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21 ČERTICEA ANDĚLÉ ZVOUNA VOJTOVU

RADNICEBRNO-STŘEDMÁ NOVÉ VEDENÍ 7 PARK NA MORAVSKÉMNÁMĚSTÍ SE OTEVŘELLIDEM

PŘEJEME PŘÍJEMNÝ ADVENTA POKOJNÉ VÁNOCE

2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14. 12. 2022 V 16.00 HODIN
Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.

Občané mohou sledovat zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed také on-line na: www.brno-stred.cz.

NAŠE  PRAHABraník  Podolí  Michle  Nusle  Krč  Záběhlice  Lhotka  Kamýk  Hodkovičky 21. 1. 2022
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Z Prahy zmizí fi akry. Půjdou koně na jatka?
Od 1. ledna 2023 dojde ke zrušení stanovišť pro koňské povozy na Staroměstském náměstí a ve Stromovce. Úprava reaguje mimo jiné na občanskou iniciativu a sou-visející petici upozorňující na nevhodné podmínky, kterým musí koně ve městě čelit. Jenže je tu otázka - co se pak stane s nepotřebnými zvířaty?  

více na straně 10

Foto: Divadlo Bez zábradlí
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STĚHOVÁNÍVYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, SKLEPŮLIKVIDACE POZŮSTALOSTÍAUTODOPRAVATel.: 739 665 455
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REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ práce obkladačské, zednické, elektro, instalaterské, podlahářské, malířské, výroba nábytku
Svoboda a Nejtek s.r.o.604 203 243, 603 801 377www.svobodaanejtek.wz.cz
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- VÝKUP AUTOMOBILŮ, MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ VŠECH ZNAČEK- ZÁSTAVY  VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

INZERCE
Rozhovor na stranách 8 a 9

INZERCE

Jak si vybrat

správnou

školu?

Str. 6
–7Navštivte náš E-shop: www.ariana-koberce.cz

Kontakt: tel.: 608 256 828, e-mail: info@ariana-koberce.cz
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Martina
Balzarová

Z teplického bazénu 

pod hladinu oceánů
STRANY 8–9
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odběrech plynu
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Vážení čtenáři, 
v rukou držíte prosincové číslo Hradečá-ku, a to značí jediné, Vánoce jsou za dveř-mi. Chtěla bych Vám tímto popřát klidné svátky s Vašimi blízkými, dobrou náladu, která vás nebude opouštět, a samozřejmě hodně zdraví. Zároveň mi dovolte Vás po-zvat na tradiční akci s názvem První den spolu. Akci zakončenou novoročním ohňo-strojem pořádá Hradecká kulturní a vzdě-lávací společnost a uskuteční se 1. 1. 2023 na Velkém náměstí v Hradci Králové. Přeji Vám příjemné čtení a krásné Vánoce.                        Eliška H.

(Pokračování na str. 2)

inz_CEZ-VIZE2030-II(rodina)_160x120_NovinyHradecak.indd   1

23.11.2022   14:39

Milé Hradečanky, milí Hradečané,
dovolte mi Vám popřát krásný adventní čas, který jistě vyplníte nejen přípravami na vánoční svátky, ale také setkáváním s vašimi nejbližšími a přáteli. Věřím, že si tento zimní čas užijete ve zdraví, klidu a míru. Bohužel ne všichni na tomto světě mají privilegium zažívat tyto svátky beze strachu, zda budou mít co jíst, zda budou mít střechu nad hlavou nebo zda jejich domov nebude bombardován. Važme si proto našeho dobrého života, který nám sice také přináší mnoho výzev a komplikací, ale stále máme kolem sebe řadu 

záchytných bodů a jistot, na které se lze ve složitých momentech spolehnout.Jsem také velmi potěšena, že si letos můžeme advent v Hradci společně užít 
po dlouhém covidovém bezčasí, které potrápilo nás všechny. I proto je pro 
naše obyvatele a návštěvníky připravena v rámci adventních trhů začínajících 
9. prosince řada kulturních akcí, skvělých koncertů a voňavých stánků. Každý 
si určitě přijde na své.

Milé Hradečanky, milí Hradečané, pevně věřím, že nám naše vánoční stromy 
budou klidně a radostně svítit na adventní cestu. Přeji Vám hodně zdraví, málo 
stresu a co největší pohodu v nejkrásnějším ročním čase. Třeba nám i nasněží!  PAVLÍNA SPRINGEROVÁ, primátorka města Hradec Králové

Vážení spoluobčané,když se z pohledu hejtmana ohlédnu za končícím rokem, troufnu si tvrdit, 
že jsme se s nepředvídatelnými okolnostmi, které přecházely již z roku 2021, 
dokázali díky uvážlivému hospodaření a systémovému krizovému řízení vypo-
řádat bez větších komplikací.

Přes narůstající ceny materiálů a energií jsme neza-stavili žádnou z plánovaných krajských investic. V oblasti dopravy se nám podařilo udržet trend posledních šesti let, kdy investujeme cca miliardu korun ročně do oprav krajské silniční sítě a udrželi jsme také rozsah veřejnédopravy a nezdražili jízdné, přestože jsme museli kvůlienormnímu nárůstu cen pohonných hmot zaplatit o 45 milionů korun více.
Významně jsme investovali v sociální oblasti. Letos jsme například dokončili a otevřeli nové pečovatelskédomy v Borohrádku a Opočně. Beze změn zůstaly inves-

tice také ve zdravotnictví, kde započala výstavba nových operačních sálů v ne-
mocnici ve Dvoře Králové nad Labem, nového pavilonu v nemocnicích v Jičíně
a Trutnově a pokračujeme také v přípravě modernizace rychnovské nemocnice.

Prostřednictvím dotací za více než 270 milionů korun jsme podpořili řadu pro-
jektů nejen pro rozvoj venkova, ale také těch, které se týkají podpory činnosti
dobrovolných hasičských sborů nebo produkce regionálních produktů a neo-
mezili jsme ani podporu sportovních či kulturních projektů.Velmi hrdý jsem také na to, že se nám podařilo podpořit kandidaturu města
Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028.Připravili jsme nové dotační programy pro školy a zájmové organizace na 
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a také na oblast podpory rodin 
a místních komunit, jejichž činnost je v důsledku vysoké infl ace ohrožena. Zřídili
jsme linku pro pomoc v oblasti poradenství při řešení individuálních problémů
vzniklých v důsledku nárůstu cen energií.Podařilo se nám nakoupit energie pro krajské organizace za tzv. spotové 
ceny, což znamenalo nárůst o zhruba 22 % oproti loňskému roku. Nepochybuji 
ale o tom, že díky nastavenému úspornému režimu zajistíme nižší spotřebu,
a tedy i celkově nižší náklady.V neposlední řadě se nám podařilo zvládnout díky nám všem i uprchlickou 
agendu bez větších komplikací s více jak 21 tisíci Ukrajinců v našem kraji.

Pro příští rok je jedním z našich hlavních cílů zabezpečit nadále v odpovída-
jícím rozsahu a kvalitě všechny veřejné služby, a tím druhým je udržení pláno-
vaných investic v co největší možné míře.Závěrem mi dovolte popřát vám všem, abyste s blížícím se koncem roku 
nejenom bilancovali, ale hlavně nabrali co nejvíce sil a pozitivní energie v kruhu 
svých blízkých a přátel. Přeji vám nádherné prožití vánočního času, jenž přináší
prostor k zastavení, zamyšlení, ale hlavně světlo do očí dětí a naději do duší 
nás všech.

Krásné, požehnané Vánoce a radostný vstup do nového roku.Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

Hradec Králové plánuje na rok 2023 snížení investic na 523 milionů a schodkový rozpočetStotisícový Hradec Králové hodlá v roce 2023 snížit investice na 
523 milionů korun. Na letošek měl naplánováno investovat 699 mi-
lionů korun. Nejvíce by město mělo příští rok zaplatit za stavbu fot-
balového stadionu, a to přes 260 milionů korun. Rozpočet pro rok 
2023 by měl být schodkový v částce 174 milionů korun. Vyplývá to 
z návrhu rozpočtu, který radnice zveřejnila na úřední desce. Rozpo-
čet budou 13. prosince projednávat a schvalovat zastupitelé. Příjmy města by měly činit 2,71 mi-liardy korun a výdaje 2,89 miliardy ko-run. Daňové příjmy, které jsou hlavní 

příjmovou položkou rozpočtu, by mělymeziročně vzrůst o pětinu na 2,21 miliardy korun. Na vyrovnání schod-

ku by město mělo použít předevšímpeníze ušetřené v minulých letech. V sumě 90 milionů korun město scho-dek vyrovná z loni přijatého úvěru ve výši 400 milionů korun. Jiné půjčky si město brát nebude. Fotbalový stadion za 631 milionůkorun bez daně by měl být hotový na konci června 2023. Jde o největšíinvestici města v jeho novodobé his-torii. Dalšími významnými investiční-mi výdaji s částkami po 30 milionech korun budou pokračující rekonstrukce ZUŠ Střezina a Základní školy Úpr-kova. Na přestavbu křižovatky Mileta město počítá s výdajem 20 milionůkorun. Přes 37 milionů korun by mělojít do vybudování metropolitní hlasové a datové sítě. U běžných výdajů měs-to výrazné zvýšení plánuje u městskéhromadné dopravy. Dotace měst-skému dopravnímu podniku by mělavzrůst o 29 procent na 380 milionůkorun z letos původně plánovaných 294 milionů korun. V průběhu letošní-ho roku radnice dotaci kvůli zdražení pohonných hmot, energií, náhradních dílů a dalších nákladů zvedla na 331 milionů korun. V rezervě rozpoč-tu město bude v roce 2023 mít 65,5 milionu korun. Z toho 20 milionů ko-run bude činit rezerva na zdražování energií. Pro letošní rok zastupitelé schválili rozpočet se schodk em 507 milionů korun při příjmech 2,29 mili-ardy a výdajích 2,79 miliardy korun. Město však v lednu hospodařilo podle rozpočtového provizoria, protože za-
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Rozhovor na stranách 8 a 9
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR TOPENÁŘ

MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZEVladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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i členy výborů 

Svatý Martin na 
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krize Opavu čekají 

úsporná opatření
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ZDARMA LEDEN 2023 WWW.BRANDYSKO.CZ

Sezóna kluziště zahájenaAKCE VE MĚSTĚ
Novoroční koncert – Jaroslav Svěcený

neděle 1. ledna 2023, 15:00, bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie

Novoroční setkání na Labi
neděle 1. ledna 2023, 17:00, 
Ostrůvek (pláž na Ostrůvku)

Stromy v obrazech – výstava obrazů 

Šárky Veverkové
čtvrtek 5.-pondělí 30. ledna 2023, 

Galerie Kočárovna

Novoroční koncert KPH 
– České saxofonové kvarteto
neděle 8. ledna 2023, 16:00, 
kaple brandýského zámku

Koncert kapely PRANIC
neděle 8. ledna 2023, 17:00, evangelický 

kostel sv. Petra (Pod Hrádkem 194, 

Brandýs nad Labem)

Mexiko, putování z hlavního města 

Mexika až na Yucatan - přednáška 

Ivo Králíčka
úterý 10. ledna 2023, 18:00, Oblastní 

muzeum Praha-východ

Den otevřených dveří SZeŠ
pátek 13. ledna 2023, 15:00-18:00, 

SZeŠ Brandýs nad Labem (Zápská 302)

Maturitní ples SZeŠ
pátek 20. ledna 2023, 20:00, KD 

Čelákovice (sady 17. listopadu 1380, 

Čelákovice)

Cest Fest – benefiční cestovatelský 

festival
pátek 20.-neděle 22. ledna 2023, 

Kino Brandýs nad Labem

Po stopách polabských strašidel

sobota 21. ledna 2023, více informací 

na www.retra.cz

Matýskovský karneval
sobota 21. ledna 2023, 15:00-17:00, 

Funatic club

Galakoncert ZUŠ
úterý 24. ledna 2023, 19:00, 
Kino Brandýs nad Labem

Na kus řeči s… Richardem Genzerem

čtvrtek 26. ledna 2023, 19:00, 

Divadelní sál brandýského zámku

Recitál houslisty Martina Ambroše

pátek 27. ledna 2023, 19:00, kaple 

brandýského zámku

Den otevřených dveří SZeŠ
sobota 28. ledna 2023, 9:00-12:00, 

SZeŠ Brandýs nad Labem (Zápská 302)

Jiří z Poděbrad 
– přednáška Petra Čorneje
úterý 31. ledna 2023, 18:00, 
Oblastní muzeum Praha-východ

V úterý 20. prosince jsme otevřeli městské kluziště v brandýské Zahradnické ulici. Jako 

první si ledovou plochu vyzkoušeli žáci ZŠ Palachova. Počasí o Vánocích kluzišti příliš 

nepřálo. Věříme ale, že si ho mezi svátky užijete dosytosti. Informace o aktuální 

otevírací době najdete vždy na: www.brandysko.cz v sekci "Aktuality."

DO NOVÉHO ROKU 2023 VÁM PŘEJEME 

PEVNÉ ZDRAVÍ, MNOHO ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.

Český DomovCeník inzerce 2023

leden / 2023
XXX

N    V    R    ČNÍ

VÝPRODEJ

TRADIČNÍ

SLEVA 50% NA ZNAČKOVÉ OBRUBY

WWW.OPTIKLATAL.CZ

Zvolíme si
prezidenta ČR

Za pár dní skončí pětileté voleb-

ní období současného preziden-

ta Miloše Zemana, který v minu-

lém desetiletí podvakrát za sebou 

vykonával funkci hlavy státu. Tím 

pádem již nemůže dále kandidovat. 

První kolo prezidentských voleb 

se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 

a případné druhé kolo dva týdny 

později, tedy 27. a 28. ledna 2023.

V první den voleb lze hlasovat 

od 14 do 22 hodin, další den od 8 

hodin do 14 hodin. Pak se volební 

místnosti uzavřou a začne sčítání 

hlasů. 
Pro prezidentské volby si můžeme 

vyřídit voličský průkaz a hlasovat 

v místě svého aktuálního pobytu. 

V zahraničí lze hlasovat na zastu-

pitelských úřadech. Jinak půjdeme 

k volebním urnám ve svých obvyk-

lých volebních okrscích.

Více informací k prezidentským 

volbám najdete na straně 2. Nový 

seriál o prezidentech v historii naší 

země přinášíme na straně 6.  -lko- SNĚHOVÉ radovánky na Farských humnech. Stejně tak děti se sáňkami a boby obsadily všechny kopce ve městě.

 

Foto: Lenka Kopčáková 

Od 1. ledna začne město Žďár 

nad Sázavou hospodařit se svým 

novým rozpočtem, který pro rok 

2023 schválili zastupitelé města jako 

schodkový. 
Příjmová stránka rozpočtu má 

podobu necelých 642 mil. Kč a 

výdajová stránka se blíží k objemu 

706 miliónům korun.

Návrh hospodaření při třetím zase-

dání nového zastupitelstva města 

představil a okomentoval vedou-

cí fi nančního odboru Tomáš Vlček, 

který také nastínil návrh středně-

dobého výhledu rozpočtu na roky 

2024-2027. 
Předtím visel návrh rozpočtu pro 

rok 2023 po zákonnou lhůtu 15 dnů 

na úřední desce a byl zveřejněn i na 

webu města. 
Podrobný rozklad všech sou-

částí odsouhlaseného rozpočtu si 

můžeme prostudovat na ofi ciálních 

žďárských stránkách, v oddíle Hos-

podaření města.

Jak vedoucí Vlček k oběma základ-

ním číslům příjmů a výdajů dále 

vysvětluje, z toho provozní výdaje 

města na rok 2023 představují zao-

krouhleně 392,3 miliónu Kč a pří-

spěvky PO 122,7 mil. Kč, kapitálové 

výdaje města 190,6 mil. Kč. 

Financování celkem představuje 

63,8 mil. Kč.
Z toho: Změna stavu fi nančních 

prostředků na účtech 40,5 miliónu. 

Dlouhodobé přijaté půjčené pro-

středky činí 29 mil. Kč a splátky pře-

chodné fi nanční výpomoci –5,7 mil. 

Kč. 

Dobrá fi nanční kondice

Jak Tomáš Vlček nosný dokument 

města okomentoval, silnou stránkou 

rozpočtu je dobrá fi nanční kondice, 

která v roce 2022 posílila ještě výraz-

něji než v letech předchozích. 

„To je dáno zejména tím, že rostou 

daňové příjmy a oproti tomu běžné 

výdaje se navyšují pomaleji. Pomalejší 

růst běžných výdajů vyplývá ze smluv-

ních cen, do kterých se díky infl ačním 

doložkám infl ace promítne až v roce 

2023,“ vysvětluje. Pro rok 2023 lze 

tedy dle jeho slov očekávat mnohem 

výraznější růst běžných výdajů.

Krytí schodku rozpočtu je součas-

ně kryto čerpáním vlastních fi nanč-

ních zůstatků na bankovních účtech 

a čerpáním investičního úvěru na 

akci „MP propoj Jamská Saller“. 

Rizika navrženého rozpočtu vidí 

vedoucí fi nancí zejména na výda-

jové straně rozpočtu. Ceny energií 

v roce 2022 neočekávaně zdražily, a 

to několikanásobně. Státem stanove-

ný strop na energie sice velkou část 

tohoto cenového nárůstu odstraní, 

ale i tak vzroste cena elektrické ener-

gie pro město o cca 30 %. 

 (Pokračování na str. 2)

Žďár má v roce 2023 schodkový rozpočet
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Měsíční glosování� Jak se priority města mění 
v souvislosti s tím, kdo vládne, 
lze ukázat na příkladu ohňostro-
jů. Zatímco minulé vedení radni-
ce chtělo ohňostroje utlumit, ne-
li s nimi úplně skončit, neboť jsou 
hlučné a část lidí si na ně stěžuje, 
tak současné vedení naopak vyho-
ví té části obyvatel, která by je nao-
pak chtěla. Jo, a na Nový rok mají 
být dokonce dva: na Masarykově 
náměstí a ve Zborné. 
� Lid si žádal přímou volbu pre-

zidenta, tak ji tu máme. Jak to může 
dopadnout, vidíme v tragickém pří-
mém přenosu z Hradu. Co si přát? 
Ať máme nyní šťastnější ruku! � Týden před Vánoci se sta-

la havárie na vodovodním řadu v 
ulici Sokolovská. Bez vody byly 
náhle tisíce lidí. Místo, aby obča-
né pracovníkům SMJ poděkova-
li za rychlou opravu, na sociálních 
sítích někteří tvrdili, že tohle by se 
za komunistů nemohlo stát. Mimo-
chodem, všem milovníkům politiky 
Putina: Na Bedřichově si mohli lidé 
vyzkoušet, jaké to je být bez vody. 
A přidejte si k tomu - ještě být bez 
tepla a bez elektřiny.  
� Konec roku a začátek další-

ho vede k bilancování. Nic si z toho 
nedělejte, že minulá vláda, když 
mohla šetřit, tak rozhazovala a 
nechala kasu prázdnou, a ta součas-
ná se s tím pere nic moc. Před sebou 
máme nový rok. Hledejme pozitivní 
věci a negativními se nenechme roz-
hodit.  

-pk-

V domově pro seniory Lesnov si 
20. prosince udělali předčasné Váno-
ce. 

Jelikož byl domov zapojen do akce 
Ježíškova vnoučata, dostali někteří 
klienti dárky od lidí, kteří plnili jejich 
přání na dálku. Například gramofon 
s deskami, který věnoval manželský 
pár žijící v Saudské Arábii.Z toho měly mít zvláště dámy 

opravdu velkou radost. Mezi des-
kami našly například Karla Got-
ta, Marii Rottrovou nebo oblíbené 
dechovky. „No jako první si určitě pustíme Got-

ta. To je jasný, toho milujeme,“ komen-
tovala výběr gramofonových desek 
paní Trnková.Během odpoledne proběhl také 

slavnostní přípitek nealkoholickým 
sektem, a tak jsme se paní Trnkové 
zeptali, jestli stále slaví silvestra.

„No jistěže. Já mám ráda veselo a 
zábavu,“ vypráví seniorka a s úsmě-
vem pokračuje, „Já zpívám, bubnuju, 
to je paráda.“Paní Trnková je původně z Telče a 

říkala, že i za mlada tam bylo veselo 
a silvestr chodila slavit i dřív.

„Do nového roku bych přála hod-

ně zdraví rodině a trochu i mně,“ říká 
skromně milá dáma a dodává, že je 
ráda, že jí zdraví zatím slouží, jak to 
jen jde. 

„Čtenářům Jihlavských novin bych 
popřála, ať se jim líbí čtení v novinách. 
I já je ráda čtu,“ řekla ještě na závěr 
přání a vyrazila se bavit se svými přá-
teli i pečovatelkami z domova. 

Na těch bylo vidět, že se seniorům 
opravdu věnují celým srdcem a po 
celou dobu se jim věnovali a bavili se 
s nimi.

Vypadá to, že Pod Rozhlednou 
měli i letos vánoční pohodu. -vd-

PAN VLASTIMIL OCHRANA i paní Trnková patří mezi ty, kteří se rádi baví a oba mají moc rádi hudbu. Do nového 

roku si přejí pro sebe i své blízké hlavně zdraví. 

Foto: Veronika Dawidowicz

Babičky a dědečkové na Lesnově slavili Vánoce

SOCIÁLNÍ OBLAST

 AKTUALITY
Vánoční stromeček  se rozsvítí 4. prosinceVíce na straně 5

Sta let se dožila  další PorubankaVíce na straně 15

poruba.ostrava.czfacebook.com/moporuba

Porubská radnice informuje občany

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

 VEŘEJNÝ PROSTORV projektu Zelená Porubě  se utkají tři nápadyVíce na straně 8

Listopad 2022

Ilja Hurník nikdy na rodnou Porubu nezapomnělVíce na stranách 10 a 11
AKTUALITY

Poruba stále čistí ulice  od nepojízdných autVíce na straně 6

Tučňák na webu

TučňákTučňák
Měsíčník městské části Praha 4 • 
Měsíčník městské části Praha 4 • PROSINEC 2PROSINEC 2022022

SPOKOJENÉ VÁNOCE  
SPOKOJENÉ VÁNOCE  A LEPŠÍ ROK 2023!A LEPŠÍ ROK 2023!
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Ústečané si v novém roce musí 

připlatit za MHD i za popelnice

STRANA 4-5

Populární Fešáci slaví  

půlkulaté jubileum koncertem 

STRANA 13

Zprávy
Volný čas
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Ondřej Ruml

Když vidím za oknem,  

že je sychravo a mrholí, 

hned pookřeju
STRANY 8–9

2023
XXIX

leden/

MUSICA ANIMATA zazpívá koledy
Vánoční koncert třebíčského sou-boru MUSICA ANIMATA se usku-teční v sobotu 7. ledna od 18 hodin v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zazní koledy pro sbor a orchestr Johna Ruttera a na závěr Missa brevis Jiřího Pavlici.  –zt-

Voda něco málo nad nulou, teplota vzduchu mínus čtyři, pro otužilce ideální podmínky. � Antonín Zvěřina

Na letošní rok při pravidelné před-vánoční propagaci otužilectví při-pravil předseda třebíčského Klubu ledních medvědů Zdeněk Mikoláš opravdovou lahůdku, závod veteránů nad 70 let na trati 250 metrů. Netušil, že zima a zejména mráz budou proti. Led uzavřel hladinu řeky Jihlava, kde se závod měl konat, a pořadatelům dalo velkou práci připravit pro milov-níky studené vody alespoň kousek volné plochy pro jejich plavání.  Střítežští mroži, odnož třebíč-ských ledních medvědů, se na hrázi nádrži Markovka týden před pláno-

vanou třebíčskou akcí sešli s nesto-rem otužování Láďou Janouškem z Kožichovic. Ten chodí téměř denně pokořovat studenou vodu do tohoto vodního díla.
Na otázku, zda se závodu zúčastní, odpověděl se stoickým klidem: „Zde-něk mě přihlásil. Není to nic světobor-ného, tak dvě tři minuty ve vodě, vždyť poplaveme po proudu“. Vyjádření hod-né mistra. I on se musel ovšem s vidi-nou závodu ale rozloučit.Ale Zdeněk Mikoláš nelenil a vymyslel náhradní program. Po otužilcích ze Znojma, z Jihlavy se do vody spustili otužilci třebíčští i s jed-ním zahraničním účastníkem ze Slo-venska, a na závěr kategorie nad 70 let a následně kategorie nad 80 let. Všechny pak medailí odekorovala senátorka Hana Žáková.

Chvíli se zdálo, že shodí kabát a též se vrhne do studených vln, vždyť bydlí nedaleko Dalešické přehrady v Koněšíně, ale nakonec si patrně vše rozmyslela. Zdeněk opět neopomněl zdůraznit, jak je otužování prospěšné pro lidské zdraví a že Česká republika v tomto ohledu patří ve světě ke špič-ce.
Což ovšem nebrání dalším zájem-cům v následování zhruba stovky nadšenců, kteří se v sobotu 17. pro-since plavili v řece Jihlavě.  Že Česká republika patří ke špičce, potažmo Třebíč, to Mikoláš demonstroval na příkladu Andrey Klementové, která v roce 2022 přivezla z Polska z mis-trovství světa přehršli medailí a už se chystá na letošní setkání světových otužilců do Francie. 

 (Pokračování na str. 2)

Studená voda otužilcům nevadí

UMĚLEČTÍ KOVÁŘI NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ. Nechť vám kováři ukovou do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.

 

Foto: Antonín Zvěřina
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Lucie 
Kubešová 
Leišová 

Na přeplavání 

Gibraltaru 
trénovala ve 
vaně naplněné 

ledem a solí
STRANY 8–9

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

Dodávky poslední instance  

za pár týdnů končí

STRANA 4

Krušnohoří úřady podle 

ekologů nedostatečně chrání 

STRANA 6

Zprávy 

Téma 
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Přejeme vám 

kouzelné 

Vánoce!
Téma měsíce: 

Nová Rada městské části
Str. 04

Vánoce si nejvíce 

užiju v kostele,

říká nový farář 

farnosti Čakovice, 

P. František Čech
Str. 10

Sport:

Letňanská rodačka 

je šermířskou 

jedničkou
Str. 32

16. 12. 2022 • číslo 23/2022 • ročník 20 •  náklad 26.000 ks • do všech domácností ZDARMA

ZPRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

DĚČÍNMĚSTO, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVAPokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 

počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ UPROSTŘED DĚČÍNA LABSKÁ STEZKA
Hned naproti slavné ferratě se nad ře-

kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 

s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 

292 m. Není to tak dávno, co byl právě 

děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 

stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 

zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-

kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-

tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 

řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 

- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 

Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-

lepý pohled na tuto neopakovatelnou 

scenérii Labského kaňonu. Tu si také 

můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 

kterou ocení zejména děti. Užijete si 

pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 

dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.

DĚČÍNMĚSTO, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVAPokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 

počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ UPROSTŘED DĚČÍNA LABSKÁ STEZKA
Hned naproti slavné ferratě se nad ře-

kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 

s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 

292 m. Není to tak dávno, co byl právě 

děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 

stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 

zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-

kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-

tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 

řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 

- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 

Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-

lepý pohled na tuto neopakovatelnou 

scenérii Labského kaňonu. Tu si také 

můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 

kterou ocení zejména děti. Užijete si 

pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 

dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.

mmdecin.cz

 

Rozhovor
s náměstkyníJitkou Flachsovoustrana 2

Kam 
k lékaři

a zubaři
strana 9

Město
chce jez 

na Labi
strana 3

Vážení spoluobčané,

Máme 
nové

cykloboxystrana 6

Kolik zaplatí obyvatelé Děčí-
na, kteří jsou zákazníky TERMO 

Děčín, a.s., za teplo a teplou vodu 
v roce 2023? Všichni zajisté vědí, 

k jakým situacím dochází na trhu 
s energiemi – zejména s plynem 

a elektřinou. Ceny těchto komo-
dit nemalým způsobem ovlivňují 

v Děčíně cenu tepelné energie. Tu 
svým zákazníkům dodává z celkem 

pěti centrálních zdrojů společnost 
TERMO Děčín, a.s. Palivem je zemní 

plyn a také geotermální voda jako 
obnovitelný zdroj energie, jehož 

využití je pro centrální zásobování 
teplem v České republice ojedině-

lé. Proto jsme se zeptali předsedy 
představenstva Jana Sedláčka, jaký 

je vývoj ceny pro příští rok. Jak vidíte cenu tepelné energie 
v roce 2023? Pro příští rok je kalkulována 

cena pro zákazníky ve věrnostním 
programu 1 250 korun za jeden GJ 

včetně DPH. Pokud se podíváme na 
cenu tepelné energie ve srovnatel-

ných nebo i větších městech, naše 
cena bude jednou z těch nižších. Jak se toto zdražení projeví v na-

šich peněženkách? 

Naše výpočty vycházejí ze spotře-
by cca 20 GJ tepelné energie ročně, 

což je průměrná spotřeba běžné 
rodiny žijící v bytě 3+1. Ročně tak 

konečný zákazník v domě, který je 
účastníkem věrnostního programu, 

zaplatí 25 000 korun. Pakliže nemá 
vlastník nemovitosti s naší společ-

ností uzavřen věrnostní program, 
činí tato částka 27 760 Kč/rok.Ve smlouvách s odběrateli máte 

ustanoveno minimální roční 
množství odebrané tepelné ener-

gie v GJ. Vzhledem k současné 
situaci, kdy se všichni snaží šetřit, 

znamená to pro vaše zákazníky, 
kteří toto množství neodeberou, 

že jim budete dle smlouvy účto-
vat smluvní pokutu? Děkuji za tento dotaz, nejste 

první, kdo jej vznesl. V případě, že 
zákazníci odeberou méně tepelné 

energie, než je minimální roční 
množství, nebude jim účtována 

žádná pokuta. Pokud by měli 
zákazníci jakékoliv dotazy, mohou 

kdykoliv kontaktovat naše obchod-
ní oddělení na e-mail obchod.ted@

mvv.cz. Rádi také zákazníkům po-
můžeme při optimalizaci spotřeby 

energií.   
 

 (red)

Cena tepelné energie pro rok 2023
blíží se nejkrásnější svátky, 

svátky vánoční. Pro některé je 
předvánoční čas plný stresu, sta-

rostí a shánění dárků či laskomin 
na vánoční stůl, pro jiné je to čas 

radostného očekávání, zvolnění 
tempa a ohlédnutí zpět. Nebudu 

psát, co je lepší, jen si dovolím 
poznámku, že si vážím toho, 

že můžeme oslavit Vánoce 
v míru a zatím i v hojnosti. Celý advent si užíváme 

předvánoční akce v našem 
městě. Kdybych se jich neúčastnil 

a soudil pouze podle toho, co se 
píše na sociálních sítích, byl bych 

přesvědčen, že před Vánoci je nej-
lépe z Děčína odjet či sem vůbec 

nejezdit, případně se zavřít doma, 
protože se ve městě vůbec nic 

nedělá, a to, co kdokoliv organizu-
je, za nic nestojí, všechno má být 

jinde, jinak, lépe, případně raději 
vůbec… Jenže já na akce chodím, 

potkávám se tam s lidmi, většinou 
spokojených, svátečně naladě-

ných či natěšených na program, 
který si zvolili. A právě o tom to je: 

na rozdíl od řady ostatních měst 
a obcí je předvánoční program 

rozprostřen nejen na čtyři víkendy, 
ale také na všední dny, na více 

míst v Děčíně a žánrově či tématic-
ky je různorodý. Pořádá ho nejen 

město, ale i jeho příspěvkové 
organizace, muzeum, soukromníci 

a další. Stačí si vybrat. Když ne-
mám rád ryby (ne, že by to byl můj 

případ), nepůjdu na večeři do rybí 
restaurace, abych pak rozhořčeně 

zveřejnil na sociální sítě, že mi tam 
vůbec nechutnalo, že kuchař za 

nic nestojí, a tedy ať tam lidi 
vůbec nelezou, protože není 

důvod. Nemáš rád rocko-
vou hudbu – zajdi třeba na 

koncert dětského pěvecké-
ho sboru, ale nekritizuj Rockové 

Vánoce – nejsou určené pro Tebe. 
Nemáš rád pouťové atrakce – 

nevadí, na zámeckém nádvoří 
je nepotkáš. Chybí Ti intimita 

a komorní atmosféra? Projdi se 
Křížovou ulicí, dej si svařáček nebo 

horkou medovinu, ale nenadávej, 
že se před knihovnou, kudy jsi do 

Křížovky přišel, prodávají nevánoč-
ní trička.

Zkrátka mám pocit, že stále 
potřebujeme cosi kritizovat. 

Potřebujeme nepřítele. Potřebu-
jeme se předhánět v tom, kdo 

najde lepší důvod k nespokoje-
nosti. A tak zveřejníme fotografii 

z havárie vodovodu z roku 2009, 
dáme na sociální sítě nepravdivé 

výroky z úst primátora, zveřejníme 
vymyšlenou informaci, že se ne-

koná ohňostroj v rámci městských 
slavností, případně to zkusíme 

s tvrzením, kde kdo bydlí či nocuje 
a s kým… Není to dobře. Doba, ve 

které žijeme, přináší svá skuteč-
ná dramata, nejistoty, potíže. 

Nekažme si život ještě tím, že na 
sebe budeme nasazovat, nevražit, 

mračit se. Před Vánoci jsme na 
gymnáziu napsali křídou na tabuli 

heslo: „Vánoce jsou svátky klidu, 
nezkoušejte naši třídu!“ A ono to 

fungovalo, písemky jsme psali až 
po Novém roce. Tak vám všem přeji krásné 

svátky!

Ing. Jiří Anděl, CSc.váš primátor

Říjen 2022 měsíčník pro občany města Nový Jičín • zdarma •

Světelné efekty během večera městské slavnosti v sobotu 10. září vykreslily na budovu radnice historický znak města.

Více foto na straně 4.

Foto: archiv města Nový Jičín
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STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, 

BYTŮ, SKLEPŮ
LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel.: 739 665 455

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

 
NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT JE ZPĚT. 

SPARTA VZDÁVÁ HOLD JIŽ PO TŘINÁCTÉ!
Poděkujte těm, kteří se o nás dennodenně starají. Hokejová Sparta představuje již 

třináctý ročník svého charitativního projektu Sparta vzdává hold. Rekordní výtěžek 

z minulého ročníku -  564.738 korun - se tradiční klub pokusí na konci února opět 

překonat. Jak? Nejen aukcí speciálních hraných dresů s armádní tématikou, ale také 

prodejem artefaktů a nevšedních zážitků. Ty tradiční klub nabízí na webové adrese 

www.donio.cz/hold2022. Vybrané peníze opět poputují na charitativní nadace vojáků, 

záchranářů, hasičů a policistů. Přidejte se i vy!
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Soutěž Naší Prahy
o vouchery do
smíchovských
restaurací

 více na straně 10
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Miss
Krystyna
Pyszková:
Snila jsem
o práci
cvičitelky
delfínů!

Foto: MISS CZECH REPUBLIC
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S podzimem se i kultura 
na devítce stěhuje pod střechu
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OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.cz

DEVITKA
ŘÍJEN 2022 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 PŘEDALA VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ SVÝM OBČANŮM

• NOVÁ ULICE PECHMANOVÝCH
• VÍKEND S KLUBEM HARFICA
• BESEDER GALLERY
• NOVĚ (BA)BINEC²
• ŘEMESLA U BRABCŮ

GALERIE 9: 
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Příští číslo ve vašich 

schránkách nejpozději
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Český DomovMapa pokrytí periodiky sítě Český Domov

Český DomovSpecifika čtenářů

Srovnání cena (Kč) inzertní 1/1 4C. jeden výtisk

1

1 , 5

2 , 5

3

2

4

4 , 5

3 , 5

0 , 5

0
Český Domov  

0,85 Kč
Blesk 

1,92 Kč
Metro 

1,98 Kč
Mf Dnes 
4,36 Kč

Deník  
5,19 Kč

0,85

1,92

1,98

4,36

5,19

Srovnání jednotlivých titulů podle nákladu

4 0 0  0 0 0

6 0 0  0 0 0

1  0 0 0  0 0 0

1  2 0 0  0 0 0

8 0 0  0 0 0

1  8 0 0  0 0 0 

1  6 0 0  0 0 0

2  0 0 0  0 0 0 

1  4 0 0  0 0 0

2 0 0  0 0 0

0
Český Domov  

1 865 450
Blesk 

274 206
Metro 

308 000
Mf Dnes 
172 655

Deník  
153 310

1 865 450

274 206 308 000 172 655 153 310

Český Domov

místo distribuce Česká republika 

celkový náklad 1 639 200

celkový počet titulů 36

1/1 1 729 550 Kč

1/2 929 195 Kč

1/4 436 900 Kč

1/8 281 670 Kč

1/16 149 390 Kč*

  Periodika Českého Domova jsou masmédia oslovující obecnou 
populaci čtenářů bez výrazných odchylek

  Čtou nás lidé, kteří se zajímají o svůj domov a okolí

  55% ženy, 45% muži

  90% čtenáři 20-69 let

  Stejnoměrné zastoupení vzdělání

  Distribuce: vždy plošně zdarma do všech schránek, 
včetně přilehlých satelitních vesnic

Zdroje: ABC ČR I.+II.Q 2023, Unie vydavatelů, Strategic Consulting s.r.o., MAFRA a.s., 
Czech News Center a.s., VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

Zdroje: ABC ČR I.+II.Q 2023, Unie vydavatelů, Strategic Consulting s.r.o., MAFRA a.s., 
Czech News Center a.s., VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

Praha 9
Devítka

39 000 ks

Praha 4

82 000 ks

Praha 4
Naše Praha 4 

- SEVER
45 000 ks

Praha 11 a 12
Naše Praha 4

JIH
45 000 ks

Praha 8

64 000 ks

Praha 7

10 000 ks

Praha 10

45 000 ks

Naše 
Praha 10

Praha 9

40 000 ks

Praha 8
Naše 

Praha 8
40 000 ks

Praha 18

10 500 ks

Praha 6
Naše 

Praha 6
40 000 ks

Praha 1, 2 a 3
Naše Praha

centrum
40 000 ks

Praha 5
Naše Praha 5

45 000 ks

Ostrava-Jih
Jižní listy
50 900 ks

Opava
Hláska

26 000 ks

Ústí nad Labem
Žít Ústí

47 500 ks

Náchodsko
Echo

30 000 ks

Rychnovsko
Orlický týdeník

32 000 ks

Jihlava
Jihlavské noviny

22 000 ks

Plzeň, Klatovy
OKO - Plzeňský kraj

80 000 ks

Brno
Brno-střed

51 000 ks

Praha 10
75 000 ks

Třebíč
Třebíčské noviny

15 400 ks

Žďár 
nad Sázavou

Žďárské noviny
10 200 ks Valašské

Meziříčí
Obelisk
6 000 ks

   

Cheb, Sokolov, K. Vary
OKO - Karlovarský kraj

71 300 ks

Teplice
Žít Teplice
26 500 ks

Magazín Zlín
Zlín

34 500 ks

Prio
Ostrava - Poruba

35 000 ks

Brandýs n/L
Městské listy 

8 500 ks

Příbram
OKO 

- Příbramsko
40 000 ks

Nový Jičín
Novojičínský
Zpravodaj 
10 900 ks

Brno
Brněnský týdeník NOS

80 000 ks

Hradečák
50 000 ks

Praha 4

82 000 ks

Praha 18

10 500 ks

Praha 8

64 000 ks

Praha 10
Naše Praha 10

45 000 ks

Praha 9

40 000 ks

Praha 8
Naše 

Praha 8
40 000 ks

Praha 5
Naše Praha 5

45 000 ks

Praha 6
Naše 

Praha 6
40 000 ks Praha 9

Devítka
39 000 ks

Praha 7

10 000 ks

40 000 ks

Praha 1,2 a 3
Naše Praha

centrum

Ústecký kraj

70 000 ks
Seniorské listy

Ústecký kraj
 Žít Kraj

215 000 ks

50 000 ks

Liberecký kraj
Metropol

Děčín
Zpravodaj Děčín

26 000 ks

45 000 ks

Praha 11 a 12
Naše Praha 4

JIH

Praha 4
Naše Praha 4

SEVER
45 000 ks
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Rozhovor na stranách 8 a 9
Foto: Daniel Schulz
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Anna Tejklová: 
 Šaty pro 

prezidentku 

musí být 

elegantní

Foto: archiv AT

Rozhovor na stranách 8 a 9
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Senioři jsou stále pod 

tlakem telešmejdů

S novelou zákona o elektro-

nických komunikacích sice 

došlo k úbytku nevyžádaných 

marketingových volání, ale 

nikoliv k jejich zániku. Ze-

jména senioři se stále potýkají 

s tím, že jim neznámý volající 

nabízí předem nevyžádané 

zboží nebo služby. Jaké fi nty 

nyní telešmejdi používají?

Více na straně 10
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !

VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz

VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217
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Miss
Krystyna
Pyszková:
Snila jsem
o práci
cvičitelky
delfínů!

Foto: MISS CZECH REPUBLIClet jsme 
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ

 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, 

BYTŮ, SKLEPŮ
LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel.: 739 665 455

FINÁLE
HOKEJOVÉ EXTRALIGY VSTUPENKY

NA WWW.HCSPARTA.CZ

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz

VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

Foto: archiv OB

Ota Balage: 
Narozeninový koncert 
jsem pojal megalomansky!

NAŠE  PRAHA

Jediný 
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áctid
eník 

v Praze 5

S m í c h ov    Sto d ů l ky    J i n o n i ce    H l u b o če py    Ko š í ře    Ra d l i ce  1 1 .  2 .  2 0 2 2

5
Vlastina
Svátková:
Chystám
kuchařku
pro lidi,
které
nebaví
vařit!

Foto: archiv VS
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Rozhovor na stranách 8 a 9
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REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 
práce obkladačské, zednické, elektro, instalaterské, podlahářské, malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.604 203 243, 603 801 377www.svobodaanejtek.wz.cz

SC
-5

00
95
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01

INZERCE

STĚHOVÁNÍVYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, SKLEPŮLIKVIDACE POZŮSTALOSTÍAUTODOPRAVATel.: 739 665 455

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHYTel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ, MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ VŠECH ZNAČEK- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

 
NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT JE ZPĚT. SPARTA VZDÁVÁ HOLD JIŽ PO TŘINÁCTÉ!Poděkujte těm, kteří se o nás dennodenně starají. Hokejová Sparta představuje již 

třináctý ročník svého charitativního projektu Sparta vzdává hold. Rekordní výtěžek 
z minulého ročníku -  564.738 korun - se tradiční klub pokusí na konci února opět 
překonat. Jak? Nejen aukcí speciálních hraných dresů s armádní tématikou, ale také 
prodejem artefaktů a nevšedních zážitků. Ty tradiční klub nabízí na webové adrese 
www.donio.cz/hold2022. Vybrané peníze opět poputují na charitativní nadace vojáků, 
záchranářů, hasičů a policistů. Přidejte se i vy!

SC
-5

00
96

2/
01

Soutěž Naší Prahyo vouchery do
smíchovských
restaurací

 více na straně 10

Ceník inzercePraha - časopisy NAŠE PRAHA

Naše  prahaDejvice • Břevnov • Bubeneč • Střešovice • Vokovice • Liboc • Veleslavín • Ruzyně • Řepy 18. 3. 2022
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Rozhovor na stranách 8 a 9
Jak nejlépe  

připravit vůz  

na jaro? 

Str. 6
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Foto: Lenka Hatašová

Olga Menzelová: 
Jirka miloval  

plné hlediště!
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VSTUPENKY NA WWW.HCSPARTA.CZ
#NEZASTAVÍŠ

GENERÁLNÍ
PARTNER HLAVNÍ PARTNER

HC SPARTA PRAHA

PLAYOFF 2022
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHYTel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ, MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ VŠECH ZNAČEK
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REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 
práce obkladačské, zednické, elektro, instalaterské, podlahářské, malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377www.svobodaanejtek.wz.cz
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STĚHOVÁNÍVYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, SKLEPŮLIKVIDACE POZŮSTALOSTÍAUTODOPRAVATel.: 739 665 455

Pomáháme  
Ukrajině
Válečný 
konflikt na 
Ukrajině má na 
svědomí nejen tisíce mrtvých, ale také vyhnání milionů lidí z jejich domovů. Jak se můžete zapojit do pomoci? Co uprchlíci nejvíce potřebují a co je naopak zbytečné nosit do sběrných středisek? A víte o tom, že můžete také při-spět na ukrajinské zoologické zahrady?

Více na straně 11

NAŠE  PRAHABraník  Podolí  Michle  Nusle  Krč  Záběhlice  Lhotka  Kamýk  Hodkovičky 21. 1. 2022

TÉMA
KULTURA

ROZHOVOR
SERVIS

VELKÁ PRAHA

Jediný 
čtrn

áctid
eník 

v Praze 4

4
SEVER

RozálieRozálie
Havelková:Havelková:
PosledníPoslední
veselýveselý
momentmoment
manželstvímanželství
je svatba!je svatba!

Z Prahy zmizí fi akry. 
Půjdou koně na jatka?
Od 1. ledna 2023 dojde ke zrušení stanovišť pro koňské povozy na Staroměstském náměstí a ve Stromovce. Úprava reaguje mimo jiné na občanskou iniciativu a sou-visející petici upozorňující na nevhodné podmínky, kterým musí koně ve městě čelit. Jenže je tu otázka - co se pak stane s nepotřebnými zvířaty?  více na straně 10

Foto: Divadlo Bez zábradlí
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STĚHOVÁNÍVYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, SKLEPŮLIKVIDACE POZŮSTALOSTÍAUTODOPRAVATel.: 739 665 455
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REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 
práce obkladačské, zednické, elektro, instalaterské, podlahářské, malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377www.svobodaanejtek.wz.cz
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Rozhovor na stranách 8 a 9
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správnou

školu?
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Navštivte náš E-shop: www.ariana-koberce.cz

Kontakt: tel.: 608 256 828, e-mail: info@ariana-koberce.cz
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !

VŠECH NEMOVITOSTÍ

Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz

VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,

 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ

 VŠECH ZNAČEK

- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 

BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 

elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377

www.svobodaanejtek.wz.cz SC
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INZERCE
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SPARŤANSKÉ
VÁNOCE
NAKUPUJ NA FANSHOP.HCSPARTA.CZ
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Kulturista Kulturista 
Petr Kovář: Petr Kovář: 
Vítězný Vítězný 
koktejl? koktejl? 
Tvrdost Tvrdost 
a touha a touha 
po výhře!po výhře!

Autor: archiv PK

Naše Praha 
Centrum

Naše  
Praha 4 jih

Naše  
Praha 4 sever

Naše  
Praha 5

Naše  
Praha 6

Naše  
Praha 7

Naše  
Praha 8

Naše  
Praha 9

Naše  
Praha 10

Naše Praha 
– komplet

místo distribuce Praha 1, 2 a 3 Praha 4 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha celá
náklad 40 000 45 000 45 000 45 000 40 000 10 000 40 000 40 000 45 000 350 000

1/1 205x270 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 20 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 300 000 Kč
junior page x 37 350 Kč 37 350 Kč 37 350 Kč 37 350 Kč 37 350 Kč 16 600 Kč 37 350 Kč 37 350 Kč 37 350 Kč 249 000 Kč

1/2
na výšku 100x270 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 11 000 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 165 000 Kč

podval 205x132 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 11 000 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 24 750 Kč 165 000 Kč
1/3 podval 205x86 17 100 Kč 17 100 Kč 17 100 Kč 17 100 Kč 17 100 Kč 7 600 Kč 17 100 Kč 17 100 Kč 17 100 Kč 114 000 Kč

1/4
podval 205x60 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 6 000 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 90 000 Kč
růžek 98x132 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 6 000 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 90 000 Kč

1/6 růžek 98x86 9 900 Kč 9 900 Kč 9 900 Kč 9 900 Kč 9 900 Kč 4 400 Kč 9 900 Kč 9 900 Kč 9 900 Kč 66 000 Kč
1/8 růžek 98x63 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 7 650 Kč 51 000 Kč

1/16
na výšku 45x63 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 3 400 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 27 000 Kč
na šířku 98x30 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 1 800 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 4 050 Kč 27 000 Kč

1/32 růžek 45x30 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 8 900 Kč

Praha 4
Naše Praha 4

SEVER
45 000 ks

Praha 11 a 12
Naše Praha 4

JIH
45 000 ks

Praha 7

10 000 ks

Praha 10
Naše Praha 10

45 000 ks

Praha 9

40 000 ks

Praha 8
Naše 

Praha 8
40 000 ks

Praha 6
Naše 

Praha 6
40 000 ks

Praha 1, 2 a 3
Naše Praha

centrum
40 000 ks

Praha 5
Naše Praha 5

45 000 ks

Vkládání do časopisu Naše Praha
Hmotnost do (v g) Cena

10 g 1, 10 Kč
20 g 1,20 Kč
30 g 1,30 Kč
40 g 1,40 Kč

nad 40 g individuálně
Pro vklady nad 500 000 ks platí individuální kalkulace.

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.

Příplatky v časopisu NAŠE PRAHA
1. strana 100 %
3. strana 25 %
4. obálka 10 %

grafické práce 500 Kč/hod.

Slevy za počet uveřejnění inzerátu*
2–3 uveřejnění 6 %
4–6 uveřejnění 9 %
7–10 uveřejnění 12 %
11–15 uveřejnění 15 %
16–24 uveřejnění 18 %
25–39 uveřejnění 21 %
40–59 uveřejnění 24 %
60–99 uveřejnění 27 %
100 a více uveřejnění 30 %

* Inzerát s tarifem Naše Praha - komplet
se považuje za 1 uveřejnění

Termíny vydání 2023
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

U x 1.2. 1.3. 30.3. 2.5. 31.5. 19.7. x 30.8. 26.9. 1.11. 29.11.
D x 10.2. 10.3. 14.4. 12.5. 9.6. 28.7. x 8.9. 6.10. 10.11. 8.12.
U 11.1. 15.2. 15.3. 19.4. 17.5. 14.6. x 9.8. 13.9. 11.10. 14.11. x
D 20.1. 24.2. 24.3. 28.4. 26.5. 23.6. x 18.8. 22.9. 20.10. 24.11. x
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Osmička
LEDEN 2023ZDARMA

www.praha8.cz

DOPRAVAZ Palmovky začaly  
jezdit trolejbusystr. 4

CHARITASrdce osmičky lákalo  
k dárcovství i letosstr. 14

SPORTAerobik z Kobylis  
sbírá další úspěchystr. 23

NADĚJE ČESKÉHO 
KRIKETULibeňský talent  poprvé reprezentoval

str. 22

Tučňák na webu

TučňákTučňák
Měsíčník městské části Praha 4 • 
Měsíčník městské části Praha 4 • PROSINEC 2PROSINEC 2022022

SPOKOJENÉ VÁNOCE  
SPOKOJENÉ VÁNOCE  

A LEPŠÍ ROK 2023!A LEPŠÍ ROK 2023!

S podzimem se i kultura 

na devítce stěhuje pod střechu

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.czDEVITKA
ŘÍJEN 2022 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 PŘEDALA VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ SVÝM OBČANŮM

• NOVÁ ULICE PECHMANOVÝCH

• VÍKEND S KLUBEM HARFICA

• BESEDER GALLERY

• NOVĚ (BA)BINEC²

• ŘEMESLA U BRABCŮ

GALERIE 9: 
NATURAE

KONCERT 
SIEMPRE 
NUEVO

TANEC 
NA 
VOZÍKU

Příští číslo ve vašich 

schránkách nejpozději

7. listopadu

2022

Devitka_10_2022.indd   1

29.09.2022   13:25:24

Prosinec 2022  – ročník 28  – zdarma – www.letnany.cz – www. letnanskelisty.cz

Přejeme vám 
kouzelné 
Vánoce!

Téma měsíce: Nová Rada městské části
Str. 04

Vánoce si nejvíce užiju v kostele,
říká nový farář farnosti Čakovice, P. František Čech

Str. 10

Sport:Letňanská rodačka 
je šermířskou 

jedničkou
Str. 32

uzávěrka U, distribuce D

Ceník inzercePraha - radniční tituly

rozměr v  mm Tučňák Osmička Devítka Letňanské listy

místo distribuce Praha 4 Praha 8 Praha 9 Praha 18

náklad 82 000 64 000 39 000 10 500

1/1
210x297 60 000 Kč 55 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč 

zrcadlo 188x264 60 000 Kč 55 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč 

junior page 140x198 49 500 Kč x 28 880 Kč 16 500 Kč 

1/2 
na výšku 92x264 33 000 Kč 27 500 Kč 19 250 Kč 11 000 Kč 

podval 188x130 33 000 Kč 27 500 Kč 19 250 Kč 11 000 Kč 

1/3 podval 188x86 23 000 Kč 18 500 Kč 13 420 Kč 7 670 Kč

1/4
podval 188x63 18 150 Kč 14 000 Kč 10 590 Kč 6 050 Kč 

růžek 92x130 18 150 Kč 14 000 Kč 10 590 Kč 6 050 Kč 

1/6 růžek 92x86 13 230 Kč x 7 720 Kč 4 410 Kč 

1/8 růžek 92x63 9 980 Kč 7 000 Kč 5 820 Kč 3 330 Kč 

1/16 
na výšku 44x63 5 490 Kč 3 500 Kč 3 200 Kč 1 830 Kč

podval 92x30 5 490 Kč 3 500 Kč 3 200 Kč 1 830 Kč

1/32 růžek 44x30 5 490 Kč 3 500 Kč 3 200 Kč 1 830 Kč

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Tučňák
U 17.12. 14.1. 11.2. 18.3. 14.4. 13.5. 17.6. x 12.8. 16.9. 14.10. 11.11.
D 6.1. 2.2. 2.3. 6.4. 5.5. 1.6. 10.7. x 1.9. 6.10. 2.11. 7.12.

Osmička
U 12.12. 9.1. 6.2. 13.3. 11.4. 9.5. 12.6. x 14.8. 11.9. 9.10. 13.11.
D 29.12. 26.1. 23.2. 30.3. 28.4. 25.5. 31.6. x 31.8. 28.9. 26.10. 30.11.

Devítka
U 15.12.  12.1. 16.2. 16.3. 13.4. 18.5. 15.6. 20.7. 17.8. 14.9. 19.10. 16.11.
D 3.1. 1.2. 6.3. 3.4. 2.5. 5.6. 3.7. 7.8. 4.9. 3.10. 6.11. 4.12.

Letňanské listy
U 15.12. 16.1. 15.2. 15.3. 14.4. 15.5. 14.6. x 16.8. 15.9. 16.10. 15.11.
D 12.1. 9.2. 9.3. 6.4. 11.5. 8.6. 7.7. x 14.9. 12.10. 9.11. 7.12.

Praha 4

82 000 ks

Praha 8

64 000 ks

Praha 9
Devítka

39 000 ks

Praha 18

10 500 ks



ZDARMA 

LEDEN 2023 

WWW.BRANDYSKO.CZ

Sezóna kluziště zahájena

AKCE VE MĚSTĚ

Novoroční koncert – Jaroslav Svěcený

neděle 1. ledna 2023, 15:00, bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie

Novoroční setkání na Labi

neděle 1. ledna 2023, 17:00, 

Ostrůvek (pláž na Ostrůvku)

Stromy v obrazech – výstava obrazů 

Šárky Veverkové

čtvrtek 5.-pondělí 30. ledna 2023, 

Galerie Kočárovna

Novoroční koncert KPH 

– České saxofonové kvarteto

neděle 8. ledna 2023, 16:00, 

kaple brandýského zámku

Koncert kapely PRANIC

neděle 8. ledna 2023, 17:00, evangelický 

kostel sv. Petra (Pod Hrádkem 194, 

Brandýs nad Labem)

Mexiko, putování z hlavního města 

Mexika až na Yucatan - přednáška 

Ivo Králíčka

úterý 10. ledna 2023, 18:00, Oblastní 

muzeum Praha-východ

Den otevřených dveří SZeŠ

pátek 13. ledna 2023, 15:00-18:00, 

SZeŠ Brandýs nad Labem (Zápská 302)

Maturitní ples SZeŠ

pátek 20. ledna 2023, 20:00, KD 

Čelákovice (sady 17. listopadu 1380, 

Čelákovice)

Cest Fest – benefiční cestovatelský 

festival

pátek 20.-neděle 22. ledna 2023, 

Kino Brandýs nad Labem

Po stopách polabských strašidel

sobota 21. ledna 2023, více informací 

na www.retra.cz

Matýskovský karneval

sobota 21. ledna 2023, 15:00-17:00, 

Funatic club

Galakoncert ZUŠ

úterý 24. ledna 2023, 19:00, 

Kino Brandýs nad Labem

Na kus řeči s… Richardem Genzerem

čtvrtek 26. ledna 2023, 19:00, 

Divadelní sál brandýského zámku

Recitál houslisty Martina Ambroše

pátek 27. ledna 2023, 19:00, kaple 

brandýského zámku

Den otevřených dveří SZeŠ

sobota 28. ledna 2023, 9:00-12:00, 

SZeŠ Brandýs nad Labem (Zápská 302)

Jiří z Poděbrad 

– přednáška Petra Čorneje

úterý 31. ledna 2023, 18:00, 

Oblastní muzeum Praha-východ

V úterý 20. prosince jsme otevřeli městské kluziště v brandýské Zahradnické ulici. Jako 

první si ledovou plochu vyzkoušeli žáci ZŠ Palachova. Počasí o Vánocích kluzišti příliš 

nepřálo. Věříme ale, že si ho mezi svátky užijete dosytosti. Informace o aktuální 

otevírací době najdete vždy na: www.brandysko.cz v sekci "Aktuality."

DO NOVÉHO ROKU 2023 VÁM PŘEJEME 

PEVNÉ ZDRAVÍ, MNOHO ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.

Ceník inzerceStředočeský kraj

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

Brandýs n/L
Městské listy 

8 500 ks

Příbramský kraj
OKO

40 000 ks

uzávěrka U, distribuce D

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Městské listy
U 15.12. 16.1. 15.2. 16.3. 17.4. 16.5. 15.6. x 16.8. 15.9. 16.10. 15.11.
D 30.12. 31.1. 28.2. 31.3. 28.4. 31.5. 30.6. x 31.8. 10.10. 31.10. 29.11.

OKO Příbramský kraj
U x 19.1. 16.2. 23.3. 20.4. 18.5. 21.6. x 17.8. 21.9. 19.10. 16.11.
D x 4.2. 4.3. 8.4. 6.5. 3.6. 1.7. x 2.9. 7.10. 4.11. 2.12.

rozměr v  mm Městské listy 
místo distribuce Brandýs n.L. - St.Boleslav 

náklad 8 500
1/1 205x270 25 000 Kč

1/2
na výšku 100x270 13 750 Kč
podval 205x132 13 750 Kč

1/3 podval 205x86 9 580 Kč

1/4
podval 205x60 7 560 Kč
růžek 98x132 7 560 Kč

1/6 růžek 98x86 5 510 Kč
1/8 růžek 98x63 4 160 Kč

1/16
na výšku 45x63 2 290 Kč
na šířku 98x30 2 290 Kč

1/32 růžek 45x30 1 287 Kč

rozměr v  mm OKO Příbramský kraj
místo distribuce Příbram a okolí

náklad 40 000
1/1 210x297 19 850 Kč

zrcadlo 188x264 19 850 Kč
1/2 podval 188x130 11 450 Kč
1/4 růžek 92x130 7 450 Kč
1/8 růžek 92x63 3 850 Kč

1/16
na výšku 45x63 2 280 Kč
na šířku 92x30 2 280 Kč



Ceník inzercePlzeňský, Karlovarský

uzávěrka U, distribuce D

Plz Klatovy
OKO - Plz k kraj

80 000 ks

  
Cheb, Sokolov, K. Vary

OKO - Karlovarský kraj
71 300 ks

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

OKO - Karlovarský kraj
U x 19.1. 16.2. 23.3. 20.4. 18.5. 21.6. x 17.8. 21.9. 19.10. 16.11.
D x 4.2. 4.3. 8.4. 6.5. 3.6. 1.7. x 2.9. 7.10. 4.11. 2.12.

OKO - Plzeňský kraj
U x 19.1. 16.2. 23.3. 20.4. 18.5. 21.6. x 17.8. 21.9. 19.10. 16.11.
D x 4.2. 4.3. 8.4. 6.5. 3.6. 1.7. x 2.9. 7.10. 4.11. 2.12.

rozměr v  mm OKO Plzeňský kraj OKO Karlovarský kraj
místo distribuce Plzeň, Klatovy Cheb, Sokolov, Ostrov, Chodov, K. Vary

náklad 80 000 71 300
1/1 210x297 35 000 Kč 30 000 Kč

zrcadlo 188x264 35 000 Kč 30 000 Kč
1/2 podval 188x130 19 250 Kč 16 500 Kč
1/4 růžek 92x130 10 590 Kč 9 080 Kč
1/8 růžek 92x63 5 820 Kč 4 990 Kč

1/16
na výšku 45x63 3 200 Kč 2 740 Kč
na šířku 92x30 3 200 Kč 2 740 Kč
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ZPRAVODAJInformační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVAPokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ UPROSTŘED DĚČÍNA LABSKÁ STEZKAHned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVAPokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 

a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 

krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-

vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ UPROSTŘED DĚČÍNA LABSKÁ STEZKAHned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.Přijeďte a přesvědčte se sami, že 

Děčín určitě stojí za návštěvu.

mmdecin.cz
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Kolik zaplatí obyvatelé Děčí-na, kteří jsou zákazníky TERMO Děčín, a.s., za teplo a teplou vodu 
v roce 2023? Všichni zajisté vědí, 
k jakým situacím dochází na trhu 
s energiemi – zejména s plynem 
a elektřinou. Ceny těchto komo-dit nemalým způsobem ovlivňují 

v Děčíně cenu tepelné energie. Tu 
svým zákazníkům dodává z celkem 
pěti centrálních zdrojů společnost 
TERMO Děčín, a.s. Palivem je zemní 
plyn a také geotermální voda jako 
obnovitelný zdroj energie, jehož 
využití je pro centrální zásobování 
teplem v České republice ojedině-
lé. Proto jsme se zeptali předsedy 
představenstva Jana Sedláčka, jaký 
je vývoj ceny pro příští rok. 

Jak vidíte cenu tepelné energie 
v roce 2023? Pro příští rok je kalkulována cena pro zákazníky ve věrnostním 

programu 1 250 korun za jeden GJ 
včetně DPH. Pokud se podíváme na 
cenu tepelné energie ve srovnatel-
ných nebo i větších městech, naše 
cena bude jednou z těch nižších. Jak se toto zdražení projeví v na-

šich peněženkách? 

Naše výpočty vycházejí ze spotře-
by cca 20 GJ tepelné energie ročně, 
což je průměrná spotřeba běžné 
rodiny žijící v bytě 3+1. Ročně tak 
konečný zákazník v domě, který je 
účastníkem věrnostního programu, 
zaplatí 25 000 korun. Pakliže nemá 
vlastník nemovitosti s naší společ-
ností uzavřen věrnostní program, 
činí tato částka 27 760 Kč/rok.

Ve smlouvách s odběrateli máte 
ustanoveno minimální roční množství odebrané tepelné ener-

gie v GJ. Vzhledem k současné 
situaci, kdy se všichni snaží šetřit, 
znamená to pro vaše zákazníky, 
kteří toto množství neodeberou, 
že jim budete dle smlouvy účto-
vat smluvní pokutu? Děkuji za tento dotaz, nejste první, kdo jej vznesl. V případě, že 

zákazníci odeberou méně tepelné 
energie, než je minimální roční množství, nebude jim účtována žádná pokuta. Pokud by měli zákazníci jakékoliv dotazy, mohou 

kdykoliv kontaktovat naše obchod-
ní oddělení na e-mail obchod.ted@
mvv.cz. Rádi také zákazníkům po-
můžeme při optimalizaci spotřeby 
energií.     (red)

Cena tepelné energie pro rok 2023
blíží se nejkrásnější svátky, svátky vánoční. Pro některé je předvánoční čas plný stresu, sta-

rostí a shánění dárků či laskomin 
na vánoční stůl, pro jiné je to čas 
radostného očekávání, zvolnění 
tempa a ohlédnutí zpět. Nebudu 
psát, co je lepší, jen si dovolím poznámku, že si vážím toho, že můžeme oslavit Vánoce v míru a zatím i v hojnosti. Celý advent si užíváme předvánoční akce v našem městě. Kdybych se jich neúčastnil 

a soudil pouze podle toho, co se 
píše na sociálních sítích, byl bych 
přesvědčen, že před Vánoci je nej-
lépe z Děčína odjet či sem vůbec 
nejezdit, případně se zavřít doma, 
protože se ve městě vůbec nic nedělá, a to, co kdokoliv organizu-

je, za nic nestojí, všechno má být 
jinde, jinak, lépe, případně raději 
vůbec… Jenže já na akce chodím, 
potkávám se tam s lidmi, většinou 
spokojených, svátečně naladě-ných či natěšených na program, 

který si zvolili. A právě o tom to je: 
na rozdíl od řady ostatních měst 
a obcí je předvánoční program rozprostřen nejen na čtyři víkendy, 

ale také na všední dny, na více 

míst v Děčíně a žánrově či tématic-
ky je různorodý. Pořádá ho nejen 
město, ale i jeho příspěvkové organizace, muzeum, soukromníci 

a další. Stačí si vybrat. Když ne-mám rád ryby (ne, že by to byl můj 
případ), nepůjdu na večeři do rybí 
restaurace, abych pak rozhořčeně 
zveřejnil na sociální sítě, že mi tam 
vůbec nechutnalo, že kuchař za nic nestojí, a tedy ať tam lidi vůbec nelezou, protože není důvod. Nemáš rád rocko-vou hudbu – zajdi třeba na koncert dětského pěvecké-

ho sboru, ale nekritizuj Rockové 
Vánoce – nejsou určené pro Tebe. 
Nemáš rád pouťové atrakce – nevadí, na zámeckém nádvoří je nepotkáš. Chybí Ti intimita a komorní atmosféra? Projdi se Křížovou ulicí, dej si svařáček nebo 

horkou medovinu, ale nenadávej, 
že se před knihovnou, kudy jsi do 
Křížovky přišel, prodávají nevánoč-
ní trička.

Zkrátka mám pocit, že stále potřebujeme cosi kritizovat. Potřebujeme nepřítele. Potřebu-
jeme se předhánět v tom, kdo najde lepší důvod k nespokoje-nosti. A tak zveřejníme fotografii 

z havárie vodovodu z roku 2009, 
dáme na sociální sítě nepravdivé 
výroky z úst primátora, zveřejníme 
vymyšlenou informaci, že se ne-koná ohňostroj v rámci městských 

slavností, případně to zkusíme s tvrzením, kde kdo bydlí či nocuje 
a s kým… Není to dobře. Doba, ve 
které žijeme, přináší svá skuteč-ná dramata, nejistoty, potíže. Nekažme si život ještě tím, že na 

sebe budeme nasazovat, nevražit, 
mračit se. Před Vánoci jsme na gymnáziu napsali křídou na tabuli 

heslo: „Vánoce jsou svátky klidu, 
nezkoušejte naši třídu!“ A ono to 
fungovalo, písemky jsme psali až 
po Novém roce. Tak vám všem přeji krásné svátky!

Ing. Jiří Anděl, CSc.váš primátor

MartinaBalzarováZ teplického bazénu pod hladinu oceánů
STRANY 8–9

Teplicko vede v nelegálních odběrech plynuSTRANA 5

Zprávy
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Ceník inzerceÚstecký kraj

uzávěrka U, distribuce D

Ústí nad Labem
Seniorské listy

70 000ks

Ústí nad Labem
Žít Ústí

47 500 ks

Zpravodaj Děčín
26 000 ks

Teplice
Žít Teplice
26 500 ks

Ústecký kraj
Žít kraj

215 000 ks

50 000 ks

Liberecký kraj
Metropol

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.
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Ústečané si v novém roce musí 

připlatit za MHD i za popelnice

STRANA 4-5

Populární Fešáci slaví  

půlkulaté jubileum koncertem 

STRANA 13

Zprávy
Volný čas
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Ondřej Ruml

Když vidím za oknem,  

že je sychravo a mrholí, 

hned pookřeju
STRANY 8–9
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Lucie 
Kubešová 
Leišová 

Na přeplavání 
Gibraltaru 
trénovala ve 
vaně naplněné 
ledem a solí
STRANY 8–9

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

Dodávky poslední instance  

za pár týdnů končí

STRANA 4

Krušnohoří úřady podle 

ekologů nedostatečně chrání 

STRANA 6

Zprávy 

Téma 

rozměr v  mm Seniorské listy Žít kraj Žít Ústí Žít Teplice

místo distribuce Ústecký kraj Ústecký kraj Ústí nad Labem Teplice

náklad 70 000 215 000 47 500 26 500

1/1 188x264 33 000 Kč 33 500 Kč 29 900 Kč 22 900 Kč

1/2 
výška 92x264 19 000 Kč 21 900 Kč 16 000 Kč 12 000 Kč

podval 188x130 19 000 Kč 21 900 Kč 16 000 Kč 12 000 Kč

1/3 podval 188x86 13 000 Kč 14 900 Kč 12 000 Kč 10 000 Kč

1/4 
růžek 92x130 11 000 Kč 11 500 Kč 9 000 Kč 7 000 Kč

podval 188x63 11 000 Kč 11 500 Kč 9 000 Kč 7 000 Kč

1/6 růžek 92x86 x 8 500 Kč x x

1/8 růžek 92x63 6 000 Kč 6 500 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč

1/16 
výška 44x63 x 3 500 Kč 2 600 Kč 1 950 Kč

šířka 92x30 x 3 500 Kč 2 600 Kč 1 950 Kč

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Seniorské listy
U x x 17.3. x x 16.6. x x x 15.9. x 8.12.
D x x 31.3. x x 30.6. x x x 29.9. x 22.12.

Žít kraj
U x x 17.3. x x 16.6. x x 15.9. x x 8.12.
D x x 28.3. x x 27.6. x x 26.9. x x 19.12.

Zpravodaj 
města Děčín

U 5.1. 1.2. 2.3. 30.3. 27.4. 25.5. 22.6. 10.8. 14.9. 12.10. 9.11. 7.12.
D 13.1. 10.2. 10.3. 7.4. 5.5. 2.6. 30.6. 18.8. 22.9. 20.10. 17.11. 15.12.
U 19.1. 16.2. 16.3. 13.4. 11.5. 8.6. 13.7. 31.8. 27.9. 26.10. 23.11.
D 27.1. 24.2. 24.3. 21.4. 19.5. 16.6. 21.7. 8.9. 6.10. 3.11. 1.12.

Žít Ústí
U 13.1. 17.2. 10.3. 14.4. 12.5. 9.6. x 18.8. 8.9. 13.10. 10.11. 1.12.
D 24.1. 28.2. 21.3. 25.4. 23.5. 20.6. x 29.8. 19.9. 24.10. 21.11. 12.12.

Žít Teplice
U 13.1. 17.2. 10.3. 14.4. 12.5. 9.6. x 18.8. 8.9. 13.10. 10.11. 1.12.
D 24.1. 28.2. 21.3. 25.4. 23.5. 20.6. x 29.8. 19.9. 24.10. 21.11. 12.12.

METROPOL 
Liberecký kraj

U 13.1. 10.2. 17.3. 14.4. 12.5. 16.6. 14.7. 11.8. 15.9. 13.10. 10.11. 1.12.
D 27.1. 24.2. 31.3. 28.4. 26.5. 30.6. 28.7. 25.8. 29.9. 27.10. 24.11. 15.12.

rozměr 
v mm

METROPOL 
Liberecký kraj

místo distribuce Liberecký kraj

náklad 50 000

1/1 261x396 100 000 Kč

1/2 x

1/3 261x132 33 000 Kč

1/4 155x198 30 000 Kč

1/8 261x99 25 000 Kč

1/16 155x99 16 000 Kč

rozměr 
v  mm

Zpravodaj 
města Děčín

místo distribuce Děčín 

náklad 26 000

1/1 210x297 12 000 Kč 

1/2 197x140 6 000 Kč 

1/3 197x94 4 000 Kč 

1/4 97x140 3 000 Kč 

1/8 97x70 1 500 Kč 

1/16 47x67 750 Kč 
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MUSICA ANIMATA zazpívá koledyVánoční koncert třebíčského sou-

boru MUSICA ANIMATA se usku-

teční v sobotu 7. ledna od 18 hodin 

v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích 

nad Rokytnou. Zazní koledy pro 

sbor a orchestr Johna Ruttera a na 

závěr Missa brevis Jiřího Pavlici.  –zt-

Voda něco málo nad nulou, 
teplota vzduchu mínus čtyři, 

pro otužilce ideální podmínky. 
� Antonín Zvěřina

Na letošní rok při pravidelné před-

vánoční propagaci otužilectví při-

pravil předseda třebíčského Klubu 

ledních medvědů Zdeněk Mikoláš 

opravdovou lahůdku, závod veteránů 

nad 70 let na trati 250 metrů. Netušil, 

že zima a zejména mráz budou proti. 

Led uzavřel hladinu řeky Jihlava, kde 

se závod měl konat, a pořadatelům 

dalo velkou práci připravit pro milov-

níky studené vody alespoň kousek 

volné plochy pro jejich plavání.  
Střítežští mroži, odnož třebíč-

ských ledních medvědů, se na hrázi 

nádrži Markovka týden před pláno-

vanou třebíčskou akcí sešli s nesto-

rem otužování Láďou Janouškem 

z Kožichovic. Ten chodí téměř denně 

pokořovat studenou vodu do tohoto 

vodního díla.Na otázku, zda se závodu zúčastní, 

odpověděl se stoickým klidem: „Zde-

něk mě přihlásil. Není to nic světobor-

ného, tak dvě tři minuty ve vodě, vždyť 

poplaveme po proudu“. Vyjádření hod-

né mistra. I on se musel ovšem s vidi-

nou závodu ale rozloučit.Ale Zdeněk Mikoláš nelenil a 

vymyslel náhradní program. Po 

otužilcích ze Znojma, z Jihlavy se do 

vody spustili otužilci třebíčští i s jed-

ním zahraničním účastníkem ze Slo-

venska, a na závěr kategorie nad 70 

let a následně kategorie nad 80 let. 

Všechny pak medailí odekorovala 

senátorka Hana Žáková.

Chvíli se zdálo, že shodí kabát a 

též se vrhne do studených vln, vždyť 

bydlí nedaleko Dalešické přehrady 

v Koněšíně, ale nakonec si patrně vše 

rozmyslela. Zdeněk opět neopomněl 

zdůraznit, jak je otužování prospěšné 

pro lidské zdraví a že Česká republika 

v tomto ohledu patří ve světě ke špič-

ce.
Což ovšem nebrání dalším zájem-

cům v následování zhruba stovky 

nadšenců, kteří se v sobotu 17. pro-

since plavili v řece Jihlavě.  Že Česká 

republika patří ke špičce, potažmo 

Třebíč, to Mikoláš demonstroval na 

příkladu Andrey Klementové, která 

v roce 2022 přivezla z Polska z mis-

trovství světa přehršli medailí a už se 

chystá na letošní setkání světových 

otužilců do Francie.  
(Pokračování na str. 2)

Studená voda otužilcům nevadí

UMĚLEČTÍ KOVÁŘI NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ. Nechť vám kováři ukovou do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.

 

Foto: Antonín Zvěřina

2023 
XXX

leden /

Měsíční glosování
� Jak se priority města mění 

v souvislosti s tím, kdo vládne, 
lze ukázat na příkladu ohňostro-
jů. Zatímco minulé vedení radni-
ce chtělo ohňostroje utlumit, ne-
li s nimi úplně skončit, neboť jsou 
hlučné a část lidí si na ně stěžuje, 
tak současné vedení naopak vyho-
ví té části obyvatel, která by je nao-
pak chtěla. Jo, a na Nový rok mají 
být dokonce dva: na Masarykově 
náměstí a ve Zborné. 

� Lid si žádal přímou volbu pre-
zidenta, tak ji tu máme. Jak to může 
dopadnout, vidíme v tragickém pří-
mém přenosu z Hradu. Co si přát? 
Ať máme nyní šťastnější ruku! 

� Týden před Vánoci se sta-
la havárie na vodovodním řadu v 
ulici Sokolovská. Bez vody byly 
náhle tisíce lidí. Místo, aby obča-
né pracovníkům SMJ poděkova-
li za rychlou opravu, na sociálních 
sítích někteří tvrdili, že tohle by se 
za komunistů nemohlo stát. Mimo-
chodem, všem milovníkům politiky 
Putina: Na Bedřichově si mohli lidé 
vyzkoušet, jaké to je být bez vody. 
A přidejte si k tomu - ještě být bez 
tepla a bez elektřiny.  

� Konec roku a začátek další-
ho vede k bilancování. Nic si z toho 
nedělejte, že minulá vláda, když 
mohla šetřit, tak rozhazovala a 
nechala kasu prázdnou, a ta součas-
ná se s tím pere nic moc. Před sebou 
máme nový rok. Hledejme pozitivní 
věci a negativními se nenechme roz-
hodit.  -pk-

V domově pro seniory Lesnov si 
20. prosince udělali předčasné Váno-
ce. 

Jelikož byl domov zapojen do akce 
Ježíškova vnoučata, dostali někteří 
klienti dárky od lidí, kteří plnili jejich 
přání na dálku. Například gramofon 
s deskami, který věnoval manželský 
pár žijící v Saudské Arábii.

Z toho měly mít zvláště dámy 
opravdu velkou radost. Mezi des-
kami našly například Karla Got-
ta, Marii Rottrovou nebo oblíbené 
dechovky. 

„No jako první si určitě pustíme Got-

ta. To je jasný, toho milujeme,“ komen-
tovala výběr gramofonových desek 
paní Trnková.

Během odpoledne proběhl také 
slavnostní přípitek nealkoholickým 
sektem, a tak jsme se paní Trnkové 
zeptali, jestli stále slaví silvestra.

„No jistěže. Já mám ráda veselo a 
zábavu,“ vypráví seniorka a s úsmě-
vem pokračuje, „Já zpívám, bubnuju, 
to je paráda.“

Paní Trnková je původně z Telče a 
říkala, že i za mlada tam bylo veselo 
a silvestr chodila slavit i dřív.

„Do nového roku bych přála hod-

ně zdraví rodině a trochu i mně,“ říká 
skromně milá dáma a dodává, že je 
ráda, že jí zdraví zatím slouží, jak to 
jen jde. 

„Čtenářům Jihlavských novin bych 
popřála, ať se jim líbí čtení v novinách. 
I já je ráda čtu,“ řekla ještě na závěr 
přání a vyrazila se bavit se svými přá-
teli i pečovatelkami z domova. 

Na těch bylo vidět, že se seniorům 
opravdu věnují celým srdcem a po 
celou dobu se jim věnovali a bavili se 
s nimi.

Vypadá to, že Pod Rozhlednou 
měli i letos vánoční pohodu. -vd-

PAN VLASTIMIL OCHRANA i paní Trnková patří mezi ty, kteří se rádi baví a oba mají moc rádi hudbu. Do nového 
roku si přejí pro sebe i své blízké hlavně zdraví. Foto: Veronika Dawidowicz

Babičky a dědečkové 
na Lesnově slavili Vánoce

16. 12. 2022

ČÍSLO 12

Vážení čtenáři, 
v rukou držíte prosincové číslo Hradečá-ku, a to značí jediné, Vánoce jsou za dveř-mi. Chtěla bych Vám tímto popřát klidné svátky s Vašimi blízkými, dobrou náladu, která vás nebude opouštět, a samozřejmě hodně zdraví. Zároveň mi dovolte Vás po-zvat na tradiční akci s názvem První den spolu. Akci zakončenou novoročním ohňo-strojem pořádá Hradecká kulturní a vzdě-lávací společnost a uskuteční se 1. 1. 2023 na Velkém náměstí v Hradci Králové. Přeji Vám příjemné čtení a krásné Vánoce.                        Eliška H.

(Pokračování na str. 2)
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Milé Hradečanky, milí Hradečané,
dovolte mi Vám popřát krásný adventní čas, který jistě vyplníte nejen přípravami na vánoční svátky, ale také setkáváním s vašimi nejbližšími a přáteli. Věřím, že si tento zimní čas užijete ve zdraví, klidu a míru. Bohužel ne všichni na tomto světě mají privilegium zažívat tyto svátky beze strachu, zda budou mít co jíst, zda budou mít střechu nad hlavou nebo zda jejich domov nebude bombardován. Važme si proto našeho dobrého života, který nám sice také přináší mnoho výzev a komplikací, ale stále máme kolem sebe řadu 

záchytných bodů a jistot, na které se lze ve složitých momentech spolehnout.Jsem také velmi potěšena, že si letos můžeme advent v Hradci společně užít 
po dlouhém covidovém bezčasí, které potrápilo nás všechny. I proto je pro 
naše obyvatele a návštěvníky připravena v rámci adventních trhů začínajících 
9. prosince řada kulturních akcí, skvělých koncertů a voňavých stánků. Každý 
si určitě přijde na své.

Milé Hradečanky, milí Hradečané, pevně věřím, že nám naše vánoční stromy 
budou klidně a radostně svítit na adventní cestu. Přeji Vám hodně zdraví, málo 
stresu a co největší pohodu v nejkrásnějším ročním čase. Třeba nám i nasněží!  PAVLÍNA SPRINGEROVÁ, primátorka města Hradec Králové

Vážení spoluobčané,když se z pohledu hejtmana ohlédnu za končícím rokem, troufnu si tvrdit, 
že jsme se s nepředvídatelnými okolnostmi, které přecházely již z roku 2021, 
dokázali díky uvážlivému hospodaření a systémovému krizovému řízení vypo-
řádat bez větších komplikací.

Přes narůstající ceny materiálů a energií jsme neza-stavili žádnou z plánovaných krajských investic. V oblasti dopravy se nám podařilo udržet trend posledních šesti let, kdy investujeme cca miliardu korun ročně do oprav krajské silniční sítě a udrželi jsme také rozsah veřejnédopravy a nezdražili jízdné, přestože jsme museli kvůlienormnímu nárůstu cen pohonných hmot zaplatit o 45 milionů korun více.
Významně jsme investovali v sociální oblasti. Letos jsme například dokončili a otevřeli nové pečovatelskédomy v Borohrádku a Opočně. Beze změn zůstaly inves-

tice také ve zdravotnictví, kde započala výstavba nových operačních sálů v ne-
mocnici ve Dvoře Králové nad Labem, nového pavilonu v nemocnicích v Jičíně
a Trutnově a pokračujeme také v přípravě modernizace rychnovské nemocnice.

Prostřednictvím dotací za více než 270 milionů korun jsme podpořili řadu pro-
jektů nejen pro rozvoj venkova, ale také těch, které se týkají podpory činnosti
dobrovolných hasičských sborů nebo produkce regionálních produktů a neo-
mezili jsme ani podporu sportovních či kulturních projektů.Velmi hrdý jsem také na to, že se nám podařilo podpořit kandidaturu města
Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028.Připravili jsme nové dotační programy pro školy a zájmové organizace na 
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a také na oblast podpory rodin 
a místních komunit, jejichž činnost je v důsledku vysoké infl ace ohrožena. Zřídili
jsme linku pro pomoc v oblasti poradenství při řešení individuálních problémů
vzniklých v důsledku nárůstu cen energií.Podařilo se nám nakoupit energie pro krajské organizace za tzv. spotové 
ceny, což znamenalo nárůst o zhruba 22 % oproti loňskému roku. Nepochybuji 
ale o tom, že díky nastavenému úspornému režimu zajistíme nižší spotřebu,
a tedy i celkově nižší náklady.V neposlední řadě se nám podařilo zvládnout díky nám všem i uprchlickou 
agendu bez větších komplikací s více jak 21 tisíci Ukrajinců v našem kraji.

Pro příští rok je jedním z našich hlavních cílů zabezpečit nadále v odpovída-
jícím rozsahu a kvalitě všechny veřejné služby, a tím druhým je udržení pláno-
vaných investic v co největší možné míře.Závěrem mi dovolte popřát vám všem, abyste s blížícím se koncem roku 
nejenom bilancovali, ale hlavně nabrali co nejvíce sil a pozitivní energie v kruhu 
svých blízkých a přátel. Přeji vám nádherné prožití vánočního času, jenž přináší
prostor k zastavení, zamyšlení, ale hlavně světlo do očí dětí a naději do duší 
nás všech.

Krásné, požehnané Vánoce a radostný vstup do nového roku.Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

Hradec Králové plánuje na rok 2023 snížení investic na 523 milionů a schodkový rozpočetStotisícový Hradec Králové hodlá v roce 2023 snížit investice na 
523 milionů korun. Na letošek měl naplánováno investovat 699 mi-
lionů korun. Nejvíce by město mělo příští rok zaplatit za stavbu fot-
balového stadionu, a to přes 260 milionů korun. Rozpočet pro rok 
2023 by měl být schodkový v částce 174 milionů korun. Vyplývá to 
z návrhu rozpočtu, který radnice zveřejnila na úřední desce. Rozpo-
čet budou 13. prosince projednávat a schvalovat zastupitelé. Příjmy města by měly činit 2,71 mi-liardy korun a výdaje 2,89 miliardy ko-run. Daňové příjmy, které jsou hlavní 

příjmovou položkou rozpočtu, by mělymeziročně vzrůst o pětinu na 2,21 miliardy korun. Na vyrovnání schod-

ku by město mělo použít předevšímpeníze ušetřené v minulých letech. V sumě 90 milionů korun město scho-dek vyrovná z loni přijatého úvěru ve výši 400 milionů korun. Jiné půjčky si město brát nebude. Fotbalový stadion za 631 milionůkorun bez daně by měl být hotový na konci června 2023. Jde o největšíinvestici města v jeho novodobé his-torii. Dalšími významnými investiční-mi výdaji s částkami po 30 milionech korun budou pokračující rekonstrukce ZUŠ Střezina a Základní školy Úpr-kova. Na přestavbu křižovatky Mileta město počítá s výdajem 20 milionůkorun. Přes 37 milionů korun by mělojít do vybudování metropolitní hlasové a datové sítě. U běžných výdajů měs-to výrazné zvýšení plánuje u městskéhromadné dopravy. Dotace měst-skému dopravnímu podniku by mělavzrůst o 29 procent na 380 milionůkorun z letos původně plánovaných 294 milionů korun. V průběhu letošní-ho roku radnice dotaci kvůli zdražení pohonných hmot, energií, náhradních dílů a dalších nákladů zvedla na 331 milionů korun. V rezervě rozpoč-tu město bude v roce 2023 mít 65,5 milionu korun. Z toho 20 milionů ko-run bude činit rezerva na zdražování energií. Pro letošní rok zastupitelé schválili rozpočet se schodk em 507 milionů korun při příjmech 2,29 mili-ardy a výdajích 2,79 miliardy korun. Město však v lednu hospodařilo podle rozpočtového provizoria, protože za-
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Zvolíme siprezidenta ČRZa pár dní skončí pětileté voleb-

ní období současného preziden-

ta Miloše Zemana, který v minu-

lém desetiletí podvakrát za sebou 

vykonával funkci hlavy státu. Tím 

pádem již nemůže dále kandidovat. 

První kolo prezidentských voleb 

se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 

a případné druhé kolo dva týdny 

později, tedy 27. a 28. ledna 2023.
V první den voleb lze hlasovat 

od 14 do 22 hodin, další den od 8 

hodin do 14 hodin. Pak se volební 

místnosti uzavřou a začne sčítání 

hlasů. 
Pro prezidentské volby si můžeme 

vyřídit voličský průkaz a hlasovat 

v místě svého aktuálního pobytu. 

V zahraničí lze hlasovat na zastu-

pitelských úřadech. Jinak půjdeme 

k volebním urnám ve svých obvyk-

lých volebních okrscích.
Více informací k prezidentským 

volbám najdete na straně 2. Nový 

seriál o prezidentech v historii naší 

země přinášíme na straně 6.  -lko- SNĚHOVÉ radovánky na Farských humnech. Stejně tak děti se sáňkami a boby obsadily všechny kopce ve městě.

 

Foto: Lenka Kopčáková 

Od 1. ledna začne město Žďár 

nad Sázavou hospodařit se svým 

novým rozpočtem, který pro rok 

2023 schválili zastupitelé města jako 

schodkový. Příjmová stránka rozpočtu má 

podobu necelých 642 mil. Kč a 

výdajová stránka se blíží k objemu 

706 miliónům korun.Návrh hospodaření při třetím zase-

dání nového zastupitelstva města 

představil a okomentoval vedou-

cí fi nančního odboru Tomáš Vlček, 

který také nastínil návrh středně-

dobého výhledu rozpočtu na roky 

2024-2027. Předtím visel návrh rozpočtu pro 

rok 2023 po zákonnou lhůtu 15 dnů 

na úřední desce a byl zveřejněn i na 

webu města. Podrobný rozklad všech sou-

částí odsouhlaseného rozpočtu si 

můžeme prostudovat na ofi ciálních 

žďárských stránkách, v oddíle Hos-

podaření města.Jak vedoucí Vlček k oběma základ-

ním číslům příjmů a výdajů dále 

vysvětluje, z toho provozní výdaje 

města na rok 2023 představují zao-

krouhleně 392,3 miliónu Kč a pří-

spěvky PO 122,7 mil. Kč, kapitálové 

výdaje města 190,6 mil. Kč. 
Financování celkem představuje 

63,8 mil. Kč.Z toho: Změna stavu fi nančních 

prostředků na účtech 40,5 miliónu. 

Dlouhodobé přijaté půjčené pro-

středky činí 29 mil. Kč a splátky pře-

chodné fi nanční výpomoci –5,7 mil. 

Kč. 

Dobrá fi nanční kondiceJak Tomáš Vlček nosný dokument 

města okomentoval, silnou stránkou 

rozpočtu je dobrá fi nanční kondice, 

která v roce 2022 posílila ještě výraz-

něji než v letech předchozích. 
„To je dáno zejména tím, že rostou 

daňové příjmy a oproti tomu běžné 

výdaje se navyšují pomaleji. Pomalejší 

růst běžných výdajů vyplývá ze smluv-

ních cen, do kterých se díky infl ačním 

doložkám infl ace promítne až v roce 

2023,“ vysvětluje. Pro rok 2023 lze 

tedy dle jeho slov očekávat mnohem 

výraznější růst běžných výdajů.
Krytí schodku rozpočtu je součas-

ně kryto čerpáním vlastních fi nanč-

ních zůstatků na bankovních účtech 

a čerpáním investičního úvěru na 

akci „MP propoj Jamská Saller“. 
Rizika navrženého rozpočtu vidí 

vedoucí fi nancí zejména na výda-

jové straně rozpočtu. Ceny energií 

v roce 2022 neočekávaně zdražily, a 

to několikanásobně. Státem stanove-

ný strop na energie sice velkou část 

tohoto cenového nárůstu odstraní, 

ale i tak vzroste cena elektrické ener-

gie pro město o cca 30 %. 
 

(Pokračování na str. 2)

Žďár má v roce 2023 schodkový rozpočet

Ceník inzercevýchodní Čechy a Vysočina

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Hradečák
U 14.1. 11.1. 15.3. 14.4. 16.5. 15.6. 14.7. 15.8. 15.9. 13.10. 14.11. 11.12.

D 27.11. 24.2. 31.3. 28.4. 26.5. 30.6. 29.7. 30.8. 29.9. 26.10. 30.11. 21.12.

Orlický týdeník
U uzávěrka od 3.1. každé úterý předchozího týdne

Distribuce od 10.1. každé úterýD

Echo

U 3.1. 30.1. 27.2. 27.3. 9.5. 29.5. x 7.8. 1.9. 25.9. 6.11. 1.12.
D 6.1. 3.2. 3.3. 31.3. 12.5. 2.6. x 11.8. 9.9. 6.10. 11.11. 7.12.
U 17.1. 13.2. 13.3. 24.4. 15.5. 5.6. 10.7. 21.8. 14.9. 12.10. 16.11. 8.12.
D 20.1. 17.2. 17.3. 28.4. 19.5. 9.6. 14.7. 25.8. 22.9. 20.10. 24.11. 14.12.
U x x x x x 19.6. x x x 20.10. x x
D x x x x x 23.6. x x x 27.10. x x

Jihlavské noviny 
U 21.12. 25.1. 22.2. 22.3. 19.4. 24.5. 21.6. 26.7. 23.8. 20.9. 25.10. 22.11.
D 30.12. 3.2. 3.3. 31.3. 28.4. 2.6. 30.6. 4.8. 1.9. 29.9. 3.11. 1.12.

Třebíčské noviny
U 21.12. 25.1. 22.2. 22.3. 19.4. 24.5. 21.6. 26.7. 23.8. 20.9. 25.10. 22.11.
D 30.12. 3.2. 3.3. 31.3. 28.4. 2.6. 30.6. 4.8. 1.9. 29.9. 3.11. 1.12.

Žďárské noviny
U 21.12. 25.1. 22.2. 22.3. 19.4. 24.5. 21.6. 26.7. 23.8. 20.9. 25.10. 22.11.
D 30.12. 3.2. 3.3. 31.3. 28.4. 2.6. 30.6. 4.8. 1.9. 29.9. 3.11. 1.12.

uzávěrka U, distribuce D

rozměr v  mm Echo 

místo distribuce Náchodsko 
náklad 30 000

1/1 270x380 34 749 Kč 

1/2
výška 160x380 18 240 Kč 

podval 270x190 18 240 Kč
1/3 podval 270x120 10 560 Kč

1/4
podval 270x90 7 680 Kč
růžek 160x160 7 680 Kč

1/6
výška 105x170 5 355 Kč 
šířka 160x110 5 355 Kč

1/8 
výška 105x120 3 840 Kč 
růžek 160x80 3 840 Kč

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

rozměr 
v  mm rozměr v  mm Hradečák

místo distribuce Hradec Králové 
náklad 50 000 

1/1 270x420 51 000 Kč
1/2 šířka 270x200 24 500 Kč
1/3 šířka 270x130 16 000 Kč
1/4 růžek 160x170 12 300 Kč
1/4 šířka 270x100 12 300 Kč
1/6 výška 105x150 7 200 Kč
1/8 růžek 105x100 4 800 Kč
1/9 růžek 105x65 3 100 Kč

1/16 růžek 105x35 1 700 Kč

Náchodsko
Echo

30 000 ks

Rychnovsko
Orlický týdeník

32 000 ks

Žďár 
nad Sázavou

Žďárské noviny
10 200 ks

Hradečák
50 000 ks

Jihlava
Jihlavské noviny

22 000 ks

Třebíč
Třebíčské noviny

15 400 ks

rozměr v  mm Jihlavské noviny  Třebíčské noviny Žďárské noviny

místo distribuce Jihlava Třebíč Žďár nad Sázavou
náklad 22 000 15 400 10 200

1/1 205x308 19 000 Kč 16 000 Kč 14 000 Kč

1/2
výška 100x308 11 000 Kč 9 000 Kč 8 000 Kč

podval 205x152 11 000 Kč 9 000 Kč 8 000 Kč
1/4 růžek 100x152 6 000 Kč 5 000 Kč 4 500 Kč
1/8 růžek 100x74 3 500 Kč 2 900 Kč 2 500 Kč

rozměr v  mm Orlický týdeník 

místo distribuce Rychnovsko
náklad 32 000

1/1 272x392 19 500 Kč 
1/2 podval 272x194 9 800 Kč 

1/4 
podval 272x95 5 700 Kč 
výška 134x194 5 700 Kč

1/6
výška 88x194 3 800 Kč 
šířka 180x95 3 800 Kč

1/8 šířka 134x95 2 900 Kč 
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4
21 ČERTICE

A ANDĚLÉ ZVOU
NA VOJTOVU

RADNICE
BRNO-STŘED
MÁ NOVÉ VEDENÍ

7 PARK NA MORAVSKÉM

NÁMĚSTÍ SE OTEVŘEL

LIDEM

PŘEJEME PŘÍJEMNÝ ADVENT

A POKOJNÉ VÁNOCE

2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14. 12. 2022 V 16.00 HODIN

Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.

Občané mohou sledovat zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed také on-line na: www.brno-stred.cz.

Ceník inzercejižní a střední Morava

uzávěrka U, distribuce D

Brno
Brno střed
51000 ks

Valašské Meziříčí
Obelisk
6 000 ks

Brno
Brněnský týdeník NOS

80 000 ks

rozměr v  mm Brněnský NOS rozměr v mm Brno střed 

místo distribuce Brno Brno 

náklad 80 000 51 000
1/1 195 x 275 19 000 Kč x x
1/2 195x130 10 000 Kč 195x126 25 000 Kč
1/4 95x130 5 500 Kč 95x126 12 500 Kč
1/6 x x 91x83 6 040 Kč
1/8 95x65 3 000 Kč x x

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Brněnský NOS

U 3.1. 31.1. 28.2. 28.3. 25.4. 30.5. 4.7. 1.8. 29.8. 26.9. 24.10. 21.11.
D 11.1. 8.2. 8.3. 5.4. 3.5. 7.6. 12.7. 9.8. 6.9. 4.10. 1.11. 29.11.
U 17.1. 14.2. 14.3. 11.4. 9.5. 13.6. 18.7. 15.8. 12.9. 10.10. 7.11. 5.12.
D 25.1. 22.2. 22.3. 19.4. 17.5. 21.6. 26.7. 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. 13.12.

Brno střed
U 14.12. 11.1. 15.2. 15.3. 13.4. 11.5. 14.6. x 16.8. 13.9. 11.10. 15.11.
D 2.1. 26.1. 3.3. 30.3. 27.4. 25.5. 29.6. x 31.8. 29.9. 26.10. 30.11.

Obelisk
Valašské Meziříčí

U 10.1. 9.2. 9.3. 6.4. 3.5. 22.5. 1.7. 8.8. 8.9. 3.10. 1.11. 20.11.
D 19.1. 16.2. 16.3. 13.4. 12.5. 2.6. 30.6. 18.8. 15.9. 13.10. 10.11. 1.12.

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH.
Další formáty pouze na základě dohody.

rozměr v mm Obelisk

místo distribuce Valašské Meziříčí

náklad 6 000
1/1 188x264 16 000 Kč
1/2 188x130 8 000 Kč
1/4 92x130 4 000 Kč
1/8 92x63 2 000 Kč



SOCIÁLNÍ OBLAST

 AKTUALITY
Vánoční stromeček  se rozsvítí 4. prosinceVíce na straně 5

Sta let se dožila  další PorubankaVíce na straně 15

poruba.ostrava.czfacebook.com/moporuba

Porubská radnice informuje občany

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

 VEŘEJNÝ PROSTORV projektu Zelená Porubě  se utkají tři nápadyVíce na straně 8

Listopad 2022

Ilja Hurník nikdy na rodnou Porubu nezapomnělVíce na stranách 10 a 11
AKTUALITY

Poruba stále čistí ulice  od nepojízdných autVíce na straně 6

1

Téma

magazín

NOVÝ MOST  

DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY 

PŘÍLUKY V PROVOZU 

strana 8

REKONSTRUOVANÉ  

TRŽIŠTĚ JE OTEVŘENO 

strana 4

VOLBA PREZIDENTA 

REPUBLIKY
strana 11

ZAČÍNÁ SERIÁL  

O MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

strana 22

01/2023

Zpravodaj statutárního města Opavy 2022

11

Zastupitelé zvolili 

nové vedení města 

i členy výborů 

Svatý Martin na 

bílém koni zahájí  

nejen slavnosti vína 

V rámci energetické 

krize Opavu čekají 

úsporná opatření

STRANY 4, 5 STRANA 9 STRANA 13

 
PODZIMNÍ AKCE PRO VŠECHNY GENERACE  .  .  .  2, 11, 14, 15, 18, 26, 32

 
BEZPEČNOST OBYVATEL NA PRVNÍM MÍSTĚ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3, 10, 19

 
HLASUJTE O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4–5

 
OBVOD POVEDE KOALICE ANO A SPOLU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6–8

Listopad 2022 Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih § www.ovajih.cz § facebook.com/mob.ovajih

JIŽNÍ LISTY

Ceník inzerceMoravskoslezský kraj a Zlínský kraj

uzávěrka U, distribuce D

Opava
Hláska

26 000 ks Prio
Ostrava - Poruba

35 000 ks

Ostrava-Jih
Jižní listy
50 900 ks

Nový Jičín
Novojičínský
Zpravodaj 
10 900 ks

Magazín Zlín
Zlín

34 500 ks

Všechny ceny v Ceníku inzerce 2023 jsou uvedeny bez 21% DPH. Další formáty pouze na základě dohody.

rozměr v  mm Magazín Zlín

místo distribuce Zlín
náklad 34 500

1/1 190x277 49 200 Kč
1/2 190x136 25 300 Kč
1/4 92x136 12 900 Kč

3. obálka 1/1 190x277 60 900 Kč
3. obálka 1/2 190x136 31 800 Kč
3. obálka 1/4 92x136 16 200 Kč 
4. obálka 1/1 190x277 69 900 Kč
4. obálka 1/2 190x136 35 600 Kč
4. obálka 1/4 92x136 18 800 Kč

rozměr v  mm Jižní listy Prio

místo distribuce Ostrava - Jih Ostrava - Poruba
náklad 50 900 35 000 

1/1 210x297 35 000 Kč 30 000 Kč

1/2 
výška 92x264 19 500 Kč 15 000 Kč

podval 188x130 19 500 Kč 15 000 Kč
1/3 podval 188x86 15 900 Kč 12 000 Kč

1/4
podval 188x63 11 500 Kč 8 000 Kč
růžek 92x130 11 500 Kč 8 000 Kč

1/6 růžek 92x86 x 6 000 Kč
1/8 růžek 92x63 6 000 Kč 4 500 Kč

1/16 
výška 44x63 3 200 Kč 3 000 Kč
šířka 92x30 3 200 Kč 3 000 Kč

rozměr v  mm Hláska Nový Jičín

místo distribuce Opava Novojičínský zpravodaj
náklad 26 000 10 900 

1/1 190x265 29 990 Kč 13 800 Kč

1/2 
výška 92,5x265 16 490 Kč 8 280 Kč

podval 190x130 16 490 Kč 8 280 Kč
1/3 podval 190x85 11 490 Kč 6 210 Kč

1/4
podval 190x62,5 8 990 Kč  4 830 Kč 
růžek 92,5x130 8 990 Kč  4 830 Kč 

1/6 růžek 92,5x85 6 590 Kč  4 000 Kč
1/8 růžek 92,5x62,5 4 990 Kč  2 670 Kč

1/16 
výška 43,7x62,5 2 990 Kč x
šířka 92,5x28,7 2 990 Kč x

Listopad 2022 měsíčník pro občany města Nový Jičín • zdarma •

Fotbalisté mohli v říjnu vyběhnout na nový umělý trávník. Rekonstrukci hřiště se tělovýchovné jednotě podařilo uskutečnit za finanční
podpory Národní sportovní agentury a města Nový Jičín. Obnova umělého trávníku a částečně i celého areálu stála více než 11 milionů
korun, město přispělo částkou 3,9 milionu korun. Foto: Radka Cahlíková

název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Jižní listy
U 15.12. 16.1. 15.2. 16.3. 14.4. 16.5. x 16.7. 16.8. 15.9. 16.10. 15.11.
D 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 5.5. 6.6. x 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 5.12.

Hláska
U 15.12. 16.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.5. 14.6. x 15.8. 15.9. 16.10. 13.11.
D 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. x 31.8. 30.9. 31.10. 30.11.

Magazín Zlín
U 14.12. 11.1. 11.2. 11.3. 12.4. 15.5. 13.6. 12.7. 11.8. 12.9. 12.10. 10.11.
D 29.12. 31.1. 28.2. 28.3. 3.5. 30.5. 4.7. 1.8. 29.8. 4.10. 31.10. 28.11.

Prio
U 15.12. 24.1. 22.2. 22.3. 20.4. 23.5. 20.6. x 22.8. 20.9. 24.10. 22.11.
D 6.1. 9.2. 9.3. 6.4. 5.5. 8.6. 7.7. x 7.9. 6.10. 9.11. 7.12.

Novojičínský 
Zpravodaj

U 12.12. 17.1. 15.2. 16.3. 17.4. 16.5. 16.6. 18.7. 17.8. 15.9. 18.10. 16.11.
D 30.12. 1.2. 1.3. 31.3. 2.5. 31.5. 30.6. 1.8. 31.8. 2.10. 1.11. 1.12.



domácností

 
domácností

doručujeme do

36

Poskytované slevy – za počet uveřejnění 
2–3 uveřejnění 6 %
4–6 uveřejnění 9 %
7–10 uveřejnění 12 %
11–15 uveřejnění 15 %
16–24 uveřejnění 18 %
25–39 uveřejnění 21 %
40–59 uveřejnění 24 %
60–99 uveřejnění 27 %
100 a více uveřejnění 30 %

grafické práce 500 Kč / hod
práce redaktora 500 Kč / hod
vkládání individuálně 

1/3  
podval

1/2  
výška

1/4  
růžek

1/4  
podval

1/6
růžek

1/8  
růžek

1/16
výška 

1/16
šířka 

1/2  
podval

junior  
page

1/1 
spad

1/32
růžek

1/1 
zrcadlo

Účtované příplatky*

1. strana 100 % 
 (není-li uvedeno jinak)

2. strana 25 %
3. strana 25 %
předposlední strana 25 %
poslední strana 50 %
přesné umístění individuálně
PR inzerce 50 %
inzerce na konkrétních stranách je v některých titulech omezená 

* neplatí pro týdeník NAŠE PRAHA, který má příplatky uvedeny na str. 3

Česká Domov Media House, s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
www.nasepraha.cz
www.ceskydomov.cz

Kontakty

Media House s.r.o.


