 2019 
od 9 hod., poslední prohlídka v 11:30 hod. a 14. 1. 2020 od 14 hod., 
poslední prohlídka v 16 hodin. Středisko STŘÍBRNÍKY: 20. 11. 2019, 
4. 12. 2019, 15. 1. 2020 vždy od 14 hod. do 16 hodin. Soutěž pro 
žáky ZŠ "A JE TO 2019" - 11. 12. 2019, 8–12 hodin.
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