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V Ústí nad Labem začínají SMS jízdenky
Je to jednoduché: MDJ na číslo 902 06 15
Od 1. července si mohou Ústečané v městské dopravě koupit SMS jízdenku. Je to mnohem
rychlejší, než chodit s drobnými
mincemi po automatech nebo novinových stáncích.
„Od nové služby si slibujeme, že ji
cestující využijí také v případě absence prodejních míst na zastávkách
nebo při nedostatku mincí v peněžence. Doufáme také, že tímto eliminujeme skupinu náhodných cestujících bez platného jízdního dokladu,“
uvádí primátor města Jan Kubata.
Prostřednictvím mobilního telefonu si cestující pořídí základní
přestupní plnocennou jízdenku
v hodnotě 15 korun, a to s platností na 40 minut. Základní zlevněnou jízdenku zakoupit elektronicky nelze.
SMS jízdenku koupíte tak, že na
telefonní číslo 902 06 15 odešlete
tvar zprávy MDJ (nerozlišují se
velká a malá písmena). Jízdenka
bude do mobilního telefonu doručena přibližně do dvou minut
od odeslání požadavku. Až poté
můžete do trolejbusu nebo autobusu nastoupit.
„Každý, kdo má mobil, využije
této možnosti, pokud má akti-

www.zoousti.cz

Automaty na jízdenky budou fungovat dál. Pořízení virtuální jízdenky
je však rychlejší a jednodušší.
vovanou službu Prémium SMS. O2, T-mobile, Vodafone," říká
V opačném případě může kontak- mluvčí Dopravního podniku Mitovat svého mobilního operátora lan Knotek.
a nechat si ji aktivovat zdarma.
Ústí nad Labem je po Praze
Cizinci mohou službu využívat druhým městem ČR, které „virtupouze při zakoupení SIM karty ální jízdenku“ zavádí. Město předmístních operátorů - Telefonica pokládá, že novou službu začnou

Město žádá na muzeum většinu peněz z EU
Město podalo koncem června
žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu na rekonstrukci muzea.
Rada města vzala na vědomí
stav přípravy tohoto projektu
a podmínky poskytnutí dotace,
souhlasila s předfinancováním
projektu ve výši celkových předpokládaných nákladů (tj. 365,02
mil. Kč včetně DPH, přičemž
Pokračování na straně 3

okamžitě využívat především
mladí lidé. „To ale neznamená, že
zde na cestující středního věku či
ještě starší osoby Dopravní podnik
nespoléhá. Dříve narození budou
možná potřebovat trochu času, aby
si zvykli, ale možná nás příjemně
překvapí," dodává Knotek.
Služba SMS jízdenek funguje
již několik let v Helsinkách a 89 %
uživatelů ji považuje za vynikající.
Dalšími zeměmi, kde se tyto systémy nákupu mohutně rozšiřují,
jsou např. Švédsko, Velká Británie,
Belgie, Německo a Itálie. Od listopadu minulého roku tato služba
existuje i v Praze, kde se prodá
měsíčně zhruba půl miliónu jízdenek. Všeobecná vyhodnocení jsou
velmi dobrá a lidé službu vnímají
jako výrazné zvýšení komfortu
cestování.
Více informací na straně 4
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Slovo primátora

Vážení přátelé,
konec června je pro mnohé
vysněné datum. Dětem začínají
prázdniny a učitelky si od nich
odpočinou. Ostatní se také těší,
protože nastává doba zasloužených dovolených. Letošní počátek
sedmého měsíce je však pro naše
město atraktivní ještě jednou věcí
– zavádíme totiž SMS jízdenky. Po
Praze jako druzí v České republice.
Virtuální jízdné v MHD má
spoustu výhod. Nebudete muset
běhat s drobnými po trafikách či
automatech. Nebude třeba navštěvovat obchody, abyste si kvůli
nákupu jízdenky ve „stojanu“ rozměnili papírové peníze. Všechno
bude rychlejší a pružnější.
I přesto, že tržba z SMS jízdného zřejmě nebude pro Dopravní
podnik tak vysoká, jako v případě
koupě papírové jízdenky, jsme se
rozhodli moderní trendy neignorovat. Pokrok nelze zastavit.
Dívat se na to, jak službu zavádí
jiná města a pozorovat v dáli ujetý vlak, by bylo hloupé. Jdeme do
toho. Jsem přesvědčen o tom, že si
nová služby své zákazníky najde,
a to nejen u mladších věkových
skupin.
V tomto čísle Městských novin
Vám samozřejmě přehledným
způsobem přinášíme vše, co byste
měli o SMS jízdence vědět.

Jedním z dalších velkých témat
letošního června je údržba zeleně.
Musím
M
í přiznat,
ři t žže snad
d jještě
ště nikdy
ikd
zde nebyla situace tak neuspokojivá, jako nyní. Většinu stížností,
které jsem od občanů obdržel,
považuji za oprávněnou. V první
polovině června jsem svolal jednání všech lidí, kteří se na celém
systému podílejí a důrazně uložil
provedení řady opatření – zpracování podrobného přehledu „rizikových“ lokalit, každodenní osobní kontroly údržby, apod. V době,
kdy dostáváte do schránek toto
číslo Městských novin, by měla být
situace již podstatně lepší. Firma
AVE CZ totiž slíbila nápravu do
29. června. Odpovědnost za neutěšený stav však leží rovněž na
některých malých firmách. V průběhu prázdnin nás čekají jednání
o nastavení dalších smluvních
vztahů v údržbě zeleně, které musíme vést tak, aby se situace v takovém rozměru už neopakovala.
Ústečané jistě uvítali rozhodnutí zastupitelů o zrušení poplatku
za komunální odpad od 1. ledna
příštího roku. Není to laciný populistický krok. Je to v určité míře
odměna veřejnosti za to, že stále
více třídí odpad. Objem separovaných složek odpadu v krajském
městě neustále stoupá a já pevně
věřím, že ušetřená pětistovka na
osobu ročně bude motivovat k třídění i ty, kteří se k tomu zatím
kvůli své pohodlnosti neodhodlali. Moc bych si to přál.
Méně příjemné bude zvýšení
sazeb daně z nemovitostí. Daň
jsme nezvyšovali celých 16 let.
Učinili jsme to, k čemu se chystají
všechna velká města, protože růst
nákladů na zajištění veřejných
záležitostí je obrovský. Peníze využijeme na úklid města, provoz
školských zařízení, apod.
Přeji Vám příjemné prožití
prázdnin a dobré počasí.
Jan Kubata

V Předlické škole se bude stavět
Předlická základní škola bude
mít do konce prázdnin opravené šatny a oplocení. Ministerstvo
financí ČR uvolní dotaci ve výši
10 mil. Kč na akci „Projekt Předlice“ po předložení kompletních
podkladů. Část dotace bude použita na stavební úpravy předlické
základní školy. Na tuto akci je již
zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.
Na dodavatele stavby proběhlo

v květnu výběrové řízení. Jako vítězná firma byla vybrána ústecká
firma Daniel LM s nabídkovou cenou 5,14 mil. Kč včetně DPH.
Vzhledem k tomu, že stavební
práce uvnitř budovy je nutné provést během letních prázdnin, kdy
nebude narušen provoz školy, radní souhlasili se zahájením stavebních prací před obdržením státní
dotace. Financování akce však
proběhne až po jejím obdržení.

Kubata ocenil zachránce

Primátor města Jan Kubata poděkoval paní Blance Gaube a dvěma strážníkům Městské policie
Petru Lüftnerovi a Karlu Kroužkovi za záchranu lidského života.
Každý z nich obdržel jako dárek
náramkové hodinky.
Blanka Gaube projížděla odpoledne 22. dubna autem po
nábřeží. V tom zahlédla, jak se
v chladné vodě uprostřed řeky
Labe topí neznámý muž. Ihned
zavolala strážníky městské policie. Naštěstí nedaleko Mariánského mostu byli vrchní inspektor
Petr Lüftner a vrchní strážmistr
Karel Kroužek. Přivolaní strážníci
v úrovni čističky odpadních vod
na střekovské straně uviděli sotva
plovoucího muže, kterého unášel
silný proud stále dál. Strážníci
utíkali po břehu řeky a křičeli na
muže, aby se snažil plavat ke bře-

hu. Ten však stěží reagoval, že už
nemůže. Proto si strážník Lüftner
při běhu vysvlékl policejní oděv
a pro muže skočil do řeky. Když
k muži doplaval, uchopil ho za
levou paži, obrátil na záda a doplaval s ním ke břehu. Tam jim
druhý strážník pomohl a vytáhl
je z vody. Poté muži zajistili zachráněnému lékařskou pomoc.
Tonoucí čtyřiačtyřicetiletý muž
z Krásného Března poté strážníkům uvedl, že se pokusil o sebevraždu skokem z mostu Edvarda
Beneše. Šlo o pacienta psychiatrického oddělení.
Vrchní inspektor Petr Lüftner
byl v červnu vážně zraněn výbuchem plynu v jednom z domů ve
Veslařské ulici. Předtím však se
svým kolegou z hlídky Pavlem Šiškou stačili z objektu vyvést 12 lidí.
Možná i jim zachránili život.

Peníze za most půjdou do investic
Mariánský most bude patřit
státu. Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo jeho převod Ředitelství silnic a dálnic za cenu 95
miliónů korun.
„Město tak získá peníze na realizaci investičních akcí směřujících
k rekonstrukci městské infrastruktury,“ říká primátor města Jan
Kubata.
Vlastnictví Mariánského mostu
městu nic nepřinášelo. Radnice
jeho převodem získala nejen finanční prostředky na investice, ale
zbavila se také povinnosti stavbu
udržovat výdajem přibližně deseti
miliónů korun ročně.
„Nový ústecký most byl asi jediným velkým mostem v České
republice, který vlastnila samospráva. Hlasy o tom, že vyvázáním
z vlastnictví města zde vzniká ri-
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ziko vybírání mýtného, jsou liché.
Stát na takových mostech mýtné
nevybírá a pokud vím, ani se na to
v budoucnosti nechystá," říká náměstek primátora Jan Řeřicha.
Mariánský most byl před několika lety vyhlášen jednou z nejkrásnějších staveb světa poslední dekády. Zastupitelé jeho stavbu schválili
v prosinci 1994. Práce trvaly tři
a půl roku. Do provozu byl most
uveden před deseti lety. Své opodstatnění poprvé prokázal o povodních v srpnu 2002. „V době schvalování záměru stavby nového mostu
se diskutovalo zejména o tom, zda
jej Ústí skutečně potřebuje. Automobilový provoz v krajském městě
narostl od té doby do takové míry,
že si neumím představit, že bychom
měli k dispozici jen starý Benešův
most,“ uvádí dále Řeřicha.
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Stavba Fora byla zahájena, potrvá do září 2009
V Ústí nad Labem byl položen
základní kámen obchodního centra Forum. Stalo se tak po půlročním zdržení způsobeném archeologickým průzkumem.
Primátor města Jan Kubata,
krajský vicehejtman Radek Vonka a zástupci investora nejdříve
slavnostně podepsali pergamen
k začátku stavby a pak jej umístili

do tubusu. Ten byl poté vložen do
země.
„Forum výrazně oživí a rozšíří
centrum Ústí nad Labem. Investorům patří dík, že svým kapitálem
vstoupili do naší krajské metropole.
Největší poděkování chci ale adresovat Ústečanům, kteří musejí a ještě
budou muset stavební ruch ve středu
města snášet," řekl Kubata.

Obchodní a zábavní centrum
Forum by mělo být dokončeno
v září příštího roku. Firma Multi
Development vybuduje na pozemku za OD Labe rozsáhlý komplex
na 65 000 metrech čtverečních.
Celkové náklady dosáhnou 1,8

mld. korun. Investor počítá se 115
obchodními jednotkami, multikinem se sedmi kinosály a celkovou
kapacitou téměř 1200 míst a dále
s 600 parkovacími stáními.
Existence Fora by měla přinést
500 nových pracovních míst.

Odvoz odpadu bude zdarma

Město žádá na muzeum
většinu peněz z EU - dokončení

Pokračování ze strany 1.
spolufinancování města činí minimálně 27,38 mil. Kč) a s uzavřením dohody o partnerství
mezi městem a Collegiem Bohemicem za účelem realizace projektu.
„Město v minulosti získalo na
rekonstrukci muzea dotaci 65 mil.
korun, která pokrývala jen pětinu
celkových nákladů. Dotaci jsme
proto odmítli, projekt odložili
a nyní budeme usilovat o to, abychom z evropských peněz mohli

Třiďte, nebo bude platba obnovena
Ústečané nebudou muset od
1. ledna příštího roku hradit
poplatek za komunální odpad.
Rozhodli o tom zastupitelé, když
schválili návrh primátora města
Jan Kubaty.
Hlavním důvodem zrušení poplatku je stále větší nárůst podílu
tříděného odpadu v našem městě.
„Zrušením poplatku chceme třídění odpadu podpořit. Cílem je především motivovat lidi k tomu, aby
v tom pokračovali, nebo s tím začali. Pomalu se přibližujeme standardu vyspělých evropských zemí, kde
je pro veřejnost separace odpadu
naprosto normální součástí všedního dne,“ říká primátor města Jan
Kubata.
V roce 1995, kdy v Ústí nad Labem začalo třídění odpadu, bylo

uhradit až 92,5 % stavby. Z hlediska zodpovědného hospodaření
s veřejnými prostředky to považuji
za správné rozhodnutí,“ říká primátor města Jan Kubata.
V zrekonstruovaném muzeu
má v budoucnosti mimo jiné sídlit
centrum zkoumání českoněmeckých vztahů Collegium Bohemicum.
Pokud město dotaci dostane,
stavět by se mohlo začít už na začátku příštího roku. Rekonstrukce
by měla trvat 24 měsíců.
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ročně vytříděno 595 tun. V roce
2006 to bylo 3263 tun a loni již
3891 tun. Město předpokládá, že
v roce 2010 to bude 4500 tun. „Pokud by lidé odpad třídit přestali,
což ale nepředpokládám, uvažovali
bychom o znovuobnovení poplatku," uzavírá Kubata.
Lidé, kteří nyní za odvoz odpadu městu dluží peníze, si nemohou
myslet, že zrušením této platební
povinnosti jejich dluh zanikne.
Pracovníci finančního odboru,
kteří nyní poplatky za odpad administrují, budou ve vymáhání
dluhů společně s městskými právníky pokračovat. Celkový dluh činí
v současné době 34 mil. korun.
Poplatky za komunální odpad
přinesly loni do rozpočtu města
41,6 mil. korun.

Základní otázky a odpovědi k projektu „SMS jízdenka“
1. Jakou jízdenku lze pomocí SMS zprávy
zakoupit?
Lze zakoupit základní plnocennou jízdenku
přestupní v hodnotě 15 Kč s platností 40 minut.
2. Kde platí tato jízdenka?
Jízdenka platí na všech linkách MHD provozovaných Dopravním podnikem města Ústí
nad Labem.
3. Jaký je tvar SMS zprávy a na jaké telefonní číslo se posílá?
Tvar SMS zprávy je MDJ (nerozlišují se malá
a velká písmena), odesílá se na telefonní číslo
902 06 15.
4. Kolik tato jízdenka stojí, jak bude účtována cestujícímu?
Tato jízdenka stojí 15 Kč včetně DPH a je účtována prostřednictvím mobilních operátorů.
5. Může tuto službu využívat každý vlastník mobilního telefonu nebo je potřeba mít
aktivovanou speciální službu?
Každý vlastník mobilního komunikačního
zařízení může využít tuto službu, pokud má aktivovanou službu Prémium SMS. Pokud jí aktivovanou nemá, může kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktivovat.
6. Mohou tuto službu využívat cizinci?
Cizinci službu mohou využívat pouze při zakoupení SIM karty místních operátorů (Telefonica O2, T-mobile, Vodafone), jinak jí využívat
nemohou.
7. Jak dlouho od odeslání SMS zprávy trvá
doručení SMS jízdenky?
SMS jízdenka je doručena přibližně do dvou
minut od odeslání požadavku (tento časový
údaj je pouze orientační). Z tohoto důvodu
byla prodloužena časová platnost jízdenky z 30
na 40 minut.
8. Na co ještě nesmím zapomenout, když si
hodlám zakoupit SMS jízdenku?
Z jízdního řádu si zjistěte čas odjezdu vybraného spoje linky MHD. Požadavek na nákup
SMS jízdenky je nezbytné odeslat v dostatečné
časové rezervě před odjezdem tohoto spoje.
SMS jízdenka Vám bude doručena do 2 minut
(čas je pouze orientační). Do trolejbusu nebo
autobusu můžete nastoupit, až Vám bude zpráva doručena zpět.
9. Lze získat daňový doklad za nákup SMS
jízdenky?
Ano, daňový doklad je možné vystavit elektronicky přes internetový portál www.smsjizdenky.
cz. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím
zadání telefonního čísla použitého pro nákup
SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na konkrétní telefonní číslo. Potvrzením
výběru SMS jízdenky nebo daného časového
období se zobrazí elektronický doklad, který
lze vytisknout. Daňové doklady lze dále získat
v provozních hodinách oddělení SMS jízdenky
na Dopravním podniku města Ústí nad Labem
a.s., Revoluční 26, III. patro, tel.: 800 100 613.
10. Jak se postupuje při náhodném smazání jízdenky, lze vytvořit duplikát?
Při náhodném smazání jízdenky je možné si
nechat zaslat duplikát. Odešlete SMS ve tvaru
MDJA na telefonní číslo 900 06 03 a přibližně
do dvou minut Vám přijde znovu již zakoupe-

ná SMS jízdenka. Cena duplikátu SMS jízdenky je 3 Kč včetně DPH.
11. Jak je tento systém nákupu chráněn
proti zneužití?
Systém je chráněn dlouhým alfanumerickým
kódem, který je v každé jízdence zobrazen. Tento unikátní kód je vygenerován na základě několika interních údajů. Tento systém umožňuje
efektivnější kontrolu a dokazování případného
zneužití oproti jízdenkám papírovým.
12. Jak jsou chráněna osobní data kupujícího?
U této služby nezjišťujeme žádné osobní
údaje, kromě telefonního čísla, které ale není
v systému svázáno s žádnou konkrétní osobou.
Samotné ukládání dat do systému je rovněž
chráněno proti zneužití.
13. Jsou tyto jízdenky nějak evidovány
nebo se po uplynutí platnosti automaticky
vymažou ze systému?
Telefonní čísla jsou evidována a uložena v systému nejméně po dobu deseti let. Je to z důvodu
dokazování v případě soudního sporu.
14. Kdy mohu nastoupit do autobusu nebo
trolejbusu?

Do autobusu nebo trolejbusu lze nastoupit
až po doručení SMS jízdenky do mobilního
komunikačního zařízení. Nástup do autobusu
nebo trolejbusu bez doručené SMS jízdenky
nebo odeslání požadavku na nákup SMS jízdenky v době, kdy se přeprava začne realizovat,
se posuzuje jako porušení Smluvních přepravních podmínek a přepravní kontrolor uloží
cestujícímu přirážku ve výši 1000 Kč.
15. Mohu nastoupit do autobusu nebo trolejbusu, když jsem odeslal požadavek na nákup SMS jízdenky a tuto jsem ve stanoveném
časovém limitu ani později neobdržel?
Nikoliv, pro přepravu si musíte zakoupit jiný
jízdní doklad, např. jízdenku u řidiče vozidla
a na nedoručení SMS jízdenky podat reklamaci.
Reklamaci lze uplatnit pouze na předepsaném
tiskopisu, který je umístěn na internetových
stránkách společnosti, tj. www.dpmul.cz nebo
telefonicky v provozních hodinách oddělení
SMS jízdenky na telefonním čísle 800 100 613.
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O výsledku reklamace budete písemně vyrozuměni.
16. Jak probíhá kontrola těchto jízdenek?
Cestující, který si SMS jízdenku zakoupí, je
povinen se touto jízdenkou přepravnímu kontrolorovi prokázat, a to tím, že mu umožní přečíst si celý text. Přepravní kontrolor podle údajů na jízdence provádí kontrolu oproti serveru
s databází platných jízdenek. Při podezření, že
je tato jízdenka neplatná, má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS.
17. Nezpomalí nový systém práci přepravních kontrolorů?
Nikoliv. Přepravní kontrolor na kontrolu
„elektronické“ jízdenky spotřebuje podobný
časový fond jako u papírové jízdenky. Přepravní kontroloři jsou vybavení moderními
technickými prostředky, které zaručí rychlost
kontroly cestujícího.
18. Jsou přepravní kontroloři na nový systém dostatečně vyškoleni? Nebude docházet
k selhání systému lidskou chybou?
Všichni přepravní kontroloři Dopravního
podniku města Ústí nad Labem a.s. prošli důkladným školením, které je naučilo využívat
potřebné elektronické prostředky, komunikační systém a v rámci zkušebního testování si
kontrolu vyzkoušeli v praxi. Absolvovali také
potřebné školení pro případ nastání nestandardních okolností.
19. Jaká je kapacita systému, může dojít
k přetížení?
Kapacita systému je 1200 SMS jízdenek/sec.
Vzhledem k tomu, že tento systém byl koncipován na mnohem větší zátěž, jako například
při hromadném hlasování v soutěžích, je rezerva více než dostatečná.
20. Jak je SMS jízdenka identifikována,
pod jakými kódy?
Jízdenka je identifikována dvěma různými
kódy, které jsou v textu jízdenky zobrazeny.
21. Jaká je pravděpodobnost či možnost
opakování těchto kódů?
Alfanumerický unikátní kód se opakovat nemůže. Zkrácený číselný kód se v době platnosti
jízdenky také opakovat nemůže.
22. Za jak dlouho přijde přepravnímu kontrolorovi odpověď na platnost předložené
jízdenky?
Odpověď systému při on-line ověření je do
10 vteřin. Ověření off-line je okamžité.
23. Je zařazen tento elektronický nákup do
Tarifu MHD?
Ano, je zapsán jako dodatek k Tarifu MHD
č. 1. Dále jsou podmínky nákupu SMS jízdenky
a povinnosti cestujícího při kontrole doplněny
do Smluvních přepravních podmínek.
24. Proč novou službu Dopravní podnik
města Ústí nad Labem a.s. zavádí?
Dlouhodobým cílem Dopravního podniku
města Ústí nad Labem a.s. je zkvalitňování služeb pro zákazníky, kterým chceme poskytnout
nejvyšší komfort cestování. Systém SMS jízdenek bude vhodně doplňovat stávající systém
distribuce papírových jízdenek a v současné
době již úspěšně funguje v několika evropských městech.

Lávku pro pěší nahradí přechod

Během druhého červencového
víkendu bude odstraněna lávka
pro pěší před Domem kultury.
Město místo ní vybuduje nový
přechod pro chodce s bezpečnostním ostrůvkem. Demolice lávky
si vyžádá omezení dopravy na
komunikaci Velká Hradební. Část
této komunikace bude 12. a 13.
července na několik hodin obousměrně uzavřena, a to pravděpodobně během noci.

Postupná demolice lávky probíhá již od letošního května.
Kromě vybudování přechodu
s ostrůvkem dojde také k úpravě schodišťového přístupu do
Domu kultury a vytvoření dvaceti parkovacích míst se šikmým
stáním. S vybudováním přechodu bude upravena také komunikace v úseku Velká Hradební
– Bělehradská včetně nového
dopravního řešení. Tyto úpravy

by měly být hotovy nejpozději do
konce října.
„K demolici jsme přistoupili
jednak proto, že chceme před Domem kultury vytvořit zálivku pro
autobusy a vozidla s tělesně handicapovanými a také z důvodu,
že oprava lávky by byla vzhledem
k jejímu zchátralému technickému
stavu značně nákladná,“ vysvětlil
náměstek primátora Jan Řeřicha.
V letošním roce je pro rekonstrukci kulturního domu k dispozici 20,5 mil. Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuty demolice lávky
pro pěší, přeložky dotčených sítí,
úpravy komunikací Velká Hradební a Bělehradská, úpravy prostranství, další část výměny syenitového
obkladu a vybudování ochranného
kamerového systému.
V letech 2006 – 2008 bylo pro
investice do Domu kultury vynaloženo 66,6 mil. Kč. V rámci těchto
finančních prostředků byla provedena například výstavba galerie E.
Filly, rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení střechy, projektová
dokumentace na zaměření celého
objektu či zateplení a částečná výměna obkladů a výplní. Další etapy
rekonstrukce objektu chce město
financovat s pomocí dotací z evropských strukturálních fondů.

Peníze na Portu, tance i jazz blues festival
Radní schválili zapojení účelové
neinvestiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 350 tis. Kč a její
poskytnutí Kulturnímu středisku
města na zabezpečení těchto akcí
v roce 2008:





Radní dále schválili zapojení
účelové neinvestiční dotace od
Ústeckého kraje ve výši 5,2 milionu Kč. Peníze obdrží ústecké
Severočeské divadlo opery a baletu na realizaci svého projektu



42. ročník Mezinárodního festivalu country & western a trampské písně „Trampská PORTA
2008“ ve výši 100 tisíc Kč
41. Střekovská kamera ve výši
50 tisíc Kč



XII. ročník Mezinárodního jazz
& blues festivalu Ústí nad Labem ve výši 150 tisíc Kč
39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008 Ústí nad
Labem ve výši 50 tisíc Kč

„Program aktivit Severočeského
divadla opery a baletu Ústí nad
Labem.“
Také Činoherní studio dostane
krajské prostředky – půjde o 1
milión korun na projekt „Zájezdová a kulturně vzdělávací činnost v rámci regionu Ústeckého
kraje a České republiky.“

Město poskytne nízkoúročné
půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím čtyř půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 810
tisíc Kč.
Nejvyšší půjčka ve výši 465 tisíc
Kč půjde Společenství domu Na
Spálence 327/5 na obnovu střechy, výměnu oken a obnovu fasády domu, 150-ti tisícovou půjčku
obdrží Sdružení občanů obytného
domu Na Výrovce 607/2 na obnovu střechy, 135 tisíc si půjčí manželé Foltýnovi na zateplení obvo-

dového pláště domu v Sebuzínské
122 v Brné a 60 tisíc manželé Petrovi na výměnu oken a obnovu
fasády domu Na Výrovce 607/2.
Celkový stav fondu je nyní 16,3
mil. Kč, z toho nesplacené půjčky
představovaly ke konci letošního
dubna 5,9 mil. Kč. Zbylá část je na
bankovním účtu. V současné době
je v běhu 26 půjček. Jedna z nich
je vymáhána soudně, ostatní jsou
řádně spláceny. Úrok z půjčky je
ve výši 2 procent.
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Divadlo s novým
rezervačním
systémem
Severočeskému divadlu opery a baletu pořídí město nový
rezervační systém vstupenek
za 177 tisíc korun. Schválila to
Rada města.
Divadlo se nyní potýká s častými technickými problémy při
poskytování služby rezervace
vstupenek na webových stránkách www.operabalet.cz. Důvodem je zastaralost systému,
na který již prakticky neexistuje
odborný servis. Nový rezervační
systém bude kompatibilní s nejmodernějšími
počítačovými
programy a umožní veřejnosti
zajistit si na webových stránkách divadla on-line rezervaci,
a to včetně platby za vstupenky.

Doprava na nábřeží
se výrazně zklidní
Radní schválili rozpočtovým
opatřením částku ve výši 2,2 mil.
Kč na akci „Dopravní opatření
související s protipovodňovým
opatřením Střekov.“
Odbor dopravy zajistil realizační dokumentaci na dopravní
opatření v této lokalitě, která by
měla zklidnit dopravu v ulici Střekovské nábřeží a v přilehlých ulicích Na Pile, Třebízského, Tomáše
ze Štítného, Sukova a U Stanice,
a to včetně úprav pro parkování.
Půjde o drobné stavební úpravy
křižovatek, parkovacích stání,
optimalizaci vodorovného a svislého dopravního značení a další
dopravní opatření, která zároveň
úzce souvisí s výstavbou protipovodňových opatření na Střekovském nábřeží.

Architektonické řešení se
ústeckým radním nelíbí
Radní vyslovili souhlas se záměrem investora postavit „Bytový
dům Malátova“.
Rada města však nesouhlasí s předloženým návrhem architektonického řešení, který investor pořídil k územnímu řízení. Radní požádali investora o její přepracování ve vztahu k předmětné lokalitě
a o následnou prezentaci detailního řešení odstínění přilehlé mateřské školy od předmětného záměru, stejně jako o detailní vyřešení
parkoviště ve vztahu k okolní zástavbě.
Dle předložené dokumentace se jedná o objekt s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími, s 68 bytovými jednotkami o velikostech od 1+1 až 3+1 a 53 garážovými stáními. Bude vybudována
nová příjezdová komunikace, která propojí ul. Hoření se stavebním
pozemkem. Tato komunikace má sloužit potřebám stavby a po jejím dokončení bude využívaná jako místní komunikace pro příjezd
k bytovému domu.
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Výstava na Větruši pomůže strádajícím dětem

Umělecká výstava s charitativní aukcí – to je název výstavy, která byla zahájena vernisáží
za účasti radní Zuzany Kailové
v prostorách zrcadlového bludiště na ústecké Větruši. Exponáty
jsou vystaveny v galerii, která je
součástí zrcadlového bludiště
a také ve vyhlídkové věži samotného zámečku. Výstava, jejímž
pořadatelem je občanské sdruže-

ní ESTUARIO, potrvá do konce
července.
Svou tvorbu a aktivity na Větruši představují ústečtí rodáci,
cestovatel Mart Eslem a grafik
Jiří Svoboda. Eslem, vlastním
jménem Martin Šlambor, je duší
cestovatel. Navštívil již 63 zemí
světa. O cestování pořádá přednášky, výstavy fotografií a publikuje v novinách a časopisech.

V roce 2001 vydal knihu „Již zbývá jen Antarktida“. V roce 2003 se
mu podařilo si splnit tento velký
cestovatelský sen a zkompletoval sbírku všech sedmi světadílů.
Na základě jeho myšlenky vnikl
v roce 2006 Klub 7K sdružující
momentálně 11 mužů a žen, kteří se narodili v České republice
a navštívili všech sedm kontinentů planety Země.
Jiří Svoboda pracuje jako výtvarník. Jeho oblíbeným oborem
je precizní dokumentární kresba
různými technikami, knižní ilustrace, ale také klasická olejomalba.
Oblíbenou technikou je „malba“
barevnými pastelkami prováděná
na velkých formátech. Díky účasti na výtvarných a sochařských
sympoziích se již zařadil i mezi
sochaře tvořící z pískovce. Zájem
o dokumentární kresbu je provázán se zájmem o historii lidské
společnosti a o lidskou společnost
obecně – především v souvislosti s otázkami víry a náboženství.

Výsledkem tohoto zájmu jsou dvě
publikace z oboru literatury faktu:
kniha „Tajemství Otce děsu“ se
zabývá okolnostmi kolem výstavby egyptských pyramid a dalších
podobných staveb ve světě. Kniha
„Jeho jméno je Jsem“ zase prezentuje poznatky z geologie, fyziky,
historie a dalších vědních oborů
jako indicie vedoucí k přesvědčení, že Bůh skutečně existuje. Obě
publikace jsou doplněny autorovými ilustracemi a fotografiemi.
Slavnostní zakončení výstavy
s charitativní aukcí proběhne v salonku zámečku Větruše ve čtvrtek
31. července 2008 od 19 hodin.
Při této charitativní aukci budou
všechny exponáty vydraženy ve
prospěch Českého výboru pro
UNICEF, jehož zástupci se dražby i slavnostní vernisáže osobně
zúčastní. V galerii bude taktéž
umístěna nádoba pro dobrovolné příspěvky, které taktéž budou
věnovány Českému výboru pro
UNICEF.

V Ústí nad Labem se změní sazby daně z nemovitostí
Od 1. ledna příštího roku dojde v Ústí nad
Labem po dlouhých 16 letech ke zvýšení sazeb
daně z nemovitostí. Schválili to zastupitelé.
U stavebních pozemků se pro celé území
statutárního města Ústí nad Labem stanoví
koeficient pro výpočet daně z pozemků 4,5
(dříve 3,5).V případě obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným
domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné
plochy, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů byl stanoven koeficient 4,5
(dříve 3,5). U staveb pro individuální rekreaci
a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, u staveb, které plní doplňkovou
funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží,
u garáží vystavěných odděleně od obytných
domů, u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže, u staveb užívaných

pro podnikatelskou činnost a u samostatných
nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost platí nově koeficient 1,5 (dříve
1). U všech nemovitostí na území statutárního
města Ústí nad Labem se dále stanoví místní
koeficient ve výši 3.
Majitel bytu 3+1 o výměře 72 m2 nyní platí
na dani z nemovitostí měsíčně kolem 30 korun. Po 1. lednu příštího roku to bude zhruba stokoruna. U rodinného domku (120 m2)
se nyní platí měsíčně přibližně 40 korun, po
úpravě sazby daně to bude 150 korun. U rekreační chatky 50 m2 se bude oproti stávajícím 12
korunám měsíčně platit 60 korun. „Tyto příklady jsou pouze orientační a neplatí to v každém
případě, protože při výpočtu daně záleží na
mnoha okolnostech," říká náměstek primátora
Libor Turek.

Změnou sazeb této daně získá město do svého rozpočtu o 77 miliónů korun navíc. „Tyto
peníze použijeme zejména na financování provozu škol a školek, úklid města i opravu komunikací," pokračuje Turek.
Daň z nemovitostí vybírá ﬁnanční úřad, avšak
výnos jde výhradně obci. Město Ústí nad Labem
může již od roku 1992 s výší daně změnou koeﬁcientu pohybovat, a to i rozdílně pro jednotlivé městské části. „Sazbu jsme velmi dlouho
nenavyšovali, protože to nebylo bezprostředně
nutné. Nechtěli jsme občany zbytečně zatěžovat
vyšší platební povinností. To, co se však stalo
meziročně s cenou potravin, služeb a pohonných hmot, včetně vývoje inﬂace, ale už dlouho
nepamatujeme. Náklady na cokoliv vystoupaly
v krátkém čase tak vysoko, že jsme byli přinuceni na to zareagovat,“ uzavírá náměstek.

Rugbysté z Haltonu nadchli ústecké školáky
Do Ústí nad Labem zavítal
juniorský rugbyový tým Halton
Farnworth Hornets z partnerského města Halton ve Velké Británii.
V rámci svého turné po ČR navštívili hosté z Anglie ZŠ Vinařská, kde je přivítal primátor města
Jan Kubata a ředitel školy Miloslav
Čechura.
Součástí návštěvy byla ukázka
bezkontaktního rugby, do kterého
se zapojili i žáci z ústecké školy.
Učitelé i žáci tak měli možnost
shlédnout nefalšovaný trénink
hry, která u nás nemá příliš silné
zázemí a tradici.

„Ústečtí školáci měli jedinečnou
možnost vidět ukázku tréninku
v rugby ze země, kde má tento
sport silné kořeny. Myslím si, že se
řady obdivovatelů rugby po dnešní ukázce rozšíří. Byl to opravdu
nevšední zážitek,“ uvedl primátor
Jan Kubata.
Ústečtí žáci byli ukázkou rugby
a následným společným tréninkem nadšeni. Zvažují proto ve
spolupráci s českou rugbyovou
asociací založení vlastního rugbyového týmu. Spolupráci v tomto
smyslu nabídl škole osobně přítomný Andrew Fairhurst, zástupce této asociace.

Ukázka rugby měla být bezkontaktní. Nebyla.
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Nejdříve vyzkoušejte, potom kupte –
to je nabídka nové elektro prodejny

Svoji největší prodejnu otevřela
v Ústí nad Labem společnost Expert Elektro. V obchodním centru Trmice naproti hypermarketu
Globus nabízí veškerý sortiment
z oblasti elektroniky, elektrospotřebičů a počítačů pro domácnost
včetně příslušenství a servisu.
Slavnostního otevření se zúčastnili také starostka města Trmice
Mgr. Jana Oubrechtová a primátor
města Ústí nad Labem Mgr. Jan
Kubata, kteří společně přestřihli pásku. Zajímavosti týkající se
nové prodejny nám přiblížil Peter
Weiss, jednatel Expert Elektro.

Co přinese nová prodejna
městu?
„Na to je možné nahlížet ze
dvou pohledů. Jednak se lidé v Ústí
a okolí mohou těšit na širokou škálu
výrobků z oblasti elektro, domácích
spotřebičů a IT. Přinášíme také
profesionální služby. Druhý pohled
se týká obecného prospěchu. Nová
prodejna přinesla zhruba 20 nových pracovních míst.“
V čem je nákup ve vaší nové
prodejně jiný?
„Nová prodejna nabídne našim
zákazníkům interaktivní prodej.
Vzhled prodejny se přiblíží tzv.

showroom, což znamená, že zákazník si bude moci sám či za pomoci našich školených a zkušených
odborníků výrobek prohlédnout
a ihned jej vyzkoušet v chodu. Prodejna bude proto vybavena nejmodernějšími prvky prezentace, které
zákazníkovi maximálně usnadní
výběr a umožní jednotlivé výrobky
porovnat a zvolit ten, který nejlépe
vyhovuje jeho požadavkům. Půjde
nejen o větší produkty, ale také
o zdánlivě drobné spotřebiče, jako
jsou například PC reproduktory.
Našim budoucím zákazníkům tak
nabídneme nákup plný emocí a zážitků.“
Jak velká je prodejna a jak
dlouho trvala její stavba?
„Jde o zatím naši největší prodejnu o rozloze 1.400 m2, jejíž základní kámen byl slavnostně položen 14.
září 2007. Celá stavba tedy trvala
pouze rekordních 8 měsíců.“
Jsou pro zákazníky připraveny
nějaké speciální akce?
„Zákazníci se mohou u spousty
značkových produktů těšit na velmi
akční ceny. V průběhu roku jim budeme nabízet tématické předváděcí
akce různých výrobků, prezentace
novinek či oslavy a show s vystoupeními populárních umělců.“
(Inzerce)

Lucie Bílá zazpívá
v Ústí nad Labem
Budweiser Budvar a město Ústí nad Labem Vás
srdečně zvou na koncert Lucie Bílé a skupiny
Petra Maláska a Bendova komorního orchestru.
Vstupné 100 korun,
děti do 15 let zdarma.

26. 7. od 20:00 hodin v Letním kině
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Nabídka informačního
centra: Komplet DVD
pekelný stroj na Větruši
a informační brožura
Větruše za 60 Kč
Už před dávnými lety stával na místě Větruše opevněný
hrad stejného jména. Ten tehdy
obýval loupeživý rytíř Neplecha, který trápil zlými skutky
mírumilovné ústecké měšťany.
Nejvíce se báli jeho pekelného stroje, jímž bavil sebe a své
kumpány.
Chcete vědět, jak to dopadlo?
Staňte se tedy i Vy svědky
prastarého příběhu o zlém pánovi v první animované pohádce o městě Ústí nad Labem. Motiv pohádky byl převzat z knihy
pohádek Labská královna, kreslil ústecký výtvarník Michal
Novák. Pohádka je namluvena
v češtině, angličtině a němčině,
český komentář čte Jiřina Jirásková.
Zakupte si toto dvd za 60,-Kč
a jako dárek dostanete plnobarevnou informační brožuru
o Větruši.
Infomační středisko města
Ústí nad Labem
Hradiště 9
Tel: 475 220 233,
info.stredisko@mag-ul.cz

Peníze půjdou na
kulturní projekty
Město podpoří 240 tisíci Kč
kulturní projekty.
Radní schválili poskytnutí
5 tisíc Kč „Občanskému sdružení
pro záchranu zříceniny Blansko“
na přípravu studie a projektu statického zajištění zříceniny Blansko a 15 tisíc Kč „Svazu Maďarů
žijících v českých zemích – organizační jednotce Teplice“ na
úhradu nákladů spojených s realizací kulturních projektů: Literární
odpoledne, Hudební odpoledne
a Taneční zábava národnostních
menšin.
Zastupitelé pak odsouhlasili
poskytnutí 70 tis. Kč občanskému
sdružení Kult na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
projektu „5. plavba Divadelní lodi
Tajemství bratří Formanů“ a 150
tis. Kč společnosti TV Lyra, s.r.o.
na částečnou úhradu nákladů
spojených s realizací Mezinárodního filmového festivalu „Femina Film 2008," který se uskuteční
v Ústí nad Labem ve dnech 8.10
- 11.10.2008.

Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad Labem určitě neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou záviděníhodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce světovou jedničkou.
I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí
naprosto jedinečné a nepřekonatelné.
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Nejvlivnější malíř
…v Evropě v polovině 18. století
Jméno Anton Raphael Mengs (1728 – 1779)
není mezi Ústečany běžně známé, přitom jde o
rodáka, kterého jim závidí celá Evropa. Byl to
klasicistní malíř, který neměl za svého života
srovnání. Portrétoval krále i papeže. Mengsova
díla jsou chloubou sbírek předních galerií světa
a při prodeji dosahují astronomických částek.
Umělec vynikal nejen talentem, ale i pílí, mluvilo se o něm jako o „nejpracovitějším muži
století“. V rodném Ústí však pobyl všeho všudy
jen pár dní, jeho matka sem přijela z Drážďan
prakticky jen porodit.
Vhodný úkryt
Ústí přišlo ke svému nejslavnějšímu rodákovi zvláštní cestou. V nedalekých Drážďanech
působil jako dvorní malíř jistý Ismael Mengs.
Tento muž si vysloužil na dvoře saského kurfiřta Augusta Silného nejen pověst talentovaného umělce, ale také velkého tajnůstkáře.
Soukromí si úzkostlivě chránil nejspíš kvůli
svému židovskému původu. Dvorské kruhy
se dohadovaly o jeho vyznání a už vůbec nevěděly, zda malíř má nějakou rodinu. A není
divu. Se ženou se ve společnosti nikdy neukázal. A když měla roku 1725 porodit prvního
potomka, sbalil ji a odvezl za české hranice.
„Malé a pochmurné“ město, jak označovaly
Ústí dobové prameny, bylo úkrytem, kde se
mohla dvojice vyhnout nepříjemným otázkám
o manželství, víře a křtu. O tři roky později Mengsovi podnikli stejnou výpravu znovu
a tehdy přišel na svět Anton Raphael. Po dobu

porodu poskytla rodině přístřeší vážená ústecká měšťanka Anna Margarethe Fischerová
ve svém domě na Mírovém náměstí. Malíř ji
z vděčnosti daroval obrázek madony. Později byl vystaven v kostele a mnozí Ústečané ho
považovali za zázračný. Při své krátké návštěvě
města si ho nechal ukázat i slavný myslitel J.W.
Goethe, obdivoval ho skladatel R. Wagner.
Dochoval se dodnes.
Náhrobek od carevny
Anton Raphael neměl žádné dětství. Otec
rodinu pouštěl z domu jen po setmění. Všechny děti byly nuceny učit se otcovu řemeslu
od útlého věku. Anton prý maloval s nechutí
a musel být k umění pedantickým otcem doslova dopráskán. Ale zásluhou toho dosáhl
nebývalé čistoty a jistoty v kresbě, brzy překonal v malbě otce. Záhy se stal Anton R. Mengs
mladší prvním saským dvorním malířem. Jeho
hvězda závratně stoupala. Přestěhoval se do
Říma. Tamní honorace se o služby skvělého
portrétisty doslova rvala. Mengs dvakrát portrétoval papeže Klementa XIII. Neapolský král
ho učinil svým dvorním malířem a když se stal
králem Španělska, tak povolal malíře s sebou
do Madridu. Tam Mengs vytvořil řadu obrazů
a nástěnných maleb. Ale nebyl jen malířem, byl
také uznávaným teoretikem umění, znalcem
hudby - vyhledávaným partnerem k diskusím
s největšími osobnostmi své doby. Hovořil německy, italsky, francouzsky, španělsky, rozuměl
latinsky a anglicky. Kolegové ho označovali za

„největšího umělce své a možná i následující
doby“. Jeho značný vliv dokresluje fakt, že když
zemřel, ruská carevna Kateřina II. mu nechala
zbudovat náhrobek přímo v chrámu svatého
Petra v Římě.
I když se malíř od svého narození v Ústí
nikdy neukázal, Ústečané rodáka uctívali. Pojmenovali po něm ulici. Na rodný dům pověsili pamětní desku. V roce 1938 ale všechny
adorace musely skončit. Mengs byl pro nacisty
položid. Po válce se veřejného obnovení úcty
nedočkal.
Martin Krsek
Muzeum města Ústí nad Labem

Nabídka služby dopravní obslužnosti pro imobilní občany
Dopravní služba nabízí přepravu osob, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje používat
hromadnou dopravu.
Tato služba je určena všem zdravotně postiženým občanům, držitelům průkazek TP, ZTP
a ZTP/P i zdravé veřejnosti.
Přepravu osob dle Vašich požadavků zajišťují
proškolení řidiči i do míst, kam se hromadnou
dopravou nelze dostat např. k lékaři, na letiště,
do hotelů, na různé společenské akce i večírky
apod.
Služba je nabízena těmito vozy:
• MERCEDES – BENZ (Sprinter), určený pro
vozíčkáře se speciální nájezdovou plošinou
pro pět imobilních občanů se speciálními
úchyty proti pohybu vozíku ve vozidle a čty-

•

•

•
•

ři doprovody plus řidič, kterého lze použít
případně i jako doprovod.
Dále dvěma mikrobusy MERCEDES –
BENZ (Sprinter) pro 18 mobilních osob.
V současné době např. tyto vozy využívají
rodiče pro svozy a rozvozy jejich handicapovaných dětí do speciální školy.
Lze pro přepravu použít i dva osmimístné
mikrobusy značky FORT TRANSIT a PEUGEOT.
20-ti místný MERCEDES – BENZ (Vario)
Dva 45-ti místné autobusy.

Ceník:
Speciální bus pro vozíčkáře, 10 Kč/km
TRANSIT a PEUGEOT
50 Kč/h. čekání
18-ti místný mikrobus
15 Kč/km
70 Kč/h. čekání
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20-ti místný mikrobus
Dva 45-ti místné autobusy

18 Kč/km
80 Kč/h. čekání
22 Kč/km
100 Kč/h. čekání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Při cestě do zahraničí se započítává rozdíl
ceny nafty nakupované v zahraničí a ostatní
poplatky (diety řidiče, mýtné apod..)
Při cestě trvající více jak jeden den a delší
spolupráci lze domluvit smluvní cenu.
Tuto službu lze objednat na NON-STOP
dispečinku:
Eurotel 728 84 16 16, T-mobile 739 035 673,
e-mail: hlavenka.bus@seznam.cz,
handicapbus.ul@seznam.cz.

Na Větruši práce končí i začínají

O výletním zámečku jsme si
krátce povídali s náměstkem primátora Janem Řeřichou.
Jak je Větruše připravena na
prázdninovou sezónu?
„Reklamační práce na opravách
fasády již skončily. Naopak začínají práce na sanaci svahu pod Větruší. Město na sanaci nedá ze svého
rozpočtu ani korunu. Bude se podílet pouze penězi, které dostalo od
pojišťovny.“
A restaurace?
„Bohužel zatím nefunguje. Už
dvakrát se nám stalo, že vítěz výběrového řízení na provozování

restaurace od záměru na poslední
chvíli odstoupil. Nyní intenzivně
hledáme cesty, jak situaci řešit.
O prázdninách bude bohužel zřejmě restaurace zavřená.“
Jak je areál Větruše letos využíván? Vyplatilo se vůbec městu
zámeček rekonstruovat?
„Určitě vyplatilo. Vyhlídkovou
věž navštívilo od dubna již dva
tisíce osob. Bludiště navštívilo od
letošního ledna do konce května
3725 platících a 2547 neplatících
osob, na kurtech a hřišti bylo odehráno během dubna a května celkem 233 hodin.“
Je na Větruši dostatek parkovacích míst a toalet?
„Areál na Větruši nabízí celkem
třicet bezplatných parkovacích
míst pro auta, tři pro autobusy
a dvě stání pro invalidy. V prostorách vyhlídkové věže, bludiště
a sportoviště jsou všem návštěvníkům k dispozici zdarma toalety. V prostoru u sportoviště nyní
město jedná o rozšíření sortimentu
občerstvení a posezení na předzahrádce.“
Lanovka na Větruši zůstává
cílem města, nebo se něco změnilo?
„Koncem května primátor Jan
Kubata poklepal na základní kámen stavby Fora v centru města,
odkud povede lanovka na Větruši.
Když vše dopadne podle plánu,
příští rok na podzim se s ní svezou
první návštěvníci, což nepochybně
ještě více zpřístupní tento sportovně-relaxační areál s překrásným
výhledem na město.“

Loď Porta Bohemica bude
o prázdninách jezdit častěji!

V červenci a srpnu bude loď s názvem Porta Bohemica pro 249 cestujících plout na trase Ústí nad Labem – Litoměřice 3x týdně. Na lodi je
k dispozici restaurace a je zde též možnost přepravy kol.

Jízdní řád lodi:
Úterý, čtvrtek, sobota
Příjezd
Litoměřice
Lovosice
Píšťany
Velké Žernoseky
Ustí n/L -Vaňov

09:45
10:30
11:00
12:45
Příjezd

Ustí n/L -Vaňov
Vel Žernoseky
Píšťany
Lovosice
Litoměřice

14:45
15:15
16:00
17:00

Odjezd
09:00
10:00
10:45
11:15

Odjezd
13:15
15:00
15:30
16:15

Kontakt na provozovatele lodi:
Telefon: 604 262 038, e-mail: ivan.julak@seznam.cz
Pro více informací se obraťte na Informační středisko města Ústí
nad Labem, Hradiště 9, Ústí nad Labem, tel: 475 220 233,
info.stredisko@mag-ul.cz
Na provoz osobní lodní dopravy přispívá sdružení obcí Labská paroplavební společnost. V současnosti se připravují webové stránky www.
labskaparoplavba.cz.

Ústí chce překonat rekord Olomouce
Český národní rekord ve sběru použitých
baterií, jehož držitelem je nyní Olomouc,
chtějí překonat v Ústí nad Labem. Dnem
„D“ se stane 17. září, kdy bude na Lidickém
náměstí celodenní zábavný program v rámci Evropského týdne mobility. Takže, pokud
chcete svému městu pomoci k získání rekordu, přineste v době od půl desáté do půl třetí
odpoledne co nejvíce starých baterií ke stánku žabáka Bata.
„U nás v Ústí momentálně ve sběru baterií plníme požadovaný celostátní průměr, který činí
jednu baterii na obyvatele. V roce 2007 jsme sesbírali zhruba tisíc devět set kilogramů použitých
článků. Na sběru baterií se však podílí z jedné
třetiny Správa policie České republiky a z jedné
třetiny podnikatelské subjekty. Rádi bychom více
zapojili občany města, a proto chceme překonat
olomoucký rekord,“ uvedl náměstek primátora
Arno Fišera, do jehož kompetence péče o životní prostředí spadá.
Podle požadavků Evropské unie by se měly
v roce 2012 sebrat tři baterie na obyvatele, což

v případě Ústí s 94 tisíci obyvately znamená
zhruba 6 tun sebraných článků ročně. Město
se proto rozhodlo spolupracovat s neziskovou
společností Ecobat, která se sběrem a likvidací
baterií v ČR zabývá. Společně připravují i zmíněný pokus o překonání rekordu. „Olomouc
vytvořila rekord letos 1. května tím, že v průběhu pěti hodin nasbírali její obyvatelé dvě stě
padesát pět kilogramů použitých baterií. Stejné
podmínky budou platit i zde v Ústí a na jejich
splnění budou, stejně jako v Olomouci, dohlížet
komisaři z agentury Dobrý den z Pelhřimova,“
vysvětlil Petr Kratochvíl, jednatel neziskové
společnosti Ecobat. Agentura Dobrý den také
následně zajistí po případném překonání rekordu jeho zapsání do České knihy rekordů.
Nosným pilířem spolupráce Ecobatu s městem je právě nyní zavádění sběru baterií na
všech základních a mateřských školách v Ústí
nad Labem. Všechny školy obdrží sběrné nádoby a propagační materiály a Ecobat ve spolupráci s městem zajistí pravidelný svoz nasbíraných baterií. Rovněž podpoří zájem dětí
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prostřednictvím zábavné osvětové akce Hrátky
s Batem. „Zjistili jsme, že děti jsou k problematice ochrany životního prostředí mnohem
vnímavější než dospělí. Náš žabák Bat je hravou a nenásilnou formou seznamuje s tím, jaké
nebezpečné látky použité baterie obsahují a proč
nepatří do odpadkového koše. Mnohdy pak děti
působí ve svých rodinách jako malí ekologičtí
osvětáři,“ upozornil jednatel Ecobatu Petr Kratochvíl. První mateřské školy se mohou těšit na
návštěvu žabáka Bata již začátkem září, ostatní
školy a školky pak přijdou na řadu během první poloviny roku 2009.
„Věřím, že Ústečáci přijmou tuto výzvu a rekord překonají. Vždyť v každé domácnosti se
v zásuvkách nebo v hrníčcích na poličkách povaluje spousta vybitých článků, které by stejně
skončily jednoho krásného dne v odpadkovém
koši. Takže nezapomeňte – 17. září mezi půl
desátou a půl třetí vás na Lidickém náměstí
očekává žabák Bat. Tři účastníci budou oceněni
hodnotnými cenami," uzavřel náměstek primátora Fišera.

Nový dramaturgický plán severočeského divadla
V divadelní sezoně 2008/09 nabídne ústecké divadlo opět širokou škálu titulů od klasiky po současnost. Návštěvníci se především
mohou těšit na nové premiéry
atraktivních titulů. Premiéry příští sezony opět zahrnou všechny
Vaše oblíbené žánry - operu, balet, současné taneční divadlo, muzikál i operetu. V každé abonentské řadě (celkem jsou připraveny
4 – premiérová, úterní, nedělní
a řada pro rodiče s dětmi), bude
také symfonický koncert a několik
činoher hostujících divadelních
souborů se známými hereckými
tvářemi. O plánu příští sezony informoval ředitel SDOBÚL Tomáš
Šimerda: „Doufáme, že se nám
podařilo sestavit atraktivní dramaturgický plán a věříme, že i jeho
realizaci zajistíme na náležité umělecké úrovni.“
Šéf marketingu Martin Cikánek
doplňuje: „V současné době testujeme nový prodejní systém Colosseum, díky kterému bude prodej
vstupenek na našich pokladnách
i rezervace vstupenek přes internet
rychlejší, snazší a příjemnější. Zároveň jsou momentálně v tisku ma-

zepy vstupenek, které budou mít
od příští sezóny novou podobu, jež
Vás, doufáme, potěší“.
První premiérou nové sezóny
bude podivuhodná opera s fantazijními prvky krále francouzské operety Jacquese Offenbacha
HOFFMANNOVY POVÍDKY,
jejímž hrdinou je vždy nešťastně
zamilovaný básník – snílek – romantik Hoffmann. Opera se na jeviště SDOB vrací po osmi letech,
tentokrát v režii Tomáše Šimerdy
a poprvé ve francouzském originále.
V listopadu se uskuteční premiéra moderní taneční inscenace CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í. Na
strhující a temperamentní hudbu
současného balkánského skladatele Gorana Bregoviče se zde odvíjí příběh „zakázané“ lásky dvou
mladých lidí. Dva rozdílné světy,
jiná tradice, dva odlišné pohledy na svět a na život - to vše stojí v cestě oběma mladým lidem,
které spojuje láska. Autorkou námětu, libreta a choreografie je slovenská režisérka a choreografka
Dana Dinková. Inscenace se již 8
sezon úspěšně uvádí pod názvem

Pozor na klíšťata, útočí také
v zahradách a v parcích!
Lékaři bijí na poplach. Počet
případů onemocnění lymskou
boreliózou nebo klíšťovou encefalitidou neustále stoupá. Příčinou
vysokého počtu klíšťat je globální
oteplování, které má za následek
mírnější zimy. Tím pádem přežilo
větší množství přenašečů nemoci,
klíšťat a krev sajícího hmyzu a jejich hostitelů, převážně drobných
hlodavců. V současnosti je situace nejhorší kolem vodních toků
na Děčínsku, Ústecku a Litoměřicku.
Letní výlety do přírody nemusí
být vždy jen zdraví prospěšné. Oblastní hygienická stanice v Chomutově upozorňuje, že nejvyšší
výskyt klíšťat zaznamenává podél
vodních toků. Proto je třeba být
zde obzvlášť opatrný, chránit se
repelentem a při návratu domů se
vždy prohlédnout. V současnosti
je situace nejhorší na Děčínsku,
Ústecku a Litoměřicku. Poměrně
bezpečno je naopak na Lounsku,
Chomutovsku a Mostecku. Litoměřická pobočka upozorňuje
na skutečnost, že zvýšený výskyt
klíšťat zaznamenala i v městských
parcích a na zahrádkách.
Borelióza je o to nebezpečnější,
že napodobuje celou řadu jiných

Gypsy rous čili Cikánske korenie
ve Státní opeře v Banské Bystrici.
Před Vánoci se bude konat premiéra operety VESELÁ VDOVA
Franze Lehára, představitele stříbrného věku vídeňské operety.
Osvěžující příběh o vtipné, rozkošné a taky poměrně bohaté
vdově, která přesně ví, jakou taktikou získá mírně unuděného, ale
neodolatelného hraběte, režíruje
Gustav Skála. V nové tradici uvádění klasických muzikálů ústecké
divadlo pokračuje únorovou premiérou muzikálu DIVOTVORNÝ
HRNEC, který je upravenou verzí
úspěšného amerického muzikálu Finian´s Rainbow (Finianova
duha). Divotvorný hrnec byl prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě i u nás, kde je na
jeviště v roce 1948 ve svém divadle uvedli Voskovec a Werich. Ve
slavné roli Čochtana v režii Radka
Balaše vystoupí populární komik
Josef Náhlovský.
Po více než 50-ti letech uvede
Severočeské divadlo slavnou operu Giuseppe Verdiho OTELLO.
Skladatel mistrným hudebním
pohledem na tragédii o lásce až

za hrob vzdal hold svému oblíbenému dramatikovi Williamu
Shakespearovi. Inscenaci režíruje
Irena Žantovská, hudební nastudování připraví dirigent Norbert
Baxa. Baletní klasiku v sezoně
2008/2009 zastoupí POPELKA
Sergeje Prokofjeva, která se do
Ústí vrací po více než dvaceti letech. Tento příběh o dívce, která
zvítězila svou dobrotou a láskou
nad světem falše, zla a nadutosti,
už inspiroval tvůrce nejrůznějších
uměleckých žánrů. Prokofjevovo hudební zpracování patří jistě
k těm nejzdařilejším. Režii a choreografii inscenace s ústeckým baletním souborem nastuduje jeho
šéf Vladimír Nečas.
Nakonec něco o poslední
premiéře připravované sezony.
V příštím roce oslavíme 50. výročí
úmrtí českého skladatele Bohuslava Martinů. K jeho odkazu se
Severočeské divadlo opery a baletu připojí uvedením rozhlasové
opery VESELOHRA NA MOSTĚ,
která patří mezi opery malé rozsahem, ale velké originalitou a půvabem. Inscenace bude určena
především mládeži a dětem.

Projekt Zdravé město má novou koordinátorku

nemocí a její diagnostika není
snadná. Lékaři proto doporučují
podstoupit při podezření na nákazu krevní test, na jehož základě
může být zahájena efektivní léčba. Pacient tak zabrání trvalým
následkům, které tato nemoc
způsobuje. „Tvorba protilátek je
u boreliózy poměrně pozdní, tvořit se začínají nejdříve po dvou až
čtyřech týdnech. Samotná pozitivní hodnota protilátek však ještě
nemusí znamenat aktivní onemocnění. Může jít o reakci s nepatogenními boréliemi, spirochetálními
bakteriemi nebo u pacientů s pozitivním revmatickým faktorem.
Hodnocení laboratorních nálezů
by měl proto provádět odborník,
který se lymskou boreliózou speciálně zabývá, a to nikoliv jen na
podkladě izolovaného laboratorního nálezu,“ dodává ing. Zídková ze společnosti SYNLAB.CZ,
která kromě sítě laboratoří provozuje i ambulance alergologie
a klinické imunologie, pneumologie, interního lékařství a diabetologie. Pro pacienty je důležité,
že se ve všech zařízeních společnosti SYNLAB.CZ setkávají se
špičkovými odborníky ve svých
oborech.

Novou ústeckou koordinátorkou projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 se stala Bc. Alena Romanová (alena.romanova@mag-ul.
cz). Ve funkci nahradila Evu Poláčkovou, která odešla v červnu do důchodu. V Národní síti Zdravých měst si Ústí nad Labem vybudovalo
během několika málo let velmi dobré jméno. Město je zároveň úspěšným realizátorem místní Agendy 21, díky které se široká veřejnost
zapojuje intenzivně do života města. Nemalou zásluhu na tom měla
právě odcházející koordinátora projektu Eva Poláčková. Tímto jí patří
velký dík za dobrou práci, kterou pro město vykonala.

Plán rozvoje města je dokončen
Integrovaný plán rozvoje města
(IPRM) dokončilo po více než roční práci oddělení koncepcí odboru
strategického rozvoje MmÚ. Dokument, na jehož tvorbě se vedle
stovky odborníků z více než 30
organizací podílela i široká veřejnost, byl po zapracování podnětů
projednán na konci června radou
a zastupitelstvem města. Integrovaný plán rozvoje města byl
poté předložen Úřadu Regionální
rady Severozápad. V případě jeho
schválení bude moci město čerpat
více než 900 milionů korun z Regionálního operačního programu
Severozápad.
IPRM je nástrojem pro čerpání
dotací na podporu rozvoje města
z Regionálního operačního programu do roku 2013. Cílem IPRM
Ústí nad Labem je zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti
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centra města a zlepšení kvality života obyvatel. Hlavními aktivitami
bude revitalizace centra města navazující na předchozí rekonstrukci
Mírového náměstí, oživení městské zeleně, rekonstrukce Domu
kultury města či plavecké haly na
Klíši, modernizace Domova pro
seniory na Bukově či vybudování
kamerového systému.
IPRM musela zpracovat všechna města s více než 50 tisíci obyvateli, aby mohla čerpat evropské
prostředky z tzv. urbánní osy Regionálního operačního programu. Podrobné informace jsou
k dispozici na webu města pod
logem IPRM (www.usti-nadlabem.cz), u manažera IPRM
Ing. Tomáše Sýkory (tomas.sykora@mag-ul.cz) či tajemnice
IPRM Mgr. Lucie Hanušové (lucie.hanusova@mag-ul.cz).

Anketa: Co se vám v Ústí nejvíce líbí/nelíbí?
Vážení přátelé,
poslední velkou anketou, která proběhla v Městských novinách, byl „průzkum“ preferencí
Ústečanů ve vztahu k Mírovému náměstí. Ptali jsme se Vás,
co se vám líbí a nelíbí na plánu
rekonstrukce centrální plochy. Projektový tým tehdy vzal
v potaz velký počet připomínek

a promítl je do konečné podoby
náměstí.
Nyní za vámi přicházíme
s další velkou anketou, která však
není zaměřená pouze na jeden
konkrétní problém. „Chceme se
veřejnosti zeptat především na její
priority. Otázky necháváme otevřené - lidé mají k dispozici mnoho variant odpovědí. Každého
totiž trápí něco jiného. Výsledky

průzkumu nám jednak pomohou
zjistit, do jaké míry jsou představy
Ústečanů v souladu s cíli vedení
města a kam případně zaměřit
více pozornosti,“ říká radní Zuzana Kailová.
„Zpětnou vazbu samozřejmě
potřebujeme. Některé dny dostávám i desítky e-mailů s různými
názory, podněty a stížnostmi,
takže je vidět, že Ústečany dění

ve městě zajímá. Ankety o rekonstrukci Mírového náměstí se
zúčastnilo 180 respondentů a já
jsem přesvědčen o tom, že letošní
účast bude mnohem větší,“ uvádí
primátor města Jan Kubata.
Účastníci ankety mohou vyhrát
hodnotné ceny. Odpovědi budou
totiž po ukončení průzkumu slosovány. Vyřazeny však budou odpovědi anonymní a vulgární.

Otázky:
1. Jaký problém považujete v Ústí nad Labem za nejzávažnější ?

2. Co se vám naopak na současném Ústí nejvíce líbí?

3. Kam by mělo město v nejbližších letech nejvíce investovat?

Své odpovědi prosím posílejte na: Mgr. Hana Mlnaříková, Kancelář primátora města ÚL, Velká Hradební 8, PSČ 400 01, tel. 475 241 126.
Pokud budete odpovídat elektronickou cestou, tak na e-mailovou adresu hana.mlnarikova@mag-ul.cz. Připojte prosím nadpis ANKETA.

AVT servis
Ing. Tomáš Leman
Masarykova 66, Ústí nad Labem - centrum
50 m nad hotelem Vladimir,
vchod vlevo s modrou markýzou
 47 520 94 39 nebo 603 229 114
Specializovaná prodejna anténní a satelitní techniky.
Nabízíme:
- satelitní přijímače a komplety i na české programy
- set top boxy
- úpravu a rekonstrukce společných TV antén
- antény pro příjem digitálního vysílání
Široký výběr skladem.
Slevy na služby a instalace zařízení zakoupeného u nás.
Autorizovaný prodejce UPC Direct a CS Link.
Pozor!!! Na stejné adrese působí firma Intertop Ryvola.
S touto firmou nemáme nic společného. Pokud chcete
kvalitní služby od nás navštivte nás v prodejně vlevo
s modrou markýzou.

www.avtservis.cz

Analogové vysílání bude rušeno
Digitalizace se rozšiřuje do dalších regionů
V červenci 2008 dojde ke spuštění digitálního vysílání programů České televize z vysílače
Plzeň - Krašov na 34. kanále.
Na zmíněném kanále vysílá TV
Nova z televizního vykrývače
Ústí nad Labem - Brná a v této
lokalitě může dojít v tomto případě k částečnému zarušení zmíněného programu. Bude se jednat zejména o vyvýšené části nad
koupalištěm. K podstatně výraznějšímu rušení dojde v průběhu
září až října po navýšení výkonů
pražských vysílačů digitálního
vysílání na kanále 25. V tomto
případě se rušení dotkne v Brné
příjmu TV Prima, pokud nedojde k jeho přeladění na jiný vysílací kanál. Rušení digitálním
signálem se projevuje zvýšeným
šumem (zrněním) v obraze i přes
jinak dostatečnou úroveň přijímaného signálu.
Zároveň upozorňuji na plánované vypnutí analogového vysílání programu ČT 2 na Bukové
Hoře v říjnu tohoto roku.
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Pokud tedy bydlíte v lokalitě,
kde není kvalitní příjem digitálního signálu z Bukové Hory,
je jistou možností využití buď
placených služeb například UPC
Direct nebo O2TV, apod., nebo
neplaceného satelitního příjmu
paketu CS Link., kde základní programy (ČT, Nova, Nova
Cinema, Prima, Z1, Óčko, aj.)
získáte zdarma bez dalších měsíčních poplatků. Vstupními
náklady je pouze pořízení satelitního kompletu v cenové relaci
cca od 5 500 Kč. Při jeho koupi
raději využijte nabídky a služeb
specializované firmy než „akčních nabídek“ z reklamních letáků. V odborné prodejně získáte
krom široké nabídky kvalitních
přijímačů a příslušenství, komplexní služby, které v nespecializovaných prodejnách dostanete
jen stěží. Satelitní anténa vyžaduje pečlivé zapojení a velmi přesné nastavení a rozhodně to není
práce pro laika.
Tomáš Leman

Nevídáno, neslýcháno... 25
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Ústecký DP připravuje business class

S revolučním marketingovým
programem přichází od letošního 1. července ústecký Dopravní
podnik. Přes mobilní telefon si
nemusíte objednávat jen jízdenky.
Lze zvolit i řadu dalších služeb.
Růst nákladů způsobený prudkým vzestupem cen ropy a trakční
energie nutí dopravní společnosti

hledat nové cesty vedoucí k zisku.
Dopravní podnik severočeské metropole začal nabízet cestujícím
věci, které jsou v běžné městské
přepravě nevídané. Pošlete-li na
telefonní číslo 908 78 345 zprávu
ve tvaru „pizza“ , na jedné z příštích zastávek dostanete italské
jídlo. Nemusíme jistě vysvětlovat,

co vám do vozu přinesou, odešlete-li tvar tvarohbuchta – to se
vyplatí zejména lidem, kteří jedou
do práce přes celé město a nestihli se nasnídat. Podrobný seznam
jídel najdete v Přepravních podmínkách na webových stránkách
www. dpmul.cz/businessclass.cz.
Jednomu místnímu regionálnímu deníku se podařilo vypátrat
informace z přísně tajného jednání vedení Dopravního podniku
s firmou Chceteji, a. s. Vyšlo najevo, že další rozšíření služeb by
možná přineslo i možnost objednat si do vozu kromě jídla striptérku. „No, jednali jsme o tom,
firma to nabízí. Argumentuje, že
až chlapi pojedou posledním spojem z hospody, tak kdo nepropil
mobil, ten by to objednat mohl…
Tyčí je ve vozech dost… Problé-

Hledáme vánoční strom
Přestože začíná léto a VÁNOCE se zdají v nedohlednu, je nutno začít zajišťovat nejdůležitější součást vánoční atmosféry ve městě, a tou
je VÁNOČNÍ STROM.
Statutární město Ústí nad Labem se proto, jako každoročně, obrací na občany města s prosbou o věnování
vhodného vánočního stromu.
Strom - jehličnan musí být cca 12 m vysoký, souměrně
rostlý, s hustým zavětvením.
Pokud někdo z občanů v Ústí nad Labem nebo
okolí takový strom vlastní a byl by ochoten jej městu
darovat, obraťte se prosím na Magistrát města Ústí
nad Labem, odd. kultury a sportu, p. Jarošovou, tel.
475 241 839, 607 966 199, e-mail ludmila.jarosova@mag-ul.cz.

Krátce
Na podporu školních aktivit město uvolnilo 400 tisíc korun. Rozdělení této částky mezi 16 projektů základních a mateřských škol schválili radní města.
Školská komise hodnotila začátkem dubna 89 projektů devětadvaceti škol. Kritérii hodnocení byly účel projektu, kvalita a doba jeho
trvání. Šestnáct úspěšných projektů bylo podpořeno částkami od 12,5
tisíce do 30 tisíc Kč. Nejvyšší podporu získaly projekty Motýl ZŠ Vinařská, Hrou k rozvoji integrovaných dětí MŠ Vyhlídka, projekt Družina – pohybové aktivity v přírodě ZŠ Stříbrnická, Šikovné ručičky MŠ
Škroupova, Zapomenutá řemesla ZŠ a MŠ SNP a projekt Výukový altán pro skupinové práce MŠ Skřivánek.
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mem bude asi spoj z Důlců, kde
jsou zatáčky, aby se dívka udržela
na podpatcích,“ říká mluvčí DP
Milan Knotek.
Rozpracovaný prý je rovněž
systém „Letuška," jenž by mohl
odstartovat v roce 2010. Šlo by
o menší VIP vozy MHD, jež by
byly obdobou 1. třídy v letadle.
Jízdné by zde bylo podstatně vyšší,
avšak komfort přepravy nesrovnatelný s běžným standardem. Kožená sedadla, klimatizace a dívky
v modrém kostýmu. „Právě projíždíte pod Mariánským mostem. Nalevo se nachází železnice,
napravo sběrač kovů jedoucí po
chodníku a mrtvá kočka. Po 200
metrech zahneme doleva k zoo,"
zaslechli jsme zkoušku audiovizuálního systému vyvíjeného speciálně pro tyto typy vozů.

INZERCE

Tajenku
tvoﬁí
SenecÛv
v˘rok

Rodov˘
znak

Cestovní
prÛkaz

Bûloveská
kyselka

Asijské
Ïenské
jméno

Koupelová
Znaãka
pûna
fotoaparátÛ

Latinská
spojka (a)

OdstraÀování
chloupkÛ

Zápasnick˘
chvat

Chemická
znaãka
rubidia

1

Jméno
malíﬁky
Ladové

Luãní kvût
Nikoliv
N

Star‰í
britsk˘
motocykl

Hle (náﬁ.)
Doupû

Nûkdej‰í
ãeská
banka
Psí ﬁemínek

4

Rusk˘ soupeﬁ Jana
Kode‰e

âaj

Dámská
‰atovka

Znaãka
pravítek

Plynn˘
uhlovodík

Darina

Otesané

Okrasa

Druhé
písmeno
ﬁecké
abecedy

Plo‰né
míry

Ochrana
zboÏí

Trenér
Ivana
Lendla
(Tony)

Velké
nûmecké
mûsto

Korálov˘
ostrov

Evropsk˘
pohár
(zkratka)

Uãinit

Místo Napoleonova
vûzení

NAPOVÍME: Iniciály tﬁí
králÛ
Lo, Roche,
balot, jive, ChaplinÛv
KMB, le, et.
film

Hmota
s nízkou
hustotou

Îací nástroj

D˘m

❁

Domácká
podoba
jména
Eduard

Îivoãi‰né
semeno

2

❁

❁

·etﬁící
poloha
spínaãe

Honza
Tady

NAPOVÍME:
¤ecké
písmeno

Bulharské
muÏské
jméno

Aza, ‰tût,
Korotkov,
skulér, not.

Vevnitﬁ

JiráskÛv
ilustrátor

Spoleãensk˘ tanec

Odveta

âesk˘
Znalost

Kovov˘
prvek
znaãky V

Opálené na
slunci

Zahajovatel
závodÛ
Textová
zpráva
z mobilu

Nad‰ení

Niãit ohnûm

Skifaﬁ

Bûlovlas˘
Oblíbené
duÏnaté
jiÏní ovoce

Balík
(z franc.)

Primát
Jm. módní
návrháﬁky
Rajské

Nádoba
z proutí

Cedníky

❁

V˘ztuha
v˘kopu

Název
hlásky ·

Toliko
Starovûké
sumerské
mûsto

LyÏe

Krut˘
ãlovûk

Lov
Potﬁeba
uklízeãky

Koﬁist
Teprve
kdyÏ

V˘raz
pochopení

Lahodn˘
nápoj
Pûnová
hmota

Symfonie
Josefa Suka

Slabika
smíchu

3
Zv˘‰ená
nota a

Koﬁalka
z kva‰ené
r˘Ïe

Muãit

Tajenka z minulého čísla: Je velice výhodné, když se dokážete učit z chyb nepřítele.
Výherci: Anna Malečková, Irena Malcherová a Antonín Fiurášek. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka“.
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Anglick˘
zápor

INZERCE

ObchodnízastoupenívÚstínadLabem
Klíšská8,naprotiMstskýmlázním
tel.rezervace:475200129,475207348
email:prodejna@eximusti.cz,www.eximusti.cz



Tunisko–pevnina,Djerba cenajižod3990,K
Bulharsko

cenajižod5490,K

ecko(ostrovy)

cenajižod5990,K

Egypt–Hurgada,SSH,Taba cenajižod6990,K
Španlsko

cenajižod6990,K

Turecko

cenajižod7990,K

Mallorka

cenajižod7990,K

Spojenéarabskéemiráty

cenajižod9990,K

Malta

cenajižod10590,K

Uvedenécenynezahrnujíletištníapalivovépíplatky.

Adresa Hypocentra:
Pařížská 227/20
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 237 186
475 237 480
otevírací doba:
Po–Pá: 8:30–17:00
LBCRB_08053_hypoteka_TMP5_ned_inz_210x297.indd 1
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