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Atsushi
Hasegawa

Jsem hrdý, když 
potkám v Teplicích lidi 
v oblečení s logem AGC
STRANY 8–9



Představujeme kandidáty pro krajské volby
Jitka Hanousková
Kandidát KSČM pro krajské 
volby. 64 let, žije v Újezdečku 
u Teplic. 43 let vdaná, má jed-
noho syna a pětiletého vnuka. 
Je zastupitelkou obce a dvě 
volební období zastupitelkou 
Ústeckého kraje.

Když jsem v roce 2004 byla poprvé 
zvolena do zastupitelstva Ústeckého 
kraje, zapojila jsem se do práce zdravotní 
a sociální komise a tato oblast mi přirost-
la k srdci. Působila jsem v ní i v dalším vo-
lebním období, kdy jsem nebyla krajským 
zastupitelem a v tomto volebním období 
jsem členkou výboru pro zdravotnictví 
a sociální věci. Kraj v tomto směru posu-
nul laťku ať už v oblasti rozvoje zařízení 
sociální péče, tak v oblasti největšího za-
městnavatele Ústeckého kraje – Krajské 
zdravotní, a. s. Osobně jsem za ty roky 
navštívila řadu Domovů sociálních služeb, 
domovů pro seniory i nemocnic a mohu 

porovnávat stav před deseti 
lety a nyní. Laik ani netuší, 
jakou proměnou za ty roky 
prošla jednotlivá zařízení, 
na jakou špičkovou úroveň 
se dostala Zdravotnická 
záchranná služba, která 
působí jako samostatná 

příspěvková organizace Ústeckého kraje 
a je nedílnou součástí integrovaného 
záchranného systému, nebo jaké úsilí 
třeba bylo nutné k zajištění lékařské 
pohotovostní služby v ÚK pro letošní rok, 
jaké peripetie přinesl přechod financování 
sociálních služeb z MPSV na kraje, jak se 
daří díky stipendijnímu programu Sta-
bilizace lékařů a farmaceutů přilákat do 
kraje tolik potřebné odborníky, jak se díky 
dotačním programům Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytování akutní 
i následné a dlouhodobé lůžkové péče 
daří zkvalitnit a zpříjemnit pobyt paci-
entů v těchto zařízeních. A mohla bych 
pokračovat dál.  Spolupracuji s krajskou 

radou odborového svazu zdravotnictví 
a sociálních věcí a cením si toho, že vedení 
kraje i KZ, a.s., vychází odborům vstříc. 
Samozřejmě, že je řada problémů, které 
je nutno řešit, a ráda bych se na tom 
podílela i v dalším volebním období.

Lukáš Brázda
Kandidát KSČM pro krajské volby, 
26 let, bydlí v Bílině, v současnosti 
studuje finanční management na 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem,  mimo to vykonává 
v Bílině nejen funkci zastupitele, ale je 
i členem Kontrolního výboru, Komise 
pro bezpečnost a prevenci kriminality 
a Krajské komise pro mládež. 

Funkci zastupitele města Bíliny 
vykonávám již druhým rokem. 
Je to práce, která mě naučila 
jisté sebekázni – chovám se 
tak, abych město dostatečně 
reprezentoval, abych svým ka-

marádům a dalším mladým lidem v Bílině 
ukázal, že mohou věřit ve vedení města 
a být aktivní, co se týče jeho rozvoje. 
Funguji tak trochu jako prodloužená ruka 
mladých. Jsem rád, že se nám podařilo 
vybudovat venkovní workoutové hřiště, 
kdy tak sportovně založená mládež 
nemusí své kapesné utrácet v soukromých 
posilovnách. Dále se podílím na vybudová-
ní krytého tenisového hřiště v části Bílina-
-Kyselka. Snažím se vyměňovat zkušenosti 
s dalšími mladými zastupiteli nejen z naší 
republiky, ale i ze sousedních zemí. 
Krajské volby jsou pro mne určitou výzvou 
a možností, jak proměnit své vyšší cíle 
ve skutečnost – nevěřím totiž tomu, 
že Ústecký kraj nedisponuje kvalitní 
pracovní silou a je synonymem pro soci-

álně vyloučené lokality. Chci 
být krajským zastupitelem 
podporujícím zejména hlubší 
spolupráci škol a firem. Čerství 
absolventi musí opouštět 
školy nejen s plnou hlavou 
vědomostí, ale s dostatečnými 
praktickými zkušenostmi.  pr
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DivaDlo na zámku 2016
pátek 2/9
1000 kocour v botách 
 divadlo rozmanitostí most
1500 legenDa o pravříDle 
 divadlo orry
1700 marta töpferová trio  
2000 Dva páni z verony 
 činoherní studio Ústí nad labem
Sobota  3/9
1000 cirkuSácká poháDka 
 divadlo Láryfáry
1500 proceSně nepřijatelné, 
 the Spice
1700 chantal poullain & jazzové 
 trio Štěpána markoviče       
2000 barmanky 
 divadlo Radka Brzobohatého
neDěle 4/9
1000 o holiči a barvíři 
 divadlo Krabice Teplice
1500 juráŠek a Stáňa 
 divadelní studio DK Teplice
1700 zuby nehty
2000 láSka 
 Divadlo bez Zábradlí

božák
18/6 2100 tommy caSh
30/6 2100 gymplay za vízo

jazz klub
18/6 zuzana Dovalová quartet
24/6 igor barboi trio
25/6 večer pro opuŠtěná zvířátka

kruŠnohorSké DivaDlo
15/6 1900 hrDý buDžeS
19/6 1700 viva jump – hvězda šapitó
21/6 1000 a 1700  viva jump 
  hvězda šapitó
22/6 1600 tančíme na teraSe 
  S pichlovankou
24/6 830 a 1015 taneček 
  přeS Dvě poháDky
25/6 1600 taneček přeS 
  Dvě poháDky

29/6 1600 tančíme na teraSe 
  S winDibanDem
6/7 1600 tančíme na teraSe 
  S minibanDem petra 
  baranijaka
13/7 1600 tančíme na teraSe 
  S Doubravkou
20/7 1600 tančíme na teraSe 
  S vabank
22/7 1900 kouzelná flétna
23/7 1900 kouzelná flétna
26/7 1900 kouzelná flétna
27/7 1600 tančíme na teraSe 
  S malou SeŠloStí
28/7 1900 kouzelná flétna
11/8 1900 operní gala
5/9 1900 lucie vonDráčková

Dům kultury
23/6 1900 závěrečný koncert 
  huDebního feStivalu 
  l. van beethovena
22/9 1900 jožka černý, 
  70. let na jeviŠti

kino květen

1/7 1730 pařba v pattayi
1/7 2000 hra peněz
2/7 1330 alenka v říŠi Divů: 
  za zrcaDlem 3D

2/7 1530 kniha Džunglí 3D
2/7 1730 pařba v pattayi
2/7 2000 hra peněz

3/7 1000 kung fu panDa 3
3/7 1330 alenka v říŠi Divů: 
  za zrcaDlem 3D
3/7 1530 kniha Džunglí 3D
3/7 1730 pařba v pattayi
3/7 2000 hra peněz
24/7 1900 anDré rieu koncert 
  z maaStrichtu 2016

regionální muzeum teplice
výStavy
do 3/7 olejomalby
do 24/7 matice čeSká
do 4/9 Dráteníkův rok
do 30/10 SeverozápaDní čechy 
  za vláDy lucemburků

zahraDní Dům
do 25/9 každou neděli od 15.00 hodin 
v Altánu u Zahradního domu koncerty 
pro veřejnost v rámci Malé Paříže. 
Cca 100 hudebních těles za sezónu.
19/7 1500 velká malá paříž 
  akce v celé Zámecké zahradě
13/6 1900 Dvořákovo 
  klavírní kvarteto

ŠanovSká muŠle
18/6 1630 big banD zDeňka tölga

2/7 1630 trio jazzvitamin a hoSté
5/7 1630 Stará SeŠloSt
9/7 1630 clarinet Societi
12/7 1630 galinani gypSy jazz
16/7 1630 Severka
19/7 1630 plechovanka
23/7 1630 tuDor grange 
  acaDemy Solihull
26/7 1630 String clartet
30/7 1630 jjim banD

Tip Hany Uhríkové
Kulturní tip na letní mě-
síce se mi vybírá těžko, 
protože toho bude oprav-
du hodně k vidění i slyše-
ní. Bez vstupného budou 
pravidelné koncerty 
v šanovské Mušli v úterý a v sobotu, 
Tančíme na terase Krušnohorského 
divadla ve středu, nedělní Malá Paříž 
u Zahradního domu, úterní pohádky 
a čtvrteční koncerty v Seumeho kap-
li. 1x měsíčně proběhne u Domu kul-
tury Okodom klubu Božák a Teplická 
tančírna pod otevřeným nebem, na 
náměstí Svobody Den s Teplickým 
deníkem (16. 6.), Festival Teplice free 
LIVE (16. 7.), v Zahradnictví Dvořák 
Levandulový víkend (25. + 26. 6.), 
v parku před Seumeho kaplí Léto 
s knihovnou (6. 8.), kde se ráda po 
roce opět setkám s lidmi z Regionál-
ní knihovny. Určitě si nenechám ujít 
také Evropskou hudební akademii, 
která nabízí v červenci Kouzelnou 
flétnu (od 22. 7.) a v srpnu koncert 
Mozartových děl Operní gala (11. 8.). 
Vzpomínáte na předloňskou Proda-
nou nevěstu s panem primátorem? 
Nesmím zapomenout na koncerty, 
které proběhnou v kostele sv. Jana 
Křtitele - např. britský 48členný 
studentský sbor se představí 11. 7., 
a srpnové Letní kino na vnitřním 
nádvoří teplického zámku nad 
Ptačími schody (pátek, sobota), na 
které bude navazovat můj oblíbený 
festival Divadlo na zámku (2.–4. 9.). 
Přeji vám krásné léto a těším se na 
setkání s vámi v Krušnohorském 
divadle.

 Hana Uhríková, produkční, Dům kultury Teplice
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I N Z E R C E

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní  
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Sleva až 70 000 Kč
7 let záruky

Co byste chtěli zlepšit na 
společenském a kulturním dění 
v Teplicích?

eliška Beňková 
33 let, operátorka 
Teplice
Více koncertů 
v Zámecké zahra-

dě. Nějaké akce pro lidi o ví-
kendech. Kromě Lázeňské 
tu toho moc přes rok není. 

Dan Lahmer 
23 let, servisní technik 
Teplice
Já kulturou moc 
nežiji, maximálně 

tak kino a to máme v Tepli-
cích nové a luxusní, spíš by 
bylo fajn více sportovních 
akcí. 

Lucie Vlčková 
25 let, kadeřnice 
nechvalice – Bystřany
Mám ráda dobrou 
hudbu, líbilo by 

se mi, kdyby se v Teplicích 
pořádalo více koncertů, po-
případě i hudební festivaly 
nebo bary s živou muzikou. 
Prostory na to v Teplicích 
myslím jsou. Líbí se mi, jak 
jiná města v létě žijí, venku 
je ruch po večerech, všude 
terasy, hudba, smích. V Tep-
licích to chybí. Přijde mi, že 
je tu mrtvo a to je škoda.

Kateřina Wojtalik 
38 let, obchodnice 
Ústí nad Labem
Podle mě stačí 
Teplice prosvětlit 

a společenské i kulturní 
dění se zlepší samo.

A n K e T A

Teplice budou v létě žít

Teplice – Celá řada kulturních 
akcí čeká během léta obyvate-
le a návštěvníky Teplic. S pod-
porou města vznikl program 
s názvem Teplice živě. Začal 
v červnu a skončí v druhé polo-
vině září. Radnice se rozhodla 
podpořit řadu tradičních akcí, 
ale budou zde i některé nové.

Prvním vrcholem bylo Za-
hájené lázeňské sezony, kte-
ré do Teplic přilákalo mnoho 
lidí. „Neužívejte si jenom tento 
program. Na celé léto jsme při-
pravili řadu akcí až do konce 
prázdnin,“ komentoval úspěch 
akce primátor Jaroslav Kubera. 
Jeho náměstek Hynek Hanza 

byl v komentáři ještě o něco 
ostřejší. „A pak že v Teplicích 
přes léto chcípl pes,“ napsal na 
facebooku jako reakci na ob-
časnou kritiku, že se v Tepli-
cích nic neděje.

V programu Teplice živě mo-
hou lidé najít opravdu mno-
ho zajímavých akcí. Například 
na 17. června je připravená 
tančírna na prosklené teplic-
ké kolonádě. Skoro každý den 
se něco bude dít v průběhu 
prázdnin. Konat se budou po-
řady Malé Paříže, v červenci je 
v plánu nový festival Teplice 
free live. V září se můžete těšit 
na Beethovenovy slavnosti.  lu

A co zima?
Zahájení lá-
zeňské sezony 
se v Teplicích 
povedlo i letos 
a město může 
být na tradiční 

akci, která sem láká tisíce 
návštěvníků, právem hrdé. 
V souvislosti s ní jsme si 
také vyslechli, že Teplice se 
nebudou soustředit jen na 
ni, ale pestré bude celé léto. 
Při pohledu na program 
Teplice živě nakonec nelze 
než souhlasit. Takže by 
bylo asi dobré zatleskat. 
Téměř každý den se něco 
děje a milovníci kultury si 
to své určitě najdou. Ale vše 
má i druhou stranu. Přesně 
totiž vím, co se v Teplicích 
v posledních měsících 
děje, protože každý týden 
připravuji tipy na víkend. 
A při vzpomínce na to, jak 
jsem některé zimní víkendy 
doslova pátral po nějaké 
akci, na kterou bych Tep-
ličáky pozval, mi nezbývá 
než konstatovat, že v létě 
v Teplicích pes rozhodně 
nechcípl. Ale v zimě někdy 
ano. A to přesto, že se v tu 
dobu třeba aktivně snaží 
obchodní centra, kterým 
ale jde především o to, sem 
nalákat zákazníky. Určitě 
nejhorší bylo období před 
začátkem adventu a pak 
začátek roku. I tehdy se 
však lidé chtějí bavit. Takže 
zlepšovat do dalších let lze 
ještě velmi mnoho. 
 
za redakci Vít Lukáš
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FK Teplice vyměnil trenéra
Teplice – Teplické fotbalové áčko 
povede nový muž. Klub se 
na přelomu května a června 
rozhodl, že ukončí smlouvu 
s koučem Davidem Vavruškou. 
O několik dní později oznámil 
jméno nového trenéra. Bude 
jím bývalý vynikající hráč 
a dosavadní trenér Baníku 
Sokolov Daniel Šmejkal.

David Vavruška působil 
v FK Teplice podruhé, dříve 
úspěšně vedl úsek mládeže 
a vybojoval klubu nejvyšší do-
rostenecké soutěže. V letošním 
ročníku s A mužstvem bohužel 
na úspěchy nenavázal a skon-
čil až na 12. místě SYNOT ligy, 
když s týmem hrál celé jaro 
o záchranu v soutěži.

Nový trenér Daniel Šmejkal 
má na Stínadlech  dvouletý 
kontrakt. Jeho angažmá začí-
ná při zahájení letní přípravy 

na nový ročník. „Asistentem 
Daniela Šmejkala u teplické-
ho týmu se s největší pravdě-
podobností stane další bývalý 
hráč s mezinárodními zkuše-
nostmi Radim Nečas, se kte-
rým klub na přání nového tre-
néra vstoupí do jednání,“ uvedl 
mluvčí klubu Martin Kovařík.

Pětačtyřicetiletý Šmejkal má 
za sebou bohatou hráčskou ka-
riéru, kterou zahájil v Plzni, po 
angažmá ve Slavii, se kterou 

získal v roce 1996 ligový titul, 
následoval přesun do Němec-
ka, kde nastupoval za 1. FC No-
rimberk a Bayer Uerdingen. Po 
návratu do Čech následovalo 
angažmá v 1. FK Příbram a Bo-
hemians Praha. Kromě karié-
ry v klubech zvládl také deset 
utkání a tři branky za národní 
mužstvo v letech 1994 a 1995.

Klub také z postu sportovní-
ho ředitele odvolal Jana Skýpa-
lu. Pozice sportovního ředite-
le zůstane zatím neobsazena, 
pravomoci budou v kompeten-
ci trenéra Daniela Šmejkala 
a ředitele Petra Hynka.

Příprava fotbalistů Teplic na 
nový ročník ligové soutěže za-
číná v úterý 14. června. Prvním 
vystoupením v letní přípravě 
pak bude turnaj v Benátkách 
nad Jizerou, hrát se bude v so-
botu 25. června.  lu

Ples města pomohl postiženým i seniorům
Teplice – Město Teplice dalo 250 
tisíc korun dvěma veřejně 
prospěšným organizacím. 
Peníze radnice získala přede-
vším ze vstupného z letošního 
reprezentačního plesu, který 
se konal v únoru. Část pak 
uvolnila ze svého rozpočtu. 
Podle mluvčí města Radky 

Senftové zastupitelé rozhodli 
rozdělit peníze napůl mezi 
spolek Zvonkohra,  SEN SEN 
Teplice a Svaz tělesně posti-
žených v České republice, 
okresní organizaci Teplice. 
„Darované finanční prostředky 
budou použity na rehabilitační 
a rekondiční pobyty pro těžce 

zdravotně postižené seniory, 
na plavání a cvičení ve vodě, 
na zájezdy a provoz spolku,“ 
uvedla. Letošní čistý výtě-
žek ze vstupného z plesu byl 
221 340 korun, vstupenka stála 
400 korun. Město navýšilo 
ze svého rozpočtu výtěžek 
o 28 660 korun.  lu

Festival přispěl 
psům v útulku
Teplice – Peníze, celkem 40 tisíc 
korun, které získali pořadatelé 
letošního Útulek festu, zamíří 
do tří zařízení pro opuštěná 
zvířata. Dotace dostanou 
útulky na Ústecku, Teplicku 
a Litoměřicku, oznámil pořada-
tel akce Emilio Dvořák. Částku 
32 tisíc korun rozdělí pořada-
telé mezi Centrum pro zvířata 
v nouzi při ZOO Ústí nad La-
bem a Soukromý útulek Psí do-
mov v Řepnici na Litoměřicku. 
Zbylých 8 tisíc věnují Sdružení 
na ochranu opuštěných zvířat 
Fousek na Teplicku. Granule 
a konzervy mají zvířata dostat 
v průběhu léta.  lu

Bouře zapálila 
střechu domu
Košťany – Blesk během silné 
bouře nejspíše stojí za požá-
rem, který museli likvidovat 
hasiči na Teplicku. Uhasit se 
jim ho podařilo během krátké 
doby, proto je i velmi nízká 
škoda. Podle mluvčího hasičů 
musely čtyři jednotky vyjet 
k požáru střechy domu v Koš-
ťanech – Střelné před osmou 
hodinou večer. Na místě pak 
rozebrali konstrukci střechy 
a vše uhasili. Pravděpodobná 
příčina vzniku požáru je zásah 
bleskem. Škoda byla před-
běžně odhadnuta na 50 tisíc 
korun.  lu

Kmochova 
dostane vodovod

Teplice – SVS začala v Teplicích 
další plánovanou investiční 
akci roku 2016 – rekonstrukci 
poruchového úseku vodovo-
du v části ulice Kmochova 
cesta. Rekonstrukce vodovodu 
v  délce přes 70 metrů při-
spěje k lepšímu zásobování 
pitnou vodou pro připojené 
obyvatele. Stávající vodovod 
v ulici Kmochova cesta je 
z roku 1945 a 1951. „Vodovod 
vedený v úzké komunikaci 
a zčásti v chodníku v hloubce 
do dvou metrů je vlivem stáří 
ve špatném technickém stavu 
a opakovaně poruchový,“ uvedl 
mluvčí společnosti Jiří Hladík. 
Stavba má trvat do konce 
července. Během ní tu RWE 
zrekonstruuje plynovod a měs-
to pak opraví komunikace.  lu

Děti řidičům rozdaly více sluníček než mráčků 
Teplice – V Teplicích proběhla 
dopravně preventivní akce Slu-
níčko nebo mráček, do které 
se zapojili žáci první a čtvrté 
třídy Základní školy Edisono-
va. Pro kontrolované řidiče 
si dopředu vyrobili  dárky 
v podobě sádrových sluníček 
a laminovaných mráčků.

Společně s policisty, policej-
ním veteránem Dušanem Ola-
hem a krajským koordináto-
rem BESIP Janem Pechoutem 
kontrolovali například plat-
nost technické kontroly, hloub-

ku dezénu pneumatik, nebo 
povinnou výbavu. Řidiči, kteří 
měli vše v pořádku, odjeli ob-
darováni sluníčkem, ti z kont-
rolovaných, kteří porušili plat-
nou legislativu, dostali od dětí 
mráček.

„Během akce policisté zasta-
vili přes dvacet motorových 
vozidel, šestnáct řidičů dosta-
lo od dětí sluníčko, čtyři odje-
li s mráčkem a domluvou od 
policistů, ve dvou případech 
museli policisté sepsat ozná-
mení o dopravním přestupku, 

protože řidiči neměli přede-
psané doklady,“ uvedl policejní 
mluvčí Daniel Vítek. Ani jeden 
z kontrolovaných řidičů neměl 
pozitivní dechovou zkoušku na  
alkohol.  zt

V Bílině funguje nová chráněná dílna
Bílina – Nová chráněná dílna začala fungovat 
v Bílině. Zaměstnává pět zdravotně handica-
povaných lidí z Bíliny a okolních vesnic. Ti se 
věnují poskytování služeb i výrobě. 

„Zaměstnáváme šičku, švadlenu, slečnu na 
žehlení prádla a dva muže, kteří se věnují tisku 
a polygrafii,“ uvedla Lada Novotná, předsedky-
ně spolku Šance žít, který dílnu provozuje. Na 
poloviční úvazek v dílně působí i grafička. 

Služby pracovníků může využívat široká ve-
řejnost. „Zajistíme úpravy i opravy oděvů, šití 
na zakázku, žehlení prádla, ale i tisk například 
svatebních oznámení, vizitek nebo různých bro-
žur,“ upřesnila Lada Novotná.  zt
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Nemocnice má sociálně-zdravotní lůžka  
Bílina – Hornická nemocnice 
s poliklinikou uvedla do provo-
zu stanici sociálně-zdravotních 
lůžek. Šestnáct lůžek převážně 
v jednolůžkových pokojích je 
určeno pro klienty, kteří již 
nemohou pobývat v Léčeb-
ně dlouhodobě nemocných 
a jejich zdravotní stav ani 
neumožňuje pobyt v domově 
pro seniory. „Tuto službu jsme 
se rozhodli zprovoznit proto, 
že jsme se setkávali s případy, 
kdy zdravotní pojišťovna již od-
mítla hradit péči o pacienta na 
LDN, ale zároveň nebylo možné 
tohoto pacienta kvůli jeho 
zdravotnímu stavu umístit do 
domova pro seniory. Tyto situa-

ce byly vždy velmi složité, nyní 
nabízíme řešení přímo v areálu 
naší nemocnice,“ řekl jednatel 
Hornické nemocnice s polikli-
nikou Jaroslav Herzinger.

Zrekonstruovaná stanice 
v areálu nemocnice nabídne 
klientům tři dvoulůžkové po-
koje a 10 jednolůžkových. Vy-

bavené jsou televizí, polohova-
cím lůžkem, komodou, stolem 
s židlemi a nočním stolkem. 
Každý pokoj má svou koupel-
nu i toaletu. Vybavení je nové 
a moderní. 

Pobyt na stanici sociálně- 
zdravotních lůžek není časo-
vě omezený, rozhoduje však 
zdravotní stav klienta. „Pokud 
se jeho zdravotní stav zlepší, 
bude umístěn do domova pro 
seniory, pokud se zhorší, bude 
hospitalizován v nemocnici,“ 
doplnil Jaroslav Herzinger. Kli-
enti si pobyt a stravu na oddě-
lení hradí sami, většinou z dů-
chodu a příspěvku od státu dle 
dané kategorie.  zt

I N Z E R C E

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.

letní slevy 

33%

Pašeráci vezli z Německa červenou naftu 
Teplice – Bezmála tři tisíce litrů topného oleje 
lidově nazývaného červená nafta zajistili celníci 
na Teplicku. Úspěšný zásah se jim podle mluvčí-
ho ústeckého celního ředitelství Jiřího Nejedlé-
ho podařil ve dvou případech.

Celníci nejdříve kolem šesté hodiny ranní 
překvapili na horské silnici číslo 382 řidiče čer-
vené dodávky Fiat Ducato s přívěsem, kterou si 
vytipovali ke kontrole. „V nákladovém prosto-
ru vozidla celníci nalezli plechové sudy a v nich 
998 litrů načervenalé olejovité kapaliny se zá-
pachem nafty. Na přívěsném vozíku pod plach-

tou ukrytá plastová IBC kostka obsahovala dal-
ších 998 litrů,“ uvedl Jiří Nejedlý. 

Úspěšná byla i hlídka na silnici I/8, která si 
vytipovala ke kontrole dodávku značky Cit-
roën. Řidič na ložné ploše přepravoval také jed-
nu plastovou kostku s 998 litry topného oleje. 
„Oba řidiči svorně tvrdili, že topný olej  nakou-
pili legálně v sousedním Německu, nebyli však 
schopni předložit doklady prokazující zdanění. 
Celníci odebrali z nádob vzorky a olej zajisti-
li a převezli do skladu. Daňový únik vyčíslili na 
téměř 33 tisíc korun,“ dodal Nejedlý.  lu
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      Přijímáme nové kolegy a kolegyně na pozici 

   OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
   Manuální fyzicky nenáročná práce při výrobě  

            kabelových svazků do automobilů  
 

 Nabízíme:    Požadujeme: 
- jazykové kurzy  - práce na směny  
- náborový příspěvek  - samostatnost 
- odměny   - pečlivost 
- motivační programy  - zodpovědnost 
- stravenky         
- možnost krátkodobé práce v Německu za vyšší  

mzdu (bez nutnosti němčiny) 
 

Kontaktujte nás: 
nabory.akk@autokabel.com 
tel:417 719 235 nebo vyplňte dotazník na recepci  
Auto-Kabel Krupka s.r.o., Pod Dolní drahou 87, Krupka 

 

 
 

Na Teplicku vlak 
narazil do betonu
Oldřichov – U Oldřichova na Tep-
licku někdo na koleje nastražil 
kus betonu, do kterého najel 
osobní vlak. Během nehody se 
naštěstí nikdo nezranil. Policie 
nyní pátrá po tom, kdo mohl 
překážku do kolejí umístit. Vla-
ky po trati stále jezdily. České 
dráhy je odklonily po sousední 
koleji. Podobný případ řešili 
tepličtí policisté letos v březnu. 
Nakonec se jim podařilo zjistit, 
že překážky do kolejí mezi 
Teplicemi a Proboštovem dával 
čtrnáctiletý chlapec.  lu

Stát chce 
peníze za D8
Teplice – Stát bude chtít peníze 
od majitele lomu, kvůli které-
mu se sesunul svah na dálnici 
D8. Prokazuje to odborná stu-
die. „Na základě studie podáme 
žalobu na kamenolom, který 
byl určen jako zásadní viník ne-
štěstí,“ uvedl ministr dopravy 
Dan Ťok. Podle něj stále platí, 
že poslední chybějící úsek D8 
by měl být uveden do provo-
zu 10. prosince 2016. Tím se 
uvolní doprava na silnici mezi 
Lovosicemi a Teplicemi.  lu
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Zámek představuje antiku
Duchcov – Nový prohlídkový 
okruh nazvaný Okouzleni 
antikou je od června přístupný 
návštěvníkům zámku Duchcov. 
Díky několika desítkám histo-
rických odlitků antických soch 
nabídne exkurzi do antiky, 
antického umění a mytologie.

Nová stálá expozice antic-
ké plastiky, otevřená v devíti 
místnostech zámku Duchcov 
díky spolupráci Národního pa-
mátkového ústavu a Ústavu 
pro klasickou archeologii Filo-
zofické fakulty Univerzity Kar-
lovy, ilustruje sochařské umění 
antiky, ale také řeckou mytolo-
gii a reflexi antiky od renesan-
ce po současnost. „Expozice 
se zaměřuje ale i na kavalír-
ské cesty české aristokracie do 
jižní Evropy, spojené s objevo-
váním památek antického sta-
rověku, a fenomén antického 
sběratelství. Bývalý divadel-
ní sál zámku připomene zase 
antické inspirace v barokním 
divadle,“ uvedla mluvčí památ-
kářů Jana Hessová.

Více než sto odlitků antických 
soch, které tvoří jádro nové ex-
pozice, pochází ze sbírky antic-

kých odlitků Univerzity Karlovy 
v Praze, tvoří však jen malou 
součást souboru. Celá sbírka 
čítá 550 děl, mapujících vývoj 
řeckého a římského sochařství. 

Autentický výraz antických 
soch, charakterizovaný jejich 
barevnou povrchovou úpravou, 
ilustruje na výstavě polychro-
movaná plastika lukostřelce ze 
štítu chrámu Athény Afaie na 
ostrově Aigína, kde je součástí 
monumentální výzdoby s de-
seti postavami v téměř životní 
velikosti. Další část výstavy se 

věnuje antické mytologii a je-
jím hrdinům, v sále bývalého 
zámeckého divadla jsou připo-
menuty antické inspirace pro-
jevující se v divadle a barokní 
opeře – doplní je rekonstrukce 
barokních divadelních kostý-
mů a divadelních rekvizit. 

Vystaveny jsou také originá-
ly antické keramiky s pohřeb-
ní tematikou, historické ces-
tovatelské potřeby, suvenýry 
z cest a dobové obrazy doklá-
dající objevování antické kul-
tury aristokracií.  lu

Prověřovali podvod, našli piráta
Teplice – Internetového piráta 
odhalili kriminalisté na Tep-
licku. Původně se o devětatři-
cetiletého muže z Teplic kvůli 
porušování autorských práv 
vůbec nezajímali, ale za vše 
mohou kolegové teplických 
policistů z jiného regionu. 
Ti získali při vyšetřování 
podezření z podvodů povolení 
k domovní prohlídce v bytě 
muže. Jednou ze zabavených 
věcí byl i jeho notebook. 
Znalci při jeho zkoumání 
zjistili, že muž ho používal 

k rozšiřování audiovizuálních 
souborů chráněných autor-
ským zákonem prostřednic-
tvím sdílení na internetu. 
„Z počítače sdílel více než sto 
děl. Navíc měl na počítači bez 
příslušné licence nainstalova-
ný komerční software,“ uvedl 
mluvčí policie Daniel Vítek. 
Muži nyní hrozí až dva roky 
vězení. Společnosti, které 
vlastní autorská práva, po 
něm také mohou požadovat 
náhradu škody. Tu zatím znal-
ci nevyčíslili.  lu

Město musí 
otisknout článek
Krupka – Soud nařídil městu 
Krupka otisknout článek opo-
zice, který kritizoval vedení 
města. Opoziční zastupitelé ho 
napsali již na konci roku 2013, 
ale radnice ho odmítla vydat 
s tím, že je urážlivý. Týkal 
se regulace hazardu. V létě 
příštího roku se proto opozice 
obrátila na soud. Ten nakonec 
definitivně rozhodl, že opozice 
má právo své názory v rad-
ničním periodiku publikovat, 
a nařídil článek otisknout.  zt

Pomozte dětem 
z chudých rodin

Bílina – Sociální pracovníci Měst-
ského úřadu Bílina pořádají 
dobrovolnou sbírku použitých 
i nových školních potřeb a po-
můcek. Požádali občany Bíliny 
o poskytnutí těchto pomůcek, 
aktovek, penálů, psacích po-
třeb, sešitů, obalů, výtvarných 
potřeb, pastelek, ořezávátek, 
pravítek, gum a dalších. Tyto 
pomůcky budou dle potřeby 
předány dětem ze znevýhod-
něných rodin, aby jim sloužily 
k dalšímu vzdělávání.

Sbírka probíhá do začátku 
června v prostorách Sociálního 
šatníku Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřa-
du Bílina na Žižkově náměstí. 
Lidé sem mohou pomůcky no-
sit v pondělí a ve středu v době 
od 15.00 do 17.30 hodin. Pří-
padně si jiný čas domluvit tele-
fonicky na číslech 417 810 929, 
418 810 917, 417 810 926.  zt

Nejlepší mladí hasiči 
jsou ze Žalan

Teplice – Družstvo žáků Základní 
školy Žalany zvítězilo v okres-
ním kole pohybově-vědomostní 
soutěže pro děti z 2. stupně 
základních škol v oblasti Ochra-
ny člověka za mimořádných 
událostí a běžných rizik Mladý 
záchranář. Soutěže se zúčastnilo 
12 družstev ze základních škol 
okresu Teplice. Jako druzí se 
umístili žáci Základní školy Bílá 
cesta z Teplic a třetí místo zís-
kalo družstvo ze Základní školy 
Kostomlaty pod Milešovkou.

Družstva soutěžila ve třinácti 
disciplínách, v nichž děti pro-
kazovaly nejen své znalosti, ale 
i fyzické dovednosti. Mezi disci-
plíny patřila například znalost 
první pomoci, dopravní test, 
znalost požární ochrany a cho-
vání za mimořádných událostí. 
Děti si také vyzkoušely své zna-
losti práce s buzolou a orientaci 
v mapě, znalosti improvizova-
ných prostředků ochrany či uz-
lování. Mezi testy fyzické zdat-
nosti patřil běh na hasičskou 
věž nebo horolezecká stěna.  zt

Silnice na Teplicku se dočkají oprav
Teplicko – Letos půjde do oprav 
silnic v Ústeckém kraji téměř 
680 milionů korun. Těšit se 
mohou i obyvatelé na Teplicku, 
protože kraj zde naplánoval 
řadu rekonstrukcí poničených 
vozovek.  „V letošním roce jde 
vlastně zatím o největší částku 
za poslední období, kterou 
dává Ústecký kraj do oprav 
komunikací. Vloni se nám 
podařilo za krajské peníze i fi-
nance od státu opravit cca 150 
kilometrů silnic. I letos tedy 
děláme maximum, abychom 
opravili co nejvíce komunika-
cí, které slouží občanům nejen 
při jejich každodenní cestě do 

práce či domů,“ řekl krajský 
radní Jaroslav Komínek. Tep-
licka se týká devět akcí.

Na většině silnic se již pra-
cuje a nejpozději v průběhu 
léta by měly být všechny re-
konstrukce dokončené. Kraj 
spravuje více než 3 a půl tisíce 
kilometrů vozovek.  Až teprve 
v loňském roce na opravy sil-
nic druhých a třetích tříd začal 
přispívat stát. „Bylo to vůbec 
poprvé od roku 2001, kdy mi-
nisterstvo dopravy na kra-
je silnice převedlo. Byly jsme 
jedním z prvních krajů, který 
o tyto peníze při jednáních se 
současným ministrem dopravy 

usiloval. Do této doby nechá-
val stát rekonstrukce silnic 
zcela na nás,“ dodal k financím 
z SFDI hejtman Oldřich Bube-
níček.  lu

opravy silnic na teplicku
•	Rtyně – Řehlovice
•	Suché – Věšťany
•	Žalany, průtah
•	Krupka – Husistká ulice
•	Drahkov, Kvítkov, Suché
•	Rtyně, průtah
•	Novosedlická ulice
•	Razice – Měrunice
•	Mukov
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AGC bodovalo již podvanácté
Teplická sklárna AGC Flat Glass 
Czech, největší evropský výrob-
ce plochého skla, se již podva-
nácté stala nejlepším zaměstna-
vatelem v Ústeckém kraji.

Na 3. místě celkově a nejvý-
še mezi firmami v automobilo-
vém průmyslu se umístila ses-
terská AGC Automotive Czech 
z Chudeřic, výrobce automo-
bilových skel. Mezi teplické 
sklárny se v prestižní soutěži 
Sodexho Zaměstnavatel roku 
Ústeckého kraje vměstnala 
pouze společnost Unipetrol.

„Ve skupině AGC jsou naši 
lidé tím nejdůležitějším a jsem 
rád, že to je také názor odbor-
níků na péči o zaměstnance. 
Dvanáct ocenění je zavazující, 
ale věřím, že se stále udržíme 
minimálně v Ústeckém kraji 
na špičce mezi zaměstnavate-
li,“ řekl k vítězství v regionální 
části soutěže Pavel Šedlbauer, 
předseda představenstva AGC 
Flat Glass Czech a viceprezi-
dent AGC Flat Glass Europe.

„Náš program zaměstnanec-
kých benefitů je velmi rozsáh-
lý a zohledňuje téměř veške-
ré myslitelné fáze pracovního 
i mimopracovního života na-
šich lidí. A nejde jen o dlou-
hodobě jeden z nejvyšších 
průměrných platů v kraji, pří-
spěvky na lázně, ale i o další 
výhody, kterých je několik de-
sítek,“ uvedl manažer lidských 

zdrojů AGC Flat Glass Czech 
Libor Sehnal.

„V posledních třech letech 
se naše sklárna v Chudeřicích 
co do počtu zaměstnanců roz-
rostla o více než třetinu. I přes 
takto rychlý růst udržujeme 
standardy péče o zaměstnance 
na velmi vysoké úrovni, o čemž 
umístění mezi zaměstnavateli 
v kraji svědčí,“ doplnil perso-
nální ředitel AGC Automotive 
Czech Tomáš Brokeš.  zt

POMÁHÁME I TAM, KDE ŘÍKAJÍ, ŽE TO NEJDE
•	 Nevíte	si	rady	se	svými	dluhy?
•	 Nemáte	dostatek	příjmu	na	splácení	
svých	půjček?

•	 Hrozí	Vám	dražba	nebo	exekuce?
•	 Potřebujete	úvěr	nebo	refinancování?
•	 Chcete	prodat	Vaši	nemovitost?
•	 Potřebujete	právní	radu	nebo	
nové	pojištění?

Jiři	Hospodka,	tel.:	739 573 798,	e-mail:	info@spektruminfo.cz

 9 Konzultace zdarma
 9 Krozivé a finanční poradenství
 9 Bankovní a nebankovní půjčky
 9 Insolvence, oddlužení, bankrot
 9 Oddlužení osob OSVČ i na MD či ÚP
 9 Oddlužením Vás provedeme
 9 Zastavíme dražbu či exekuci
 9 Právní servis
 9 Realitní služby
 9 Pojištění
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Firmy chtějí těžit u Cínovce
Těžební společnosti uvažují 
o obnovení těžby na Cínovci. 
V této lokalitě Krušných hor 
se totiž nacházejí jedny z nej-
větších zásob lithia na světě, 
o které má moderní průmysl 
eminentní zájem. Je 
součástí moderních 
akumulátorů.

Podle starosty Dubí 
Petra Pípala jsou ve hře 
dva projekty. Zatím ale 
ani jeden není ve stavu, že by 
měl v příštích týdnech začít. 
„Město se proti těžbě nestaví. 
Ale naším požadavkem  je, aby 
byla dodržena řada přísných 
podmínek,“ uvedl starosta.

První, menší projekt se týká 
takzvané Cínovecké deponie, 
kde jsou na bývalém odkališti 
uložené písky. V nich je lithium 
obsažené. Plavením písku by 

se dala surovina oddělit a vy-
užít v průmyslu. O projektu se 
mluví již minimálně sedm let. 
V dubnu zastupitelstvo Dubí 
projednalo i stanovení dobýva-
cího prostoru. „Projekt omezuje 

podmínky EIA, protože je na 
hranici chráněného území. 
Investoři vše zvažují eko-

nomicky,“ uvedl starosta.
Druhým záměrem je vlast-

ní těžba. Projekt je zatím v za-
čátcích, probíhají zde tepr-
ve průzkumné vrty. Do života 
obyvatel Cínovce by nejspíše 
příliš nezasáhl, protože vlast-
ní těžba a technologie by byla 
ukryta v již existujících što-
lách. Vytěženou rudu by pak 
lanovka dopravovala k želez-
nici. „Příprava tohoto projektu 
si ale vyžádá ještě několik let,“ 
řekl starosta.  lu

Na vládu míří kompenzace pro horníky
Ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová na kon-
ci června předloží vládě bod, ve 
kterém žádá o zavedení příspěv-
ků pro propouštěné horníky 
v Ústeckém kraji. Celkem by jim 
mělo být vyplaceno 218 milionů 
korun. Slíbila to v pondělí na 
jednání v Ústí nad Labem.

Princip by byl podobný jako 
pro horníky z Ostravska, kterým 
již vláda příspěvky schválila.

Podle Marksové v původním 
návrhu příspěvky byly, ale na 
nátlak ministra Andreje Babi-
še je nakonec vláda vypustila, 
protože bod se týkal Ostrav-
ska. „Nyní předložím opatře-
ní týkající se přímo Ústeckého 
kraje,“ uvedla ministryně. Po 
vyplacení příspěvku dlouho-
době volali představitelé kraje 
v čele s hejtmanem Oldřichem 
Bubeníčkem.  lu

Nádraží konečně změní majitele
Historická budova nádraží v Teplicích se stane majetkem SŽDC. 
Objekt je součástí balíku  nádražních budov, které na SŽDC 
převedou České dráhy. O transakci se mluvilo již řadu ěmsíců 
a české dráhy kvůli ní neinvestovaly do kompletní rekonstrukce 
budov, ale jen do nutné údržby. Nyní bude oprava chátrající 
budovy na novém vlastníkovi. Secesní budova nádraží pochází 
z roku 1871. Poslední velké práce se zde dělaly v roce 2005. 
Památkáři tehdy obnovili i některé vzácné fresky.  lu

MC
20

16
20

2

MC
20

16
21

3

7

B y Z n y Sč e r v e n  2 0 1 6



Jako vůbec první 
auditor z japonské 
centrály sklářského 
koncernu AGC působí 
nyní v teplickém závo-
du dvaačtyřicetiletý 
Atsushi Hasegawa.  
V Teplicích a vůbec 
v České republice se 
mu líbí. Je tady po-
dobné klima jako na 
ostrově Hokkaidó, kde 
vyrůstal. A jak vnímá 
české zaměstnance? 
Jsou prý podobní těm 
japonským.

Vítejte v České republice, 
jak se vám u nás líbí?
Jsem tady velmi spokojený, ze 
spousty důvodů…

Z jakých, například?
Líbí se mi klima v České repub-
lice, je podobné jako na ostrově 
Hokkaidó, kde jsem vyrůstal. 
A také je tady levno (smích).

Levněji ve srovnání s Japon-
skem?
Ano, ve srovnání s Japonskem 
je tady ve většině případů lev-
něji. Když nakupuji v obchodě, 
ceny jsou nižší než v Japonsku. 
Speciálně pivo, to máte oprav-
du levné. Rozdíl nejspíš vzešel 
z daňového systému. V Japon-
sku je mnohem více daní a na-
příklad cenu zmíněného piva 
tvoří z poloviny právě daň.

Bydlel jste i v Teplicích. 
Co říkáte městu?
Teplice se mi líbí. S padesáti 
tisíci obyvateli je to poměrně 
velké město. Je tady hezká 
příroda a líbí se mi i vyváže-
nost mezi přírodou a průmy-
slem. V Teplicích a okolí je 
spousta závodů AGC, proto 
občas potkám někoho v ob-
lečení s logem firmy – jsem 
pak hrdý, že pracuji pro tak 
velkou společnost. Zámecká 
zahrada, historické památ-
ky, pamětní desky a socha 
Beethovena také upoutaly mou 
pozornost. Ukazují, že Teplice 
mají ohromnou historii – je 
zajímavé vidět město i z tohoto 
hlediska.

Byla s vámi už v Teplicích 
i vaše rodina?
Ano, a nejen v Teplicích – 
navštívili jsme například Dubí, 
kde byl festival pořádaný tamní 
porcelánkou. Líbilo se jim tady.

Jak si závody AGC v Řete-
nicích i Chudeřicích vedou 
v rámci celého koncernu 
AGC?
V porovnání produkce jsou 
srovnatelné s jakýmikoli 
ostatními závody AGC na 
světě. Ale zrovna AGC Auto-
motive v Chudeřicích patří se 
svými 2700 zaměstnanci mezi 
jeden z největších závodů celé 
skupiny AGC.

Je rozdíl mezi zaměstnanci 
AGC v Japonsku a v České re-
publice? Ve výkonnosti, pří-
stupu k práci…
Necítím žádný rozdíl mezi 
českými a japonskými za-
městnanci. Češi jsou při práci 
poměrně puntičkářští a dů-
slední. Japonci a Češi mají jako 
zaměstnanci stejnou menta-
litu. Znám mentalitu zaměst-
nanců z Indonésie nebo Filipín 
a někdy jsou velmi neslušní 
– na jednání chodí klidně o 15 
minut pozdě a podobně…

Trošku mě zarazila podob-
nost českých zaměstnanců 
s japonskými. O japonských 
se u nás totiž traduje, že jsou 
hodně zaměření na výkon, 
nerelaxují…
Je to pravda. Ale třeba v Japon-
sku není možné pracovat z do-
mova, zaměstnanci se musí 
každý den dostat přeplněnými 
vlaky na pracoviště. Dále není 
běžné mít tak dlouhou dovo-
lenou jako vy v České repub-
lice – v Japonsku je běžné mít 
maximálně týdenní dovolenou.  
Přesto je mentalita českých 
a japonských zaměstnanců 
velmi podobná.

Pracujete v AGC od roku 1997 
a je to vaše první práce. Je 
v Japonsku obvyklé, že lidé 
nastoupí do jedné firmy a tam 
pracují celý život?
Ano, je to běžné. Poté, co 
nastoupíte do jedné společnos-
ti, běžně v ní zůstáváte celý 
život. Ve většině případů mají 
společnosti více než jednu 
pobočku, čili zaměstnanci 
pracují pro jednu společnost, 
ale na různých místech.

Skupina AGC má jediný fotba-
lový klub, a to v Teplicích. Jak 

ho vlastně vnímá?
Je to opravdu unikátní: jediný 
fotbalový klub ve skupině AGC.  
FK Teplice zajišťuje i programy 
pro děti, pro zaměstnance, pro 
Tepličany.  Společnost AGC tím 
na sebe částečně přebrala spo-
lečenskou odpovědnost místa, 
kde působí. To je dobře.

A nebude teplický klub vzo-
rem pro další města, třeba ta 
v Japonsku, v nichž AGC pů-
sobí? Že by také měla svůj 
klub?
Některé japonské společnosti 
mají fotbalové kluby, takže ta 
možnost by tu asi byla, v Ja-
ponsku to není neobvyklé.

Hrajete fotbal?
Nehraji fotbal. Preferuji pro-
cházky: často chodím centrem 
Prahy a tamními parky. 

A sledujete, jak si vede FK 
Teplice v české fotbalové lize?
Ne, bohužel. Vlastně jsem 
ještě neměl příležitost vidět 
ani jeden zápas. Stadion Na 
Stínadlech jsem navštívil jen 
jednou, a to mimo hrací dobu, 
když jsem doprovázel japon-
ského velvyslance. Musím říct, 
že to je úžasný stadion.

Atsushi Hasegawa: Jsem hrdý, když potkám  v Teplicích lidi v oblečení s logem AGC
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AGC vyrobila skleněné stří-
dačky na stadiony pro mis-
trovství světa v Brazílii, 
takové střídačky jsou i na 
teplickém stadionu, jsou ně-
kde v Japonsku?
Ano, ale není to běžný produkt 
AGC. Jednalo se spíš o reklam-
ní akci.

Když jsme u skláren, máte 
obavy, že by mohlo ohrozit 
pracovní místa ve sklářství, 
v AGC, kdyby Čína dostala 
statut tržní ekonomiky v Ev-
ropské unii?
Bojím se. Čína je totiž velký 
konkurent. Kdyby sem investo-
vala Čína, může to teoreticky 
AGC ohrozit.

A kdyby se vyrábělo v Číně 
a dováželo do EU, může čín-
ské sklo cenově konkurovat 
vašemu?
V Číně je levná produkce, tak-
že sklo by bylo určitě levnější. 
Ačkoliv cena výroby tam ak-
tuálně stoupá… Čína tedy teď 
čelí tomuto problému, proto 
by to v budoucnu nemuselo 
AGC ohrozit. Ale v porovnání 
s japonskými cenami jsou ty 
čínské pořád nižší.

Setkal jste se tady s nepřátel-
stvím? Nechce se mi říct pří-
mo s rasismem.
Nikdy.

Setkal jste se osobně v Česku 
s nějakými problémy?
V Praze na Národní třídě mi 
někdo ukradl peněženku. Stalo 
se to, když jsem jel tramvají. 
Když jsem si uvědomil, že mi 
peněženka chybí, vrátil jsem 
se na místo, kde jsem nastou-
pil, a zkusil ji najít. A našel 
– sice bez peněz, ale se všemi 
doklady ležela pod nějakými 
odpadky v koši.  Ale neříkám, 
že zlodějem byl Čech. Cent-
rum Prahy je tím známé, byla 
to moje chyba, měl jsem být 
pozornější.

Je něco, co vám na životě 
v Čechách vadí?
V japonských obchodech 
bývají příjemnější a vstřícnější 
lidé. V českých jsou samozřej-
mě někteří milí a přátelští, 
zpravidla ale nejsou. Ale to je 
maličkost.

Můžete porovnat běžný život 
v České republice a v Japon-
sku? 
Existuje samozřejmě řada ma-
lých rozdílů. Hlavně v bezpeč-
nosti ve městě. Mé děti chodí 
do japonské školy v Praze síd-

lící poblíž našeho bytu a chodí 
do ní samy, cesta je pro děti 
celkem bezpečná. V Japonsku 
je to ale obecně bezpečnější.

A školní rok mají děti stejný 
jako v českých školách?
Školní rok v Japonsku začíná 
v dubnu. Je rozdělen na tři 
semestry: na konci července 
končí první semestr, pak čeká 
děti měsíc prázdnin. Od září do 
poloviny prosince trvá druhý se-
mestr následovaný vánočními 
a novoročními prázdniny. Třetí 
semestr začíná v polovině ledna 
a končí v březnu. A japonská 
škola v Praze funguje stejně.

Už jste v České republice 
zkusil restaurace s japonskou 
kuchyní?
Navštívil jsem tady dvě ja-
ponské restaurace a obě měly 
japonského šéfkuchaře, takže 

kvalita jídla byla srovnatelná. 
Zkusil jsem i sushi v obchod-
ním centru v Teplicích a neby-
lo to špatné. Chuť byla jiná než 
v Japonsku, ale to je logické: 
Česká republika nemá moře, 
tak je tu problém kupovat úpl-
ně čerstvé ryby. Mám ale rád 
českou kuchyni,  japonskou 
teď moc nejím.

A jaké je vaše oblíbené?
Smažený řízek s bramborem. 
Chutná mi i guláš s knedlíkem.

Kolik českých slovíček vlast-
ně umíte? Už jste jich během 
našeho povídání řadu použil – 
dobrý den, guláš, krásný…
Bohužel ne dost. Ještě než 
jsme se přestěhovali do České 
republiky, češtinu jsem se učil 
zhruba tři měsíce. Ale nebylo 
to dostatečné, musím si ještě 
slovní zásobu rozšířit.

Jak trávíte svátky v České 
republice? Jako Češi, nebo 
dodržujete i tady nějaké 
japonské zvyky?
Samozřejmě je pro mě a mou 
rodinu poměrně náročné 
proniknout do vašich tradic, 
ale pokud se o nějaké dozvíme, 
bereme ji jako výzvu.  Snažím 
se je i aktivně vyhledávat, 
například  už vím o jezení 
kapra s bramborovým salá-
tem. Prodej živých kaprů na 
ulici nás překvapil, a to i přes 
to, že v Japonsku je celkem 
běžnou mužskou schopností 
zabití a filetování ryby. Dále 
znám velikonoční tradici, kdy 
chlapci šupou děvčata. Také 
jsem zkusil uplést pomlázku, 
ale je to náročné. Taky se mi 
líbí prvomájové políbení pod 
rozkvetlým stromem. Máte 
mnoho zajímavých tradic.

Slaví se v Japonsku Vánoce?
Většina Japonců nejsou křes-
ťané, ale buddhisté, ale ano, 
Vánoce slavíme. Pro nás jsou 
ovšem mnohem důležitější 
oslavy nového roku. Většinou 
se chodí do domu rodičů, aby-
chom společně příchod nového 
roku oslavili.

Máte nějaké speciální novo-
roční pokrmy?
Je jich hodně, jíme například 
pokrm soba, v němž dlouhé 
nudle znamenají přání dlouhé-
ho života.  Na Nový rok je stůl 
plný různých jídel a každé má 
svůj význam.

Je něco, co byste chtěl říci, 
a my jsme se na to nezeptali?
Rád bych poděkoval za mož-
nost přiblížit více obyvatelům 
Teplic Japonsko a japonskou 
kulturu prostřednictvím vaše-
ho magazínu.  zt

Atsushi Hasegawa: Jsem hrdý, když potkám  v Teplicích lidi v oblečení s logem AGC

Atsushi Hasegawa se narodil před 
dvaačtyřiceti lety v natori  v Japon-
sku. Vyrůstal ale ve městě yoichi na 
ostrově Hokkaidó. Je ženatý, má dvě 
dcery. Se svou rodinou nyní bydlí 
v Praze – Řepích, kde jeho děti studují 
na japonské škole.
Svoji kariéru v AGC Group odstartoval 
v roce 1997 v oddělení  prodeje v to-
kijském závodu. Později nastoupil do 
kanceláře interního auditu. Auditoři 
v AGC cestují mezi třemi kancelářemi: 
v Japonsku, evropě a Severní Americe.  
Do České republiky přiletěl na konci 
června 2015 jako vůbec první japon-
ský auditor.

Atsushi Hasegawa

P r O F i L
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V Aquacentru přibudou divoká řeka, 
houpací jeskyně a velká skluzavka
Ředitel teplického 
AQUACENTRA 
Ing. Michael Paraska 
prožívá perné dny. 
Nejen kvůli rostoucím 
teplotám a přípravě 
areálu na letní sezónu 
v celoročním provozu. 
Věnuje se současně 
i přípravám na budou-
cí velkou rekonstrukci 
a přístavbu aquacent-
ra v roce příštím.

Léto je tady, připravili jste 
pro veřejnost nějaké novinky?
Novinkou, kterou chystáme, 
bude menší rozšíření dětského 
hřiště na venkovním slunění, 
kde vedle domečku s prolézač-
kami, klouzačkou ještě přibu-
de pro děti vláček s vagónem 
a pro rodiče s kočárky pergola.

Jak je to s provozní dobou 
v létě?
Provozní doba bude stejná jako 
v průběhu celého roku. Jedinou 
výjimkou bude pondělí, kdy 
bude po dobu prázdnin otevře-
no již od 10 hodin (v průběhu 
roku je od 13 hodin). Od května 
se nabízí v případě příznivé-
ho počasí možnost návštěvy 
venkovního slunění od 11:00 
do 19:00, o letních prázdninách 
od 10:00 do 19:00. Předpovědi 
jsou velmi slibné a léto má být 
horké, tudíž bych rád veřejnost 
pozval do AQUACENTRA a do 
prostor venkovního slunění.

Jak je nastaveno vstupné na 
venkovním slunění?
Návštěvníci mohou využít 
buď celodenního vstupného 
140 Kč/osoba nebo prázdni-
nového vstupného, které je 
na pět hodin, kdy děti 6–15 let 
zaplatí za pobyt 80 Kč a ostat-
ní návštěvníci 100 Kč. Asi je 
důležité zmínit, že při vstupu 
návštěvník skládá zálohu, a to 
při prázdninovém vstupném 
200 Kč/osoba a při celodenním 
vstupu 250 Kč. 

Proč zákazníci musí při vstu-
pu skládat zálohu?
Velikou výhodou areálu je vyu-

žívání služeb bezhotovostním 
stykem. Počítačový odbavovací 
systém umožňuje zákazníkům 
využívat poskytované služby 
prostřednictvím tzv. zákaznic-
ké karty – čipu. Díky obdržené-
mu čipu se návštěvníci mohou 
po dobu svého pobytu občers-
tvit buď na mokrém baru, nebo 
na terase venkovního slunění. 
Dále si mohou na venkovním 
slunění zapůjčit slunečník, za-
hrát ping pong nebo minigolf.  

Jsou přes léto 
v provozu všechny služby 
AQUACENTRA?
Od května do září není v pro-
vozu každoročně venkovní 
sauna, a to s přihlédnutím 
k teplému počasí, menší ná-
vštěvnosti sauny a samozřejmě 
provozním nákladům AQUA-
CENTRA. Také bych zmínil, že 
po dobu letních prázdnin bude 
přerušeno středeční ranní 

plavání s provozních důvodů. 
Nicméně uklidním veřejnost, 
po podzimní zářijové odstávce 
bude opět v naší nabídce. 

Jsou nějaké novinky v pláno-
vané rekonstrukci?
Ano, byla kladně vyřízena 
žádost o stavební povolení. Ak-
tuálně se pracuje na poslední 
fázi projektové dokumentace 
pro samotné provedení stavby, 
což je dle mého soudu tady 
nejdůležitější fáze, následo-
vat bude výběr dodavatele. 
To představuje samozřejmě 
spousty pracovních schůzek, 
jak s panem architektem, tak 
i s různými profesemi kvůli 
technologiím a samozřejmě 
naším zřizovatelem Statutár-
ním městem Teplice. Je nutné 
si uvědomit, že přístavba a ze-
jména rekonstrukce je úplně 
něco jiného než nová stavba 
někde na zelené louce. 

Kdy se začne s rekonstrukcí?
Pokud půjde vše podle našich 
představ, mohlo by se začít 
s přístavbou začátkem jara 
2017 a předpokládané dokon-
čení nebo slavnostní otevření 
léto, začátek podzimu 2018.  

Jakých atrakcí a změn se 
po rekonstrukci dočkáme?
Rekonstrukce by měla probí-
hat ve dvou etapách. V první 
etapě se začne přístavbou 
plaveckého bazénu, který bude 
přistavěn do svahu, bazén bude 
na úrovni patra. Současně 
s tím bude probíhat přístavba 
šaten, sprch, sociálního zázemí, 
kanceláří, zázemí pro sportovní 
oddíly, bude vybudována zdviž 
kvůli zajištění bezbariérové-
ho přístupu a schodiště bude 
protaženo do 2. nadzemního 
podlaží. Ve stávajících pro-
storách AQUACENTRA dojde 
ke srovnání hloubky v celém 
bazénu na 130 cm, bude upra-
vena teplota vody na 33,5 °C 
a upravena teplota vzduchu na 
34,5 °C. V prostorách u tobo-
gánu přibude jedna atrakce 
v podobě houpací jeskyně. 
Zbývající prostory okolo tobo-
gánu budou ponechány jako 
klidové zóny. U tobogánu dojde 
s největší pravděpodobností 
k výměně koryta. V součas-
ném plaveckém bazénu budou 
po předělání k dispozici tyto 
atrakce: dětská skluzavka, 
vodní hřib, divoká řeka, vzdu-
chová masážní lehátka a lavice, 
velká skluzavka s dojezdem, 
chrliče vody, ostrov s fontánou. 
Mezi stávající saunou a plavec-
kým bazénem přibude dětský 
bazén pro nejmenší, kde bude 
umístěn lodní můstek s dět-
skou skluzavkou. Poslední věcí, 
která bude nová, je přístavba 
saunového zázemí, která bude 
určena i pro rodiče s dětmi.  prŘeditel AQUACenTrA Teplice ing. Michael Paraska. MC
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U jídla se kouknete i do bazénu
Najíst se a zároveň se dívat do bazénu. Přesně 
takovou nabídku najdete v restauraci Plavecká 
v objektu teplického Aquacentra. Když vcházím 
dovnitř, je jasné, že musí jít o oblíbenou obědo-
vou restauraci. Až na jeden jsou všechny stoly 
obsazené lidmi, kteří si sem evidentně přišli 
v polední přestávce poobědvat. Mnozí z hostů 
si také odnášejí jídlo, nebo dokonce celý štos 
jídel, zabalený.

Prosklenou stěnou, kterou je vidět dovnitř 
k bazénu, se restaurace od jiných velmi liší. 
Na první pohled je zde uklizeno a kvituji, že se 
tady nekouří. Jídelní lístek mám k dispo-
zici. Na výběr jsou dvě polévky, 
tři denní minutky, menu za 
69 i s polévkou a několik 
dalších hotovek. Hned 
na první pohled mne 
zaujme panenka s fa-
zolkami na slanině 
a americkými bram-
bory. Jen za 89 korun. 
Dávám si ještě kolu 
a bramborovou polév-
ku. Láhev koly mi číšni-
ce dává na podtácek, pod 
skleničku zvolila jídelní lístek. 
Naštěstí podtácků je na stole více, 
tak si posloužím.

Bramboračku dostanu opět v misce, které 
tak nemám rád, protože je musím od poloviny 
naklánět, abych se vůbec najedl. Ale je dobrá, 
i když ne hustá tak, jak ji mám rád. Když čekám 
na druhé jídlo, vyzkouším wifi. Bez problému ji 
najdu a funguje opravdu svižně.

Hlavní chod vypadá skutečně lákavě a jsem 
velmi zvědavý, protože udělat dobře panenku 
není jednoduché. Zvláště pokud je musí mít 

předpřipravené. Obávám se oprávněně. Nemo-
hu říci špatné, ale bohužel maso je spíše suché 
a tvrdší. Naopak fazolky a zeleninové přílohy 
se opravdu povedly. Druhý puntík nakonec dá-
vám za americké brambory. Na první pohled to 
nebylo vidět, ale na dvou po otočení nacházím 
velké černé kazy, kterých si kuchař při smažení 
evidentně nevšiml. Až na ně nakonec sním vše, 
protože přes tužší panenku je oběd dobrý.

Ještě skočím na toaletu. Těm zde nemám 
co vytknout. Příjemné je i placení. I s malým 
spropitným tu nechávám za minutkový oběd 
s polévkou a kolou 140 korun. Byl jsem zde 

jen 27 minut.
Zajít si do Plavecké na oběd 
podle mne není špatná volba, 

ale i přes evidentní nával 
hostů by si mohli kucha-
ři a obsluha dávat větší 
pozor na některé detaily. 
Jídlo je zde podle reakcí 
hostů dobré, ale ta pa-

nenka by příště mohla být 
šťavnatější.  lu

Studentka z teplické „hotelovky“ uspěla
V Ústeckém hotelu Clarion, 
kde studenti teplické hotelov-
ky mají svojí praxi, doslova 
zazářila teplická studentka 
Adéla Brabcová. Měla tu 
smůlu, nebo možná i trochu 
štěstí, protože dostala za úkol 
obsluhovat utajenou kotrolu 
z centrály hotelu. Ta zjišťu-
je, zda obsluhující personál 

dodržuje manuál, kterým 
se musí řídit.

Podle vedení teplické školy 
bývají studenti spíše důvo-
dem, proč při kontrole hotel 
některé body ztrácí. Ovšem 
Adéla Brabcová si při akci 
vedla skvěle. Hodnotitelé její 
výkon ocenili na 100 procent 
bez ztráty jediného bodu. To 

se v historii ústeckého hotelu 
stalo zatím jen ve třech pří-
padech.

Podle internetových stránek 
školy výkon studentky 
neunikl pozornosti ředitele 
hotelu, který její výkon ocenil 
voucherem pro dvě osoby na 
víkendový pobyt v pražském 
hotelu Clarion.  red

Vybrat restauraci v Teplicích může pomoci web
Pokud váháte, kam se v Tep-
licích vydat na dobrou večeři, 
může vám pomoci mezinárodní 
cestovatelský portál TripAdvi-
sor. Ten se zaměřuje na hod-
nocení ubytování, stravování 
a další služby pro cestovatele. 
Ti sem vkládají své recenze 
a bodují. Jednou z kategorií 
jsou i restaurace, do kterých si 
lze v některém městě zajít na 
večeři. Zajímavé může být hod-
nocení hlavně pro restauratéry, 
kteří by chtěli přilákat turisty, 
což nemusí být v lázeňském 
městě nejhorší nápad.

Podle cestovatelů je jednoznač-
ně nejlepší teplickou volbou  Bull-
dog steakhouse. Mezi recenzemi 
najdete ohlasy nejen od Čechů, ale 
i Němců a dalších cizinců. A také 
upozornění, že je nutná rezervace, 
protože místo zde většinou nena-
jdete. TripAdvisor teplické restau-
raci dal i Certifikát výjimečnosti, 
který dostávají jen podniky s mno-
ha kladnými recenzemi.

Ale chvále neunikly ani další 
teplické podniky. Mezi doporu-
čované patří například Švejk re-
staurant U Petra nebo hospoda 
Pod Lampou.  red

Z jahod udělejte 
nepečený dort
Pokud nevíte, co s úrodou 
jahod, nebo ovoce již ne-
chcete jíst samotné či s cuk-
rem, lze z nich udělat velmi 
lahodný a rychlý dezert. 
Sklízet s ním budete úspěch, 
a to především u dětí.

Ingredience
•	 Omyté a odstopkované 

čerstvé jahody
•	 Dětské piškoty
•	 Kysaná smetana
•	 Cukr moučka

Postup
Do dortové formy – na její 
velikosti bude záležet, kolik 
surovin budete potřebovat, 
dejte vrstvu dětských piš-
kotů tak, aby pokryly dno. 
Kysanou smetanu smíchej-
te s moučkovým cukrem, 
slaďte dle chuti. Smetanu 
dejte na piškoty a dbejte, 
aby natekla mezi ně. Poté 
dejte druhou vrstvu piškotů 
a postup opakujte tak, aby 
byly všechny piškoty zcela 
ponořené. Jahody (velké 
lze rozkrojit) naklaďte na 
smetanu, velmi mírně je 
můžete vtlačit dovnitř. 
Formu zakryjte fólií a dejte 
přes noc do lednice, druhý 
den můžete servírovat. 
(Tip – pokud chcete dezert 
přenášet, použijte místo 
dortové formy dostatečně 
velkou plastovou krabičku 
s víkem.)  red
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Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

  Nucený výkon exekučních titulů
  Poskytování právní pomoci
  Přijímání peněz, listin či jiných 
movitých věcí do úschovy
  Provádění dobrovolné dražby 
  Sepisování exekutorských 
zápisů 
  Individuální přístup 
k pohledávkám
  Efektivita a minimalizace 
nákladu věřitele

  Pravidelné informování 
věřitele
  Zajištění pohledávky věřitelů  
pomocí exekutorských 
zástavních práv
  Možnost zpracování exekučních 
návrhů
  Rychlé vyplácení vymožených 
finančních prostředků klientům
  V případě potřeby neprodlené 
provedení mobiliární exekuce 
či ocenění nemovitosti

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny 
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře. 
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří 
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům 
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené 
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají 
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00 
tel.: 266 032 031 
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání: 
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q

www.exekucepraha.cz
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Den tvořivosti Lions 
clubu a Arkadie
K Mezinárodnímu dni 
dětí připravila akce 
řada institucí a organi-
zací. Se svou oslavou 
přišel také teplický 
Lions club a k realiza-
ci se spojil s Arkadií. 
Ruku k dílu přiložili 
i domovské instituce 
některých jeho členů.
„Chtěli jsme na Den 
dětí uspořádat odpo-
ledne pro děti s rodiči, 
na kterém se nebude 
soutěžit, nebudou zde 
žádní poražení, ale všichni 
budou vítězové, neboť každý 
z nás dokáže něco vytvořit, ať 
jsme velcí nebo malí, zdraví 
nebo postižení, a mít z toho 
společně radost,“ říká ředitel 
školy Arkadie a člen Lions 
clubu Ivan Růžička, který ve 
vratech vítá příchozí. A přesně 
podle této ústřední myšlenky 
vzniklo na školní zahradě ZŠ 
a PrŠ Arkadie, o.p.s., deset 
stanovišť, obsazených pracov-
níky školy i středisek Arkadie, 
doplněnými dobrovolníky 
z řad studentů teplického 
gymnázia. Tady si mohly děti, 
ty menší spolu s rodiči, ty 
větší většinou samy, vyrobit 
všechno možné od mýdla, 
přes letadélko, notýsek, potisk 
trička, dekoraci z keramického 
polotovaru vyrobeného v chrá-
něných dílnách a korálků až 
po velikánské bubliny jen tak 
pro radost. Kdo si něco vyrobil, 
mohl si dojít k oknu pro koláč, 
„…do praxe uvedené a výchov-
ně využité staré známé bez 
práce nejsou koláče,“ říká Ivan 
Růžička. Koláče, jak jinak, 
upekla ve své kuchyni teplická 
hotelová škola, pracoviště dal-
šího liona, finanční prostředky 

dali dohromady studenti hote-
lové školy a obchodní akade-
mie. Podle hrubého odhadu 
bylo těch, kdo přišli tvořit, ať 
malých či velkých, na osm set. 
Tato „tvůrčí“ stanoviště doplnil 
ještě zookoutek, do kterého 
přinesli pedagogové ze zoolo-
gické zahrady gymnázia krá-
líka, želvu a krajtu Pastelku. 
Na malé improvizované scéně 
celé odpoledne vystupovali hu-
debníci, oba hudební soubory 
Arkadie, hudební skupina ASS 
BEST a kytarový sólista Albert 
Maršík. Za celou akci patří dík 
Lions clubu, který akci pod-
pořil 10 tisíci korun, jeho čle-
nům, kteří se na místě podíleli 
na průběhu akce, dobrovolní-
kům z řad studentů i pedagogů 
Gymnázia Teplice, studentům 
hotelovky a obchodní akade-
mie za koláčky, zaměstnancům 
všech součástí Arkadie, kteří 
se na akci podíleli, vystupují-
cím hudebníkům a v neposled-
ní řadě těm, kdo přišli tvořit. 
Vedle toho, že nadšeně tvořili, 
shromáždili na dobrovolném 
vstupném 4981 korun, které 
Lions club použije v programu 
Lví očko – měření zraku dětí 
v mateřských školách.  Josef Hon

Pojďme si hrát se zvířátky 
V rámci projektu Pojďme si 
hrát se zvířátky, který pod-
poruje Ústecký kraj, členové 
Sportovní stáje Svobodo-
vá, z.s., připravili v sobotu 
21. května „Den otevřených 
dveří na minifarmě v Úpoři-
nách“ s podtitulem „Koňský 
den“. Děti a jejich rodiče si 
mohli prohlédnout stáje, výbě-
hy a chlívky pro drobná hospo-
dářská zvířátka. Všichni s ra-
dostí využili možnost pomazlit 
se a nakrmit ovečky a kozičku, 
vyčistit naše dva nejmenší 
poníky Bublinu a Beanu, svézt 
se na Amálce či Judy, anebo si 
namalovat či vybarvit obrázek 
nebo si zkusit si nějaký těžší 
kvíz s koňskou tematikou. 
Příště v rámci dne otevřených 

dveří nás bude čekat „Kozí 
den“, který proběhne opět od 
14 do 16 hodin dne 26. června. 
Budeme se těšit. Další termíny 
Dne otevřených dveří v rámci 
projektu „Pojďme si hrát se 
zvířátky“ naleznete na našich 
webových stránkách www.
uporiny.cz nebo na Facebooku.  

 Petra Svobodová

Exkurze biologického semináře do Prahy
My, studenti biologického semináře tropů a subtropů jsme 
navštívili Prahu za záminkou exkurze do dvou skleníků. Jako 
první jsme 7. června zhlédli mnoho tropických rostlin ve sklení-
ku Zemědělské univerzity v Suchdole, kde jsme viděli například 
několik druhů kávovníků, batáty, dozrávající pomela a také jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavostí o pepřovníku. Druhou část skle-
níku zaujímala především sbírka různých druhů citrusů. Poté, co 
jsme zjistili, že mnoho druhů tropických rostlin nacházejících 
se v těchto sklenících se nachází i u nás v bioparku (na což jsme 
pyšní), jsme se vydali dál. Další zastávkou byl skleník Přírodově-
decké fakulty Karlovy univerzity. Zde jsme prošli krásně udržo-
vaný skleník s ochutnávkou i s hádáním známých vůní rostlin 
a jejich plodů. Ve dvojicích jsme vyplnili pracovní listy a vydali se 
na prohlídku sukulentů. Odborník na sukulenty a zároveň jejich 
vášnivý pěstitel nám mnoho zajímavého řekl o jejich pěstování 
a také nám dal pár rad v oblasti pěstování. Závěrem si většina 
z nás zakoupila různé druhy sukulentů.  Žáci 7.C, Gymnázium Teplice

Vystoupení dětí z Arkadie 
v paláci Akropolis 
Pražský palác Akropolis hostí 
každoročně festival integrace 
Slunce. Této nesoutěžní pře-
hlídky souborů dětí a mladých 
lidí se zdravotním postižením 
se zúčastňuje široká škála 
účinkujících, od sluchově po-

stižených studentů pantomimy 
brněnské JAMU až po mrňata 
ze speciálních mateřských škol. 
Řadu let se festivalu zúčastňují 
i soubory Arkadie. Letos, stejně 
jako v loňském roce, Arkadii 
reprezentoval soubor mladších 
dětí z Valů a jejich pedagogů, 
kroužek REV!VAL. Společně 
s nimi se do Prahy vypravil 
fan club z Archy, aby pomohl 
vytvořit příznivou atmosféru. 
„Bylo to superúterý,“ říká Dorota 
Šáchová, která doprovázela děti 
z Archy.  Josef Hon 

Pohár horských kol v Teplicích ovládnul 
Škarnitzl, Sagan dojel čtvrtý 
Dva suverénní premianty má zatím letošní Český Strabag pohár 
v cross country. Stejně jako v Praze kralovali elitním kategoriím 
30. dubna v Teplicích Jan Škarnitzl (Sram Mitas Trek) a Jana 
Czeczinkarová (Sram Mitas Trek). Obdobně si vede juniorka 
Adéla Šafářová (Nutrend Specialized). Jen mezi juniory po 
pražské výhře Josefa Jelínka (Sram Mitas Trek), který v Teplicích 
dojel šestý, zastoupil na nejvyšším stupni David Zadák (Česká 
spořitelna Specialized junior).  poharmtb.cz

Závody kočárků v Zámecké zahradě
V Zámecké zahradě se pod 
záštitou SC Relax Teplice 
konal 5. ročník celorepubliko-
vých Závodů kočárků s ČPZP  
– závody ve sportovní chůzi 
s kočárkem. Souběžně odstar-
tovaly přesně v 15:00 hodin na 
52 místech po celé republice. 
Závody probíhaly ve třech 
kategoriích: maminka, tatínek, 
rodina a i přes nepříliš přízni-
vé počasí za účasti osmnácti 
soutěžících maminek, tatínků 
a jedné tety. O doprovodný pro-
gram, který byl určen pro nej-
menší, se postarala Asociace 

kondičních aerobních sportů. 
Závodilo se například v jízdě 
na odstrkávadlech, s dětskými 
kočárky a v běhu. Celý výtěžek 
ze startovného – 2000 korun 
poputuje Dětskému a doros-
tovému oddělení Nemocnice 
Teplice.  Lucie Blahotová
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kupte si permanentní vstupenky 
na novou sezónu od 20. června 2016

A získejte slevy u více než 70 firem!

#permanentkyFKT

Více informací na www.fkteplice.cz

novinky

Uzavírka 
Ostravské ulice
Z důvodu 
rekonstrukce 
vodovodu 
budou 
prováděny 
výkopové 
práce v ulici 
Ostravská, a to 
za úplné uzavírky provozu. 
V první etapě bude uzavřena 
polovina ulice Ostravská od 
ulice Bulharská. Ve druhé 
etapě bude proveden výkop 
ve druhé polovině ulice 
Ostravská včetně části ulice 
Verdunská, kde se bude 
vodovod napojovat.  zt

Prázdninový provoz 
mateřských škol v roce 2016
V době od 4. července do 29. července 2016 bude zajištěn provoz 
v mateřských školách Fr. Šrámka, Hlávkova, J. V. Sládka, K. Čap-
ka, Moskevské nám. a Na spojce. Od 1. srpna do 26. srpna 2016 
mohou rodiče umístit dítě  ve školkách na Kopečku, Jaselská, 
J. Ressla, J. Suka, Koperníkova, Na Stínadlech a Okrajová. Zcela 
mimo provoz  zůstane mateřská škola Čtyřlístek a Jugoslávská.

Zcela mimo provoz zůstane 
Mateřská škola Čtyřlístek 
Teplice, Zelená 2869, z důvodu 
rekonstrukce školní jídelny 
při mateřské škole a Mateřská 
škola Jugoslávská z důvodu 
rekonstrukce v době od 4. 7. 
do 26. 8. 2016.  zt

Nová pravidla 
teplických cyklobusů 

S jarní sezonou se i letos roz-
jely teplické cyklobusy, které 
jezdí na Moldavu a na Komáří 
vížku. Cyklisté je mohou využít 
o sobotách, nedělích a svátcích 
až do 2. října. Za přepravu kola 
zaplatí 20 korun a na jeden 
přívěs za autobusem se vejde 
20 kol. Loni jich přepravili 
přes tisícovku. Na cyklobusy 
se o víkendu proměnily linky 
484 a 493, které svezou cyklisty 
mezi 30. dubnem a 2. říjnem. 
K ceně klasické jízdenky ces-
tující zaplatí za přepravu kola 
20 korun v případě jízdenky 
pro jednotlivou jízdu, anebo 90 
korun za celodenní jízdenku.  
Linka 493 s přívěsem na kola 
jezdí pravidelně třikrát denně 
a dostanete se s ní až na Molda-
vu. Linka 484 jezdí s cyklopří-
věsem čtyřikrát denně a odveze 
vás na Komáří vížku.  zt
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otevřeno od 4. 7. do 29. 7. 2016
MŠ Fr. Šrámka 175 míst
MŠ Hlávkova 112 míst
MŠ J. V. Sládka 83 míst
MŠ K. Čapka 49 míst
MŠ Moskevské nám. 50 míst
MŠ Na spojce 100 míst

otevřeno od 1. 8. do 26. 8. 2016
MŠ Na Kopečku Bohosudovská 62 míst
MŠ Jaselská 75 míst
MŠ Josefa Ressla 112 míst
MŠ Josefa Suka 134 míst
ZŠ a MŠ Koperníkova 80 míst
MŠ Na Stínadlech 75 míst
MŠ Krteček Okrajová 40 míst

i n F O

Autobusů do 
Prahy pojede více
Společnost Arriva navýšila 
od 12. června počet autobusů, 
které jezdí mezi Teplicemi 
a Prahou. O jejich provoz je to-
tiž zájem. Oproti předchozímu 
stavu pojedou v pracovní dny 
v každém směru tři nové spoje. 
To znamená, že ve špičce po-
jedou ve všední den autobusy 
každou hodinu. O víkendech 
a svátcích pak oproti součas-
nosti přibude jeden spoj.  lu

Pivovarské slavnosti lákají 
na pivo, MIG21 i Daru Rolins
Tisíce návštěvníků i letos 
očekávájí pořadatelé Pivovar-
ských slavností s Březňákem, 
které vypuknou v Letním 
kině 18. června v pravé pole-
dne. „Obvykle se návštěvnost 
slavností pohybuje kolem 
pěti až sedmi tisíci. Svůj re-
kord jsme zazanamenali před 
čtyřmi roky, kdy byl jedním 
z hostů Tomáš Klus a přišlo 
přes deset tisíc lidí,“ říká 
Lubomír Machoň z pořadatel-
ské agentury Dreampro.

Pivovarské slavnosti se 
blíží, co bude jejich letošním 
tahákem?
Letošní Pivovarské jsou tak 
trochu tahákem celé. Od na-
bídky piv a pivních speciálů, 
které si pivovar pro své hosty 
přichystal, přes účinkující 
zabírající široké spektrum 
– MIG21, Dara Rolins, Petr 
Kolář či Rytmus, po rozšíření 
programu o druhou stage 
s regionálními kapelami.

Domníváme se, že letoš-
ní slavnosti osloví každého 
a každý si zde bude moci vy-
brat to své.

Řekněte tři důvody, proč se 
vydat do letního kina?
1. Dobré pivo v čele s pivem 
Březňák. 2. Široká hudební 
nabídka a za 3. Pořádně si užít 
začátek léta. Ale těch důvodů 
je mnohem víc – všechny in-
formace lidé najdou na webu: 
www.pivovarske.cz.

Pivovarské slavnosti 
pokračují na podzim ve 
Velkém Březně. Proč?
Jedná se o Den otevřených 
dveří ve Velkém Březně s Břez-
ňákem. Uskuteční se 10. září 
od 12:00 do 22:00. Tahákem ve 
Velkém Březně budou Dalibor 
Janda, Elán revial, Divokej Bill 
revival, Stará škola.

Opět zajišťujeme kyva-
dlovou dopravu do Velké-
ho Března z Ústí nad Labem 
i z Děčína.  pr
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P Ř i S T A V O V Á n Í  V e L K O K A P A C i T n Í C H  K O n T e J n e r ů  V   T e P L i C Í C H

Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 12.7.–15.7., 16.8.–
19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 23.6.–
27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 11.7.–14.7., 
15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–
1.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 14.6.–
17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Krušnohorská  – parkoviště 1.7.–5.7., 5.8.–
9.8., 9.9.–13.9., 14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 
23.12.–27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
15.6.–18.6., 20.7.–23.7., 24.8.–27.8., 28.9.–
1.10., 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Unčínská   6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–
17.9., 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
24.6.–28.6., 29.7.–2.8., 2.9.–6.9., 7.10.–11.10., 
11.11.–15.11., 16.12.–20.12.2016
Proboštovská x Táborská 16.6.–20.6., 21.7.–
25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.2016
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 8.7.–
12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9., 21.10.–25.10., 
25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 5.7.–8.7., 
9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–
25.11., 27.12.–30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 14.7.–18.7., 
18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–
5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9., 21.10.–
25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkoviště 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT 
– na parkovišti 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–
19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2016 
– 2.1.2017
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A.Staška 
a Edisonova) 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–
23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–
12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–
26.12.2016
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti 
OKAY  15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 23.9.–27.9., 
28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK)., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–
10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova  4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 30.6.–
4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 
31.8.–3.9., 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–
17.12.2016
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Zemská 1439 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016 
Hlávkova 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 
30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Scheinerova , 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–
20.9., 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 
– 3.1.201
Kopřivová x Trnková  12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 
20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016

Nedbalova x Fibichova 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 
25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.2016
Edisonova 1841–3 na parkovišti 27.6.–30.6., 
1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–13.10., 14.11.–
17.11., 19.12.–22.12.2016
Severní x Na Haldách 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 
1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–
19.12.2016
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–
24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Skupova x Havlíčkova  4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.2016
Skupova x Thámova  1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–
13.9., 14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 23.12.–
27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 14.7.–18.7., 
18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–
5.12.2016
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 
25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.2016
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–
23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9., 
5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 
11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–
28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Kosmonautů  30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–
12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–
26.12.2016
Kpt. Jaroše  1620 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 
29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–
15.12.2016
V Závětří 1676–7 15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 
23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Doubravická 1683–4 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–
12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–
26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 
9.9.–13.9., 14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 
23.12.–27.12.2016
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–
30.8., 30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–
13.12.2016
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–
24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
J.Hory x U Horského pramene 8.7.–12.7., 12.8.–
16.8., 16.9.–20.9., 21.10.–25.10., 25.11.–
29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Hory x Vančurova 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–13.9., 
14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 27.6.–30.6., 
1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–13.10., 14.11.–
17.11., 19.12.–22.12.2016
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
15.6.–18.6., 20.7.–23.7., 24.8.–27.8., 28.9.–
1.10., 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 24.6.–28.6., 29.7.–
2.8., 2.9.–6.9., 7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 
16.12.–20.12.2016
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9., 21.10.–
25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 17.6.–
21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 30.9.–4.10., 
4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Potěminova x K.Čapka 13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 
22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Zeyerovo nám. 1300 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.2016
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 17.6.–21.6., 
22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 30.9.–4.10., 4.11.–
8.11., 9.12.–13.12.2016

Fučíkova stezka x Foersterova 1.7.–5.7., 5.8.–
9.8., 9.9.–13.9., 14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 
23.12.–27.12.2016 
Křičkova x Škroupova 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 
26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016 
J.Suka 2591  13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–
24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016 
Křížkovského 2508–10  20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 
29.7.–2.8., 2.9.–6.9., 7.10.–11.10., 11.11.–
15.11., 16.12.–20.12.2016
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–
23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
P.Holého x Purkyňova 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–
9.9., 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 2.5.–5.5., 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Lípová x Jungmannova 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–
17.9., 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 20.6.–
23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Tyršova., 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–24.9., 
26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Dubská x Brožíkova 15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 
23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016  
Dubská x U Hřiště 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 
31.8.–3.9., 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–
17.12.2016
Alejní 2754 – zeleň 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–
15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–
29.12.2016 
Písečná 2990 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–
17.9., 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice  
28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 11.10.–14.10., 
15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 30.9.–
4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–
27.10., 28.11.–1.12.2016
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou  29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–
10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016
Stará Mlýnská x Souběžná 21.6.–24.6., 26.7.–
29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016
Rohová 185 – z boku  14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 
22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad1 
27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova  14.7.–18.7., 
18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–
5.12.2016
Novoveská 3090–3 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–
9.9., 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–
23.12.2016
Habrová 3082 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–
26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Javorová 3039 –  naproti přes silnici na 
upravenou plochu13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 
21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Javorová 3025 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 
30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–
16.12.2016
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 21.6.–24.6., 
26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–
11.11., 13.12.–16.12.2016
Jugoslávská 1941 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–
26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Francouzská x Varšavská 21.6.–24.6., 26.7.–
29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016

Ostravská x Bulharská  5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 
13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.2016
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň., 18.7.–
21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016
Slovenská 2638 24.6.–28.6., 29.7.–2.8., 2.9.–
6.9., 7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 16.12.–
20.12.2016
Jugoslávská 2534–5 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 
14.9.–17.9., 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 
28.12.–31.12.2016
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–
10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–10.9., 12.10.–15.10., 
16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru  5.7.–8.7., 
9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–
25.11., 27.12.–30.12.2016
Bílinská – točna MHD 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 
27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 27.4.–
30.4., 1.6.–4.6., 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–
17.9., 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova  29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–
10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 9.5.–12.5., 13.6.–
16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  27.6.–
30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9., 5.10.–8.10., 
9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 
2.1.2017
Stará Duchcovská 403   19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 
27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Sklářská 223 – 247 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–
10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016
V Břízkách – točna  MHD 15.6.–18.6., 20.7.–
23.7., 24.8.–27.8., 28.9.–1.10., 2.11.–5.11., 
7.12.–10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská  13.6.–16.6., 18.7.–
21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016
Americká x Londýnská – u trafostanice  11.7.–
14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi 27.6.–30.6., 
1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–13.10., 14.11.–
17.11., 19.12.–22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada  4.7.–7.7., 
8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.2016
Litoměřická 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 21.6.–24.6., 
26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–
11.11., 13.12.–16.12.2016
Sokolovská cesta 340 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 
21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Zrenjaninská 297–8 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 
31.8.–3.9., 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–
17.12.2016
Zrenjaninská 320–1 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–
9.9., 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–
23.12.2016
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 23.9.–27.9., 28.10.–
1.11., 2.12.–6.12.2016
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Super AR na zadní 
ploše čočky

100% UV ochrana

100%

UV- A  /  U V- B

Odpuzuje prach

Odolné vůči kli-
matickým změnám

Odpuzuje nečistoty

Odolné vůči           
poškrábání

Odpuzuje vodu

Červená polozrca- 
dlová vrstva*ColorMatic IQ® Sun 2 v kombinaci se Solitaire® Red Sun 2 není 

vhodný pro řízení podle normy EN ISO 12312-1:2013.

Solitaire® Red Sun 2 nabízí výhody: 

Přehled výhod.

• Perfektní kombinace sportovního vzhledu a vysoké funkčnosti.

• Inovační technologie: fi ltr vrstvy Solitaire® Red Sun 2 snižuje  
tepelné namáhání očí způsobené infračerveným zářením.

• Kombinovatelné s barvami nebo s ColorMatic iQ® Sun 2 - ideální 
řešení pro volný čas a venkovní aktivity. 

• Optimální bezpečnost: 100% UV ochrana.

• Všechny známé ochranné vlastnosti brýlových  
 čoček Solitaire® Protect Sun od Rodenstocku.

• Je k dostání na materiálu 1.6 a pro všechny 
dostupné odstíny ≥ 75% stejně tak pro  
ColorMatic IQ® Sun 2.  
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Pro ty, kteří ochranu 
svých očí nepodceňují:

Solitaire 
Red Sun 2
Nová zrcadlová vrstva 
Solitaire Red Sun 2 
je ,,klimatizací po vaše oči“.

Infračervené sluneční záření rozkmitává 
molekuly v atmosféře a tím vzniká teplo.

Nová zrcadlová vrstva snižuje toto 
tepelné namáhání očí a snižuje únavu 

i oslnění a zvyšuje vaši pozornost.

Přijďte se poradit s odborníkem.

KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961, mobil: 606 846 614, 777 663 068
www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz


