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Tip Bohuslava Bočka
Rád bych čtenáře 
měsíčníku Žít 
Teplice upozornil 
na pět výstav 
a stálé expozice, 
které si mohou 
prohlédnout 
v září letošního 
roku v teplickém 
muzeu. Jedná se 
o unikátní výsta-
vu instalovanou v Jízdárně teplic-
kého zámku k 700. výročí narození 
Karla IV. s názvem Severozápadní 
Čechy za vlády Lucemburků, na 
které bude od 2. do 11. září vystave-
na kopie koruny Svaté říše římské. 
Dále výstavy Dráteníkův rok, Tři 
malíři na cestách, Pytlák a jeho 
Zbraň a Výstava panoramatických 
fotografií zanosem.cz. Návštěvníci 
teplického zámku si samozřejmě 
mohou i v září denně mimo pondělí 
prohlédnout naše stálé expozice. 
Kromě historických zámeckých 
interiérů i několik muzejních expo-
zic: archeologie, zoologie, mineralo-
gie, keramika a porcelán, lázeňství, 
gotické a barokní umění, histo-
rické hodiny a mincovní kabinet. 
Velkým lákadlem je také expozice 
Po stopách zaniklého kláštera 
v Teplicích, která zahrnuje i pro-
hlídku dochované románské krypty 
a zbytků klášterní basiliky s údaj-
ným hrobem české královny Judity. 
V neposlední řadě nabízíme ve foy-
er teplického zámku návštěvníkům 
zdarma výstavu exponátu měsíce. 
V září jím budou konzervované ne-
kovové a archeologické předměty. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

 Bohuslav Boček, ředitel Regionálního muzea Teplice

k u l T u R o u k a m  v y R a z i T  n a  T e p l i c k u

DivaDlo na zámku 2016 
teplický zámek
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
9/9 2200 electroSwing
16/9 2100 pla ceS a Scarlet Deep
17/9 2100 mc gey a preziDent 
  lourajDer
21/9 2000 Sniper 66
23/9 2000 the autumn 
  DeStruction czech
24/9 2100 heky hek_živě

jazz klub
2/9 2000 jakub kořínek 
  a kateřina miSíková
9/9 2000 mark Steiner 
  a hiS problemS
16/9 2000 Steve clarke trio
24/9 2000 kvartet 
  antonína gonDolána
30/9 2000 večer pro 
  opuŠtěná zvířátka

kruŠnohorSké DivaDlo
5/9 1900 lucie vonDráčková
7–9/9 Den otevřených Dveří 
  kruŠ. DivaDla
11/9 1600 vivajump / Hvězda Šapitó
19/9 1900 Swing Se vrací 
  neboli o ŠtěStí
26/9 1900 božSká Sarah

Dům kultury
17/9 1700 výroční koncert 
  canzonetty a hoStů
18/9 1030 petr polakovič: 
  čeSké Stopy v brazílii
18/9 1700 bohumír janSký: 
  prameny amazonky
20/9 1600 a 1700  červená karkulka
22/9 1900 jožka černý 
  70. let na jeviŠti
27/9 1900 zDeněk troŠka
28/9 1900 D. Deyl a SeveročeSká 
  filharmonie teplice 
  – muzikál

kino květen
1/9 1530 obr Dobr
1/9 1730 obr Dobr
1/9 2000 taxi 121
2/9 1530 obr Dobr
2/9 1730 obr Dobr
2/9 2000 taxi 121
3/9 1330 tajný život mazlíčků
3/9 1530 obr Dobr
3/9 1730 obr Dobr

4/9 1000 Doba leDová: 
  mamutí Drcnutí
4/9 1330 tajný život mazlíčků
4/9 1530 obr Dobr

4/9 1730 obr Dobr
4/9 2000 taxi 121
5/9 1730 obr Dobr 3D
5/9 2000 Super Duper 
  alice cooper

6/9 1500 než jSem tě poznala
6/9 1730 obr Dobr 3D
6/9 2000 Super Duper 
  alice cooper
7/9 1730 obr Dobr 3D
7/9 2000 caSablanca
10/9 1800 maDama butterfly, 
  giacomo puccini

regionální muzeum teplice
do 30/10 SeverozápaDní čechy 
  za vláDy lucemburků
do 4/9 Dráteníkův rok
do 30/10 pytlák a jeho zbraň

do 30/9 výStava panorama- 
  tických fotografií 
  zanoSem.cz

Představujeme kandidáty pro krajské volby
Tomáš Zíka
kandidát kSČm pro 
krajské volby. 43 let, 
žije v Dubí u Teplic. po-
voláním – oSvČ v obo-
ru návrhy a  realizace 
interiérů včetně reali-
zace venkovních teras 
Wood plastic. od roku 
2005 je zastupitelem 
města Dubí. 6. dubna 2016 byl 
zvolen do funkce radního města. 
v  letech 2008–2012 byl zastu-
pitelem Ústeckého kraje.

„Ústecký kraj je mým domo-
vem. Trávím zde jak čas věnovaný 
své rodině, tak profesní stránce. 
Také zde mnoho času věnuji prá-
ci politika – práci s  lidmi a  pro 
lidi. a tak se tu s mnohými z vás 
setkávám jak na politických mí-
tincích, tak převážně na akcích 
zaměřených na sportovně vol-

nočasovou aktivi-
tu. např. každo-
roční jarní Dubské 
kuličkiádě, oslavách 
svátku žen – mDŽ, 
petanque, oslavách 
1. máje či velké 
podzimní akci – 
lampionovém prů-
vodu v  Dubí. náš 

kraj má svá specifika, a  to ať ta 
záporná, tak ta kladná. mnohým 
se nyní vybavila například vy-
soká nezaměstnanost, problé-
mové lokality s nepřizpůsobivým 
obyvatelstvem, či stále nedosta-
věná dálnice… oproti tomu tu 
máme krásné a  vzácné památky 
– např. u nás v Dubí kostel nepo-
skvrněného početí panny marie, 
který byl vystavěn podle Benát-
ského vzoru kostela Santa maria 
del´ orto, tak mnoho krásných 

míst  v  přírodě – třeba  národ-
ní park České Švýcarsko lákající 
mnohé turisty. Rád bych věnoval 
své veškeré úsilí při výkonu man-
dátu krajského zastupitele tomu, 
aby si jak obyvatelé, tak návštěv-
níci našeho Ústeckého kraje toto 
místo uložili blíže svému srdíčku 
a s tím negativním se tu setkávali 
co nejméně.“

Petr Kadavý
kandidát kSČm pro 
krajské volby. naro-
dil se v krupce 30. 1. 
1952, kde žije do-
dnes. Je 39 let ženatý 
a má dvě děti – dceru 
37 let a syna 36 let a čtyři vnou-
čata. „vnoučata jsou tou největší 
radostí života,“ říká petr kadavý. 
vystudoval Střední průmyslovou 
školu hornickou v  Duchově, při 

zaměstnání pak vystudoval tři 
nástavbová studia – průmyslový 
energetik specialista, průmys-
lový vodohospodář specialista 
a průmyslový ekolog specialista.  
od roku 1974 do roku 1995 pra-
coval v ústecké armaturce. 

poté se vydal na soukromou 
cestu revizního technika elek-

trického zařízení jako 
oSvČ. Tuto práci 
provádí stále. „prá-
ce mě baví, a  tak jak 
s oblibou tvrdím, budu 
pracovat, dokud bude 
mozek a  tělo fungo-
vat. při této pracovní 
činnosti se snažím 

pracovat i  ve veřejné správě,“ 
uvádí petr kadavý. už šesté 
volební období je zastupitelem 
města krupky, aktuálně i členem 
rady města.

„Do zastupitelstva Ústecké-
ho kraje kandiduji na základě 
nominace okresní konference 
v Teplicích.  Jsem realista a dobře 
si uvědomuji svůj věk a postavení 
na kandidátce. mým prioritním 
cílem není stát se krajským za-
stupitelem, tímto cílem je pro 
mě vítězství kandidátky kSČm 
ve volbách do krajského zastu-
pitelstva. a proto budu pracovat 
především ve volební kampani 
pro vítězství ve volbách. narodil 
jsem se tady v  Ústeckém kraji, 
patřím sem a  přeji si, aby tento 
kraj byl dobrým místem k životu 
pro všechny lidi, kteří v něm žijí. 
věřím, že pod vedením kSČm se 
tento kraj stane takovým mís-
tem. Důkazem toho jsou pokroky 
za poslední čtyři roky, které tento 
kraj dosáhl pod současným vede-
ním,“ dodává petr kadavý.  pr
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a podmínkách zapůjčení 
vozu v rámci programu TEST2DRIVE navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO 2016/TOP. Nabídka platí do 30. 9. 2016.

Získejte nyní zvýhodnění  
až 63 000 Kč a užijte si  
2 dny testovací jízdy

Do čeho by mělo město investovat 
našetřené peníze z rozpočtu?

Jiří Tůma 
26 let, servisní technik 
Teplice
Každopádně by se 

mělo investovat do mládeže 
v podobě nějakého kultur-
ního centra. Zkušebny pro 
kapely, hrnčířská dílna, 
případně klubovny, stolní 
fotbal, kulečník.

Hana Bejčková 
37 let, mateřská dovolená 
Bílina
Peníze by se měly 

rozhodně použít pro ne-
mocné děti a pro podporu 
Klokánků.

lukáš vlček 
25 let, ved. kompostárny 
Ústí nad labem
Dle mého názoru 

je stále možností hodně, do 
čeho investovat. Když se po-
dívám kolem sebe, napadá 
mě například motivace lidí 
třídit odpad. Dále do vzhledu 
města. Stále jsou místa, kte-
rá jsou zanedbávána. Také 
do bezpečnosti v oblastech, 
kde žijí nepřizpůsobiví.

lenka Havrančíková 
48 let, zaměstnaná 
Teplice
Určitě by se inves-

tice vyplatila ke zvelebení 
čistoty města, životního 
prostředí, výsadby zeleně, 
zdravotnictví, školství, kul-
tury a podpory podnikatelů 
v rámci zabezpečení zaměst-
nanosti obyvatel regionu.

a n k e T a
Opozice chce rychleji investovat

Teplice – Některým opozičním 
zastupitelům se příliš nelíbí, že 
městu Teplice zůstává mnoho 
peněz na rezervních fondech. 
Po vedení města chtějí, aby 
přebytky hospodaření rychleji 
rozpustilo a naplánovalo více 
investičních akcí.

Z loňského roku z rozpočtu 
města zbylo přes 130 milionů 
korun. Na rezervních fondech 
tak již město má téměř 800 mi-
lionů. Podle některých zastu-
pitelů by bylo možné napláno-
vat více investic, aby přebytky 
nebyly zbytečně vysoké. „Pe-
níze by se měly investovat do 
města,“ uvedl zastupitel Adam 
Souček. Podle Jaromíra Kohlíč-

ka by bylo možní dát je třeba 
do budování cyklostezek nebo 
do cvičného hřiště pro hasiče.

Primátor Jaroslav Kubera 
tvrdí, že množství peněz na 
rezervním účtu je naopak ob-
razem dobrého hospodaření 
města. Odmítá, že by Teplice 
neinvestovaly. „Chystá se ně-
kolik velkých investic. Budeme 
za tyto peníze rádi,“ prohlásil. 
Město brzy začne se stavbou 
zimního stadionu, který má 
stát kolem 150 milionů korun. 
Investovat má i do odbahnění 
rybníků a uvažuje v dalších le-
tech i o vybudování venkovní-
ho koupaliště. Chystá se i opra-
va Zámeckého náměstí.  lu

žít teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast teplicka  Datum vydání: 31. 8. 2016 
 Příští vydání: 21. 9. 2016  uzávěrka inzerce a příspěvků: 12. 9. 2016  V nákladu 29.000 

výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky 
jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem 
kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, 
s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 
10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, 
e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz
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Podivná témata 
v krajských volbách

Zhruba za měsíc 
se budou konat 
krajské volby, 
které rozhodnou, 
kam bude sever 

Čech směřovat v příštích 
letech. Snad si mnozí lidé po 
čtyřech volebních obdobích 
uvědomují, jak je vláda kra-
je vlastně důležitá, protože 
doslova rozhoduje o bu-
doucím směřování regionu. 
O silnicích, kultuře, školství, 
cestovním ruchu. Má lví po-
díl na sociálních službách či 
zdravotnictví. Tedy doslova 
na každém aspektu našeho 
běžného života.

Je tedy pochopitelné, že 
se o posty v zastupitelstvu 
uchází hned 23 stran, hnutí 
a koalic, což je o čtyři více 
než před čtyřmi roky. Vo-
lební programy strany jis-
tě svým voličům představí 
v průběhu září. Ale některé 
názvy kandidátek, které se 
vymezují proti islámu nebo 
uprchlíkům, a není jich 
málo, dávají vědět, o čem 
budou. Chápu, že je to po-
pulární, chápu, že mnozí 
lidé zde uprchlíky a musli-
my nechtějí. Ale o tom přeci 
krajské volby nejsou. Žádný 
hejtman, i kdyby byl sebe-
geniálnější, vlnu uprchlíků 
nebo nedej bože teroristů 
s bombou nezastaví. Mnozí 
politici se ale asi spoléhají 
na to, že to voličům nedojde 
a skočí jim na špek.

 za redakci vít lukáš
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Do krajských voleb míří 23 stran a hnutí
Teplice – O hlasy voličů v Ústeckém kraji se bude 
v krajských volbách ucházet 23 politických 
stran, hnutí a koalic. Všechny kandidátky, které 
politické strany a hnutí podaly, kraj zaregistro-
val a mají již i čísla. Volby se konají 7. a 8 října.

O hlasy se ucházejí nejen všechny větší po-
litické strany s výjimkou lidovců, ale i řada re-
gionálních hnutí. Mezi 
lídry lze najít řadu zná-
mých jmen. Vítězství by 
rádi dosáhli komunis-
té v čele se současným 
hejtmanem Oldřichem 
Bubeníčkem, ústecká 
primátorka Věra Nechy-
bová vede kandidátku 
ProKraj, sociální demo-
kraté vsadili na poslan-
ce Jaroslava Foldynu.

Hned několik stran a hnutí se přímo v názvu 
nebo ve svých známých programech vymezu-
je proti imigrantům a islámu. Mezi lídry jsou 
i lidé, které média často označují za osoby s ex-
tremistickými či nacionalistickými názory. Na-
příklad Tomáš Vandas nebo Adam Bartoš.  zt

Policisté dopadli neúspěšného lupiče z herny
prosetice – Tepličtí kriminalisté 
dopadli muže, který se zbraní 
v ruce 27. července ráno pře-
padl hernu v Proseticích. Mají 
i jeho kolegu, který se s ním na 
místě pohyboval. Kriminalistům 
pomohla i veřejnost poté, co 
zveřejnili snímky z přepadení.

Podle mluvčí policie Ludmily 
Světlákové byla dvojice v her-
ně sama s obsluhou a nejprve 
se s přítomnou ženou dohado-

vala ohledně vyplacení údajně 
vložené částky do automatu 
ve výši 200 korun. Poté jeden 
z mužů z herny odešel a dru-
hý zamířil za bar k obsluze 
a s pistolí v ruce požadoval vy-
dání peněz a klíčů. „Pistolí mí-
řil na ženu a několikrát stiskl 
spoušť, aniž by došlo k výstře-
lu. Když peníze ani klíče nedo-
stal, chtěl vytrhnout zásuvku 
s tržbou, což se mu nepodařilo 

a vytrhl z barového pultu celý 
kontejner. Následně z herny 
utekl,“ uvedla mluvčí. Žádné 
peníze si neodnesl.

Nakonec policisté zadrže-
li v mosteckém bytě třiadva-
cetiletého podezřelého muže, 
kterého vyšetřovatel  obvinil  
z loupeže. „Policisté zbraň ne-
zajistili, údajně šlo o plasto-
vou maketu pistole, kterou 
obviněný vyhodil.  lu

Lidé se očkují 
kvůli klíštaťům

Teplice – Zájem o očkování proti 
klíšťové encefalitidě vzrostl, 
ale přesto je počet očkovaných 
lidé velmi nízký. VZP napří-
klad během letošního pololetí 
registruje 5726 lidí v celém 
Ústeckém kraji. Na Teplicku 
jich je 875. Přesto se každý 
rok počet lidí, kteří si nechají 
aplikovat vakcínu, zvyšuje. 
Nejohroženější skupinou jsou 
podle odborníků starší lidé.  lu

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%

•	 Nevíte	si	rady	se	svými	dluhy?
•	 Nemáte	dostatek	příjmů	na	splácení	svých	půjček?
•	 Hrozí	Vám	dražba	nebo	exekuce?
•	 Potřebujete	úvěr	nebo	refinancování?
•	 Chcete	prodat	Vaši	nemovitost?
•	 Potřebujete	právní	radu	nebo	nové	pojištění?

 9 Konzultace zdarma
 9 Krizové a finanční poradenství
 9 Bankovní a nebankovní půjčky
 9 Insolvence, oddlužení, bankrot
 9 Oddlužení osob OSVČ, na MD či ÚP

Oddlužením Vás provedeme  •  Zastavíme dražbu či exekuci

Právní servis  •  Realitní služby  •  Pojištění 

K O N T A K T : 

Jiří	Hospodka	
tel.:	739	573	798	(stačí	prozvonit)	
e-mail:	info@spektruminfo.cz
www.spektruminfo.cz

POMÁHÁME I TAM, 
KDE ŘÍKAJÍ, 
ŽE TO NEJDE

Opilý řidič zabil dítě
Razice – Život sedmiletého dítěte 
si během léta v Razicích na 
Teplicku vyžádala dopravní 
nehoda. Řidič nezvládl v zatáč-
ce řízení a narazil do zdi. Jeho 
automobil se odrazil a smetl 
ženu s dětmi. Sedmileté dítě 
utrpělo taková poranění, že se 
ho záchranářům již nepodařilo 
zachránit. Policisté zjistili, 
že řidič měl přes dvě promile 
alkoholu.  lu

1) Volte Pravý Blok, 2) Občanská demokratická strana, 
4) Starostové a Sportovci pro Ústecký kraj, 9) Komunistická 
strana Československa, 12) Česká strana sociálně demokratická, 
14) Alternativa pro občany, 17) Ilegálním imigrantům NE, 
18) Severočeši.cz, 20) JsmePRO! Kraj 2016, 30) ANO 2011, 
32) TOP 09, 34) Starostové a nezávislí, 37) Komunistická stra-
na Čech a Moravy, 41) Národní demokracie, 43) Úsvit s Blokem 
proti islamizaci, 52) Svobodní a Soukromníci, 58) Dělnická stra-
na sociální spravedlnosti, 60) Nový sever, 67) Ne ilegální mig-
raci, 77) Piráti a Strana zelených, 78) Koalice Svoboda a přímá 
demokracie, 79) ProKraj, 81) Sdružení pro republiku

k a n D i D u J í c í  S T R a n y
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U hranic a dálnice se objevují podvodníci
Teplicko – Na severu Čech se stále objevují pod-
vodníci, kteří se lidi snaží nalákat na údajnou 
koupi zlata za velmi výhodné ceny. Nej-
častěji na ně narazí řidiči v okolí hranic 
s Německem nebo u dálnice D8. Odborní-
ci i policisté důrazně varují před tím, na 
takové nabídky přistoupit, protože pak 
nejspíše koupíte jen bezcenný kus kovu.

O podvodnících se již delší dobu lidé baví 
i na sociálních sítích. „Setkali jsme se s nimi na 
Cínovci, prý tam stávají často,“ napsal Karel Sůva.

Podle mluvčího police Daniela Vítka v minu-
losti případy podobně podvedených zazname-
nali, ale již jim delší dobu nikdo nic nenahlásil. 
„Pokoušejí se prodat nejen údajně pravé šperky. 
Na parkovištích u hypermarketů nabízejí třeba 
elektroniku nebo parfémy,“ uvedl. Podle něj by 
lidé neměli nákupům v žádném případě věřit.

I odborníci opakovaně varují, že poznat pravý 

šperk vyrobený ze zlata je v podmínkách něja-
kého parkoviště složité. Může mít i falešný 

punc. „Jsou to například mosazné, dob-
ře vyleštěné předměty s výstupky ze 
zlata na místech, která jsou přístup-
ná pro zkoušení na kameni. Celý 
předmět pak ještě může být pozla-
cený. Dělají se také nerezové před-

měty vydávané za šperky z bílého 
zlata,“ uvedl před nedávnem na iDnes 

Miloslav Pilecký z Puncovního úřadu.
V loňském roce policisté odhalili i případ, kdy 

podvodníci prodávali falešné investiční zlato. 
„Nejlepším způsobem, jak se podobným prakti-
kám vyhnout, je nakupovat investiční kovy u re-
nomovaných firem, které jsou  členy naší asocia-
ce. V případě nekalého jednání prodejce budeme 
hájit zájmy investora,“ radí předseda Asociace 
pro investiční kovy a mince Vladimír Brůna.  lu

I N Z E R C E

PRÁCE vE ŠKODA AUTO 
KvASINY
•   nástup možný ihned 
•   motivující finanční ohodnocení
•   náborový příspěvek 3000 Kč
•   relokační příspěvek až 1800 Kč / měsíc
•   široký sociální program

více na www.dpwork.cz

na bezplatné lince  800 310 013
nebo osobně na provozovně náborové kanceláře Kvasiny 
Vašátkova 28, Solnice 
infokvasiny@dpwork.cz  I  +420 739 582 883

 

 

 

 

 

 

      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 

 

 
 

Dům asi zapálili 
bezdomovci
Teplice – Hasiči museli v srpnu 
likvidovat požár v prázdné 
budově v sousedství autoba-
zaru v Nákladní ulici. K jeho 
likvidaci museli podle mluv-
čího hasičů Lukáše Marvana 
povolat tři jednotky. Požár se 
jim podařilo zlikvidovat po 
téměř dvou hodinách. Nejspíše 
ho založili bezdomovci.  zt

V kulturáku 
bývá vedro

Teplice – Někteří obyvatelé Teplic 
včetně zastupitelů si stěžují, že 
v kulturním domě bývá často 
vedro. Podle ředitele Přemysla 
Šoby ale není náprava součas-
ného stavu jednoduchá, ani 
kdyby město uvolnilo na akci 
peníze. Bylo by třeba udělat 
studii a následně projekt. 
Rekonstrukce by pak mohla 
výrazně zasáhnout do kulturní-
ho života na Teplicku.  lu

Teplice chtějí být do poloviny tabulky
Teplice – Vedení FK Teplice chce 
po týmu vedeném Danielem 
Šmejkalem, aby se v příští 
sezoně umístil v první polovi-
ně tabulky nejvyšší fotbalové 
soutěže. Zároveň by bylo rádo, 
aby mužstvo hrálo útočnější 
a hráčsky atraktivní fotbal. Po 
čtyřech prvních zápasech je tým 
v tabulce na desátém místě.

Podle předsedy představen-
stva Pavla Šedlbauera minulá 

sezona nedopadla dobře. Proto 
má tým nového trenéra a ode-
šel i sportovní ředitel. „Před 
novou sezonou máme jistotu 
finanční stability,“ uvedl Šedl-
bauer. Kromě umístění v lize je 
prý druhým, dlouhodobějším 
úkolem účast v pohárových 
soutěžích.

„Mužstvo bylo po dovole-
né odpočaté a nálada je v něm 
dobrá,“ tvrdí trenér Šmejkal. 

Hodlá hráčům ordinovat útoč-
ný styl hry, ale podle něho to 
neznamená nebránit.  lu
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Rezervace ochrání rostliny i tetřívky
nové město – Krajští radní vyhlá-
sili v Novém Městě u Mikulova  
zřízení Přírodní rezervace 
Grünwaldské vřesoviště. Úze-
mí je rozhodnutím Evropské 
komise z roku 2007 součástí 
evropsky významné lokality.

„Stávající přírodní rezervace 
byla původně vyhlášena přede-
vším k ochraně rašeliniště vr-
chovištního typu s přirozeným 
tokaništěm a hnízdištěm tet-
řívka obecného  a v současné 
době nezajišťuje dostatečnou 
ochranu stejnojmenné evrop-
sky významné lokality,“ uvedla 
mluvčí kraje Lucie Dosedělová.  
Pro udržení přírodovědné hod-
noty území je zde důležité, aby 
se zamezilo záborům a ztrátám 
biotopů způsobených stavba-
mi či absencí, nebo naopak pří-
liš intenzivním hospodařením, 

změnám hydrologických pod-
mínek lokality jejím odvodňo-
váním, nevhodnému umělému 
zalesňování podmáčeného lesa.

K nejcennějším biotopům 
patří otevřená vrchoviště s vý-
skytem kyhanky sivolisté,  
rosnatky okrouhlolisté, ostřice 
chudokvěté a dalšími rostli-
nami. Mezi druhy živočichů, 
které se zde pravidelně vysky-
tují a rozmnožují, patří tetří-
vek obecný, bekasina otavní. 
a bramborníček hnědý. Najde-
te zde i vzácné druhy vážek.  lu

Děti v nemocnici 
ohlídají nové monitory
Teplice – Nemocnice v Tepli-
cích patří k závodům Krajské 
zdravotní, které dostaly  41 
nových Apnea monitorů v cel-
kové hodnotě téměř 122 tisíc 
korun od zástupkyň Nadace 
Křižovatka. Lékaři je využívají 
k monitorování dechu zejména 
u nedonošených a nezralých 
novorozenců. Podložky se 
vkládají  pod matraci v lůžku 
dítěte a čidla reagují na pohyb 
hrudního koše miminka. Nada-
ce je získala díky příspěvkům 
dárců. „Monitory dechu jsou 
citlivé přístroje, které mají 
omezenou životnost. Proto 
hledáme podporu u sponzo-
rů a dárců i v jednotlivých 
regionech, abychom pomohli 
zajistit kontinuální obnovu 
přístrojů v nemocnicích,“ řekla 
Štěpánka Pokorníková z Nada-
ce Křižovatka.  lu

Z ruiny bude centrum hornictví 
krupka – Ze zničeného gotického domu v Husitské ulici v Krupce  
chce město vybudovat centrum středověkého hornictví. Již zača-
lo s jeho rekonstrukcí. Vše má být hotové na počátku roku 2018. 
Práce vyjdou na 18 milionů korun, které radnice z větší části 
pokryje za pomoci evropské dotace. V objektu má být informační 
centrum. Město plánuje i naučnou stezku, která bude mapovat 
historii hornictví. Budou na ní interaktivní informační tabule, 
odkazy na přírodní památky, zvířata a rostliny.  red

Prostitutka nechtěla 
zmizet z Dubí
Dubí – Policisté na Teplicku 
začali stíhat dvacetiletou ženu, 
která nabízela sexuální služby 
v Dubí. Nikoli však kvůli provo-
zování nejstaršího řemesla, ale 
proto, že ve městě nesmí být, 
ale nic si z toho nedělá. Měst-
ský úřad jí zakázal v Dubí po-
byt, protože prostituci omezuje 
městská vyhláška. „Ze zákazu 
si ale zřejmě nic nedělá, proto-
že byla na území obce přistiže-
na již potřetí za uplynulé dva 
měsíce,“ uvedl mluvčí teplické 
policie Daniel Vítek. Ženu již 
policisté obvinili z maření 
výkonu úředního rozhodnutí. 
Za porušení zákazu jí hrozí až 
dva roky vězení.  lu

I N Z E R C E

Fígle s parkováním 
skončily
Teplice – Řidiči od srpna nemo-
hou vyjetím a opakovaným 
vjetím využívat prodlouženého 
parkování zdarma v teplické 
Fontáně. Její vedení nechalo 
předělat systém vjezdu, který 
nyní takové automobily pozná. 
Pamatuje si totiž poznávací 
značky. Parkování je tu zdarma 
po dobu čtyř hodin.  lu
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Teplická AGC je nejlepším 
zaměstnavatelem v ČR 
Teplická společnost AGC Flat 
Glass Czech je nejlepším za-
městnavatelem České republi-
ky v kategorii zaměstnavatelů 
do 5 tisíc zaměstnanců. Firma 
ze severu Čech, která nedávno 
obhájila krajské vítězství v sou-
těži, získala titul již počtvrté.

„Vztah k zaměstnancům je 
jednou z našich hlavních pri-
orit. Zaměstnance považu-
ji za klíčový faktor činnosti 
a úspěchu podniku, protože ze 
zkušenosti vím, že základním 
předpokladem efektivního fun-
gování každé firmy je dostateč-

ný počet kvalifikovaných a mo-
tivovaných pracovníků, kteří 
dokážou vytvořit profesionální 
pracovní tým. Opětovné vítěz-
ství v této prestižní soutěži je 
pro nás potvrzením, že máme 
laťku v této oblasti nastavenu 
ve srovnání s ostatními zaměst-
navateli hodně vysoko. Udržo-
vání vysokého standardu ve 
vztahu vůči našim zaměstnan-
cům je naší dlouhodobou firem-
ní politikou, které se budeme 
i nadále držet,“ řekl předseda 
představenstva AGC Flat Glass 
Czech Pavel Šedlbauer.  lu

Staré průmyslové areály mohou zmizet
Do likvidace starých prů-
myslových areálů a jejich 
přípravy pro nové investory 
dá stát v příštích sedmi letech 
v Ústeckém a Karlovarském 
kraji dvě miliardy korun. 
Mohou tak zmizet 
nevzhledné staré 
areály v některých 
městech a vzniknout  
nová pracovní místa. 
Ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mlá-

dek uvedl, že zatím je schvále-
ný záměr. Pravidla rozdělování 
ještě připravena nejsou. Vláda 
navíc připravuje další program 
ve výši 1,2 miliardy korun, 
který by podnikatelům ze se-

veru Čech měl přispět 
na inovace. Podle 
hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka jsou tyto 
kroky pozitivní a mo-
hou přispět ke snížení 
nezaměstnanosti.  lu

Restaurace finišují na EET
Restaurace na Teplicku jsou 
často připravené na elektro-
nickou evidenci tržeb, která 
začne platit v prosinci. Odbor-
níci těm, co zařízení nemají, 
radí si co nejvíce pospíšit.

Provozní manažer v teplic-
kém hotelu Prince de Ligne 
Petr Brandl uvedl, že jsou na 
zavedení EET téměř připrave-
ní. Pokladní systém zde již fun-
guje řadu let. „Budeme potře-
bovat dokoupit jenom nějaké 
tiskárny na vydávání účtenek,“ 
řekl. Podobne je na tom i teplic-
ká restaurace Nostalgie. Podle 
spolumajitele Ladislava Kalbáče 
zde personál veškeré 
tržby eviduje již dlou-
hou dobu. Bude pro-
to třeba vyřešit jen 
propojení systému na 
finanční úřad. „Chys-
táme se na to po do-

volených. Jinak v podniku žád-
ná změna kvůli EET nehrozí,“ 
prohlásil.

Odborníci radí neotálet. 
„Rozhodně ale nedoporučuje-
me nechat nákup na poslední 
chvíli, protože bude nutné sys-
tém nejen instalovat a otesto-
vat, ale i naučit s ním personál 
pracovat,“ upozornil upozornil 
ředitel společnosti Awis Petr 
Havelka. Varují i před necerti-
fikovanými firmami nebo před 
kapacitními dotykovými dis-
pleji.  „Stačí mokré ruce či ně-
kolik kapek na displeji, což je 
naprosto běžná situace, a rych-

lé zadání potřebných 
údajů může být nad 
lidské síly. Voda totiž 
vodivost pokožky na-
ruší,“ vysvětlila Soňa 
Zvelebilová ze společ-
nosti Codeware.  lu

Klinika CLT – zdraví a krása 
Krátké čekací doby, 
příjemné prostředí, 
individuální přístup, 
milý personál, 
odborní specialisté 
z vyhlášených klinik 
a nemocnic v Praze. 
To vše poskytuje 
Klinika CLT, v budově 
Císařských lázní 
v Teplicích již od 
roku 1999.

Nabízíme široké spek-
trum služeb různých 
lékařských oborů lá-
zeňským hostům i ši-
roké veřejnosti. Navíc 
jsme součástí firemních 
benefitů mezinárodních 
společností. 

Z nabízených oborů patří 
k nejvyužívanějším službám 
plastická chirurgie (operace 
horních a dolních víček, face-
lifting, zvětšování prsou im-
plantáty, liposukce). Zákroky 
provádíme v lokální i celkové 
anestezii.

Laserové centrum – odstraňo-
vání nežádoucích útvarů na 
kůži (bradavice, pihy, papilo-
my, metličky, červené žilky).

Interna, vnitřní lékařství – kom-
plexní preventivní vyšetření, 
laboratoř krve a moči, infuzní 
terapie, ergometrie.

Ultrazvukové pracoviště – cel-
kové vyšetření břicha, prsou, 
štítné žlázy, žil a tepen, a to 
vše již do druhého dne od 
objednání.

Estetická dermatologie – prová-
díme výplně a nástřiky vrásek 

(k výplním a nástřikům 
vrásek používáme materiály 
kvalitních a celosvětových 
značek), aplikujeme mezoni-
tě, plazmaterapii, chemický 
peeling, aj.

RTG pracoviště – rentgenové 
snímky celého těla digitálně 
na CD na počkání.

Neurologie, neurochirurgie, 
ortopedie, urologie – odborné 
konzultace.

Pro kompletní informace 
o poskytovaných službách na-
vštivte naše webové stránky 
www.klinikaclt.cz. Sídlíme ve 
3. patře lázeňské budovy Cí-
sařských lázní, Laubeho nám. 
2 v Teplicích. Pro objednávky 
se obracejte na naši recepci 
na tel.: 417 977 800, e-mail: 
recepce@klinikaclt.cz

V Teplicích chtějí drtit suť
Společnost Blažek + B by chtěla v Trnovanech postavit provoz, kde 
bude drtit suť z různých demolic. Nejednalo by se ale o stálý provoz, 
drtička by sem najela v okamžiku, kdy se tu nahromadí dostatek 
materiálu. Podle oznámení v systému EIA by provoz měl fungovat 
v Modlanské ulici v areálu Somet. Zpracovat by se zde mělo až 
20 tisíc tun materiálu. Drtička by zde měla běžet jen osmnáct dnů 
ročně. Po zbytek roku by se tu hromadil potřebný materiál.  lu
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Teplický cyklista 
a jeden z nejlepších 
českých cyklokrosa-
řů Vojtěch Nipl v loň-
ském roce zvažoval, 
že skončí s kariérou 
kvůli nedostatku 
peněz. Dostal ale 
nabídku přestoupit do 
špičkového americ-
kého týmu. Jen musí 
přesedlat z terénu na 
silnici. A také docela 
výrazně zhubnout.

Jak vaše vypadala cyklokro-
sařská zima a zbytek roku?
U cyklokrosu se celou zimu 
závodí. Pro mě to byla hlavní 
část sezony. To bylo doteď. 
Nyní jsme dostal angažmá ve 
velkém silničním týmu. Takže 
se mi to celé otáčí a největší 
část je od jara do podzimu.

Proč měníte zaměření?
Protože jsem dostal nabíd-
ku, která se neodmítá. Díky 
známému jsem se dostal do pr-
vodivizního world tour týmu. 
To je ta nejvyšší liga v cyk-
listice. Jako když ve fotbale 
řeknete třeba Barcelona. Sice 
to není přímo moje zaměření, 
ale to se neodmítá. Takovou 
možnost dostanete jednou za 
život a drtivé většině závodní-
ků se taková šance ani nikdy 
nenaskytne.

Co vás čekalo v létě, 
bude to jiné?
V cyklokrose jsem nemusel to-
lik řešit svoji váhu, protože to 
je kombinace cyklistiky a at-
letiky, kde se hodně běhá. Na 
silnici je to jako formule, tam 
jde váha proti výkonu. Plus 
um se pohybovat v pelotonu. 
Nyní je to o tvrdém tréninku, 
jiném než dosud. V cyklokrose 
závod trvá hodinu, tady pět 
hodin. Nejsem sice tlustý na 
tuku, ale mám hodně svalové 
hmoty. A to je při závodech 
velmi znát. Musím ze 68 kilo 
jít alespoň na 62 a další rok 
ještě více dolů. Ideální váha 
pro silničáře je výška v cen-
timetrech mínus 110. Takže 
u mne 59 kilo. 

A co peloton? Je to v něm 
takzvaně o ústa?
Záleží na závodech a silnici. 
Když se silnice zúží a začne 
se bojovat o pozice, tak se 
musíte dostat dopředu, abyste 
se vyhnul pádu. Takže všichni 
se chtějí dostat dopředu a o to 
větší je tam tlačenice. Pak je to 
o ostrých loktech a výkonos-
ti. Asi 95 procent závodníků 
mělo zlomenou klíční kost, to 
je nejtypičtější zranění, když 
přeletíte přes řídítka. Hlavu 
jistí helma, ale klíční kost nic. 
Někteří závodníci ji mají zlo-
menou  dvakrát i třikrát. Mně 
se naštěstí ještě nic nezlomilo.

Je váš tréning jen o kole?
V přípravě je dokonce více 
posilovny než kola. Dvakrát 
až třikrát týdně při přípravě 
chodím posilovat. Zaměřuji se 
hlavně na nohy a doplňkové 
cviky na břicho. Ne klasické 
sedlehy, ale cviky ve stylu 
jógy. Nejde o pekáč buchet, 
ale o pevné tělo.

Kolik ujedete na kole?
Záleží na tom, jaký máte 
trénink. Někdy jedu krátký 
a rychlý. To je zhruba dvě a půl 
hodiny, což je tak 85 až 90 
kilometrů. Dlouhý trénink je 
120–135 kilometrů. Při výjimeč-
ném, hodně dlouhém tréninku 
to ale může být 170 až 190 kilo-
metrů. Je to hodně o terénu.

Je na Teplicku nebo celých 
severních Čechách dobrý 
terén na trénink?

Perfektní. Je tu mostecká pá-
nev, kde se dá skvěle trénovat 
na rovině. Z jedné strany jsou 
pak Krušné hory a z druhé 
České středohoří, kde najdete 
skvělé kopce. Třeba dlouhé 
tréninky jezdím směrem na 
Českou Lípu, kde je to opravdu 
nádherné. Nebo se můžete 
vydat podél Labe a nenastou-
páte ani metr. Když někdo 
bydlí třeba na Vysočině, tak 
tam rovinu nikde nenajdete. 
Cyklisté odtamtud to pak mají 
komplikované.

Vím, že závodní cyklisté 
jezdí po silnici. Nesetkal jste 
se třeba s názorem, že tam 
nemáte co dělat a jet podle 
předpisů po cyklostezce? 
Třeba v případě Labe?
To se mi jednou v životě stalo 

a právě u Labe. Ale já jsem 
tehdy jel takzvané in-

tervaly. Během 
nich jezdím 

i rychlostí 50 
kilometrů 

v hodině. 

Vojtěch Nipl: V okolí Teplic je  na kolo skvělý terén

vít lukáš

foto: luboš hostek
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To je na cyklostezce, kde jsou 
i maminky s dětmi a bruslaři 
s hudbou v uších, sice teore-
ticky reálné, ale ne bezpečné. 
Ani pro mne ani pro ně. Jednou 
na mě troubil pán a zeptal se 
mě, proč nejedu pro cyklos-
tezce. Tak jsem mu to vy-
světlil a uznal to jako dobrou 
odpověď.

Policisté potíže nedělají?
Ne. Zastavili mne jen jednou, 
ale jen proto, že policista byl 
také vášnivý cyklista.

Mluvil jste o nové stáji. 
Co je to za společnost?
Cannondale Pro Cycling Team.  
Je to americká stáj, ale působí 
hlavně v Evropě. Zázemí má 
ve Španělsku a jezdí hlavně 
evropské závody. Vlastně v ní 
oficiálně nejsem, protože se 
přestup začal řešit v popře-
stupním období. Nejezdím za 
ně napřímo, to budu oficiálně 
až od srpna, kdy tam budu na 
zkoušku. Po pěti měsících se 
rozhodne. Tým musí mít české 
závodníky, protože získal 
významné české partnery. 
Je to úplně něco jiného než 
v Čechách. Oni mají zázemí 
a stočlený tým a ten se stará 
o 20 závodníků.

Kdo vás trénuje, když jste 
v Čechách?
Hlavní trenér týmu. I když 
v něm oficiálně ještě nejsem. 
Ale jezdím na soustředění 
a všechen materiál mám do 
nich. Mám na kole přístroj, 
který dokáže měřit, jakou 
sílou šlapu do pedálů, a pás, 
který měří srdeční tep. Tre-
nérovi posílám údaje, popíšu 
mu podrobnosti a on vše 
vyhodnotí. Ještě před tím jsem 
byl na výkonnostních testech, 
ze kterých se vychází. Je to 
velká věda.

Když přeskočím do minulosti, 
jak jste se dostal k cyklistice?
Úplně první seznámení s cyk-
listikou bylo v teplickém Top 
ten teamu. Přidal jsem se teh-
dy k zimní přípravě. Dovedla 
mne tam máma a mělo to být 
v kombinaci s běžkami. Já 
tam šel s tím, že budu jezdit 
na běžkách a do toho jezdit 
na kole. A ono to nakonec 
bylo opačně. Ale po krátké 
chvíli jsem přešel do jiného 
týmu pod vedením Romana 
Fürsta. Ve dvanácti letech 
jsem šel do Loun, kde je ještě 
lepší zázemí na republikové 
úrovni. Tam jsem se také 
dostal k cyklokrosu.

Proč původně zvítězil 
cyklokros?
Měl jsem k tomu dispozice 
– dobrou koordinaci pohybů 
a akceleraci, což je v cyklokro-
se velmi znát.

Když jsem se koukal na vaše 
úspěchy, tak jste stále měl 
medaile...
To bylo až do juniorů. Ty jsou 
mezi 18 až 23 lety, a když 

jsem do této věkové skupiny 
vstoupil, byli tam již někteří 
chlapi na úrovni elitních jezd-
ců. Já jsem byl drobný a vždy 
je musel dohánět. Ale byla to 
výhoda, motivace k tvrdému 
tréninku. Ve chvíli, kdy jsem 
je tělesně dohnal, mi ten 
trénink zůstal a nakonec jsem 
je přeskočil. Také v té době 
mnoho lidí skončí. Někdo dá 
přednost škole, někdo již na 
nejvyšší ligu nemá a někdo to 
nezvládne ekonomicky. V Čes-
ku není cyklistika žádný velký 
byznys, cyklisté jezdí za pár 
šušňů a musí řešit vše okolo. 
Polovina lidí odejde jen kvůli 
tomu. Ve chvíli, kdy už ne-
chcete bydlet s rodiči, tak vám 
většinou nezbude, než skončit. 
Pokud vás rodiče nepodporují, 
nemůžete mít u nás úspěch. Se 
mnou doteď rodiče jezdili na 
závody. Nikdo jiný to pro vás 
neobětuje. A pokud ano, tak 
za hodně peněz, které v české 
cyklistice nejsou.

Ale nyní jste asi vše vyřešil?
To je řešení úplně všeho. Mají 
obrovský servis. Pokud do-

stanu profesionální smlouvu, 
budu žít ve Španělsku a do-
stanu plat. Dostatečný na to, 
abych si konečně něco ušetřil. 
Horší to asi bude s přítelkyní, 
ale to určitě vyřešíme. Už jsme 
o tom mluvili.

Ale asi nebudete usazený? 
Ježdění po závodech je asi 
kočovný život.
Je to život na cestách. Zvláště 
v týmu, za který budu jezdit. 
Jeden týden startujete v Itálii, 
další v Americe a o týden poz-
ději třeba ve Španělsku a pak 
v Austrálii. Samozřejmě tým 
má více závodníků. Poskládají 
vám to většinou tak, aby toho 
cestování nebylo zase tak 
mnoho.

Těšíte se na to?
Strašně. Už jsem si něco 
vyzkoušel. Ono když dojedete 
závod a jeden člověk vám vez-
me kolo, druhý má připravené 
věci na převlečení a třetí čeká 
v autobuse, aby vás namasíro-
val, tak máte absolutně čistou 
hlavu. Pak řešíte jen jídlo, tré-
nink, spaní a soustředíte se na 
závod. Až dosud jsem si téměř 
vše dělal sám.

Zbývá vám čas na koníčky?
Mám jeden – lítám hlavou 
v pejru. Prostě si představuji 
různé věci a tím dokážu strávit 
spoustu času. Občas si zahraji 
hru, ale při sezoně nemáte na 
nic jiného čas.

Vaše kariéra může za deset 
let skončit...
Samozřejmě. Navíc já byl 
minulý rok rozhodnutý, že 
skončím kariéru kvůli peně-
zům, a musel jsem řešit, co 
budu dělat. Ale nabídka týmu 
to samozřejmě změnila. 

Vojtěch Nipl: V okolí Teplic je  na kolo skvělý terén

Třiadvacetiletý cyklista z Teplic. 
Je trojnásobným mistrem ČR v cyk-
lokrose v mládežnických kategoriích, 
v roce 2010 obsadil 2. místo ve světo-
vém poháru v Heusden-zolder v Belgii 
a loni byl  druhý ma mistrovství ČR ve 
Slaném. v letošním roce přechází do 
týmu cannondale pro cycling Team 
a začal se věnovat silniční cyklistice.

Vojtěch Nipl

p R o F i l

barva: stříbrná

jídlo: 
palačinky s džemem

hudba: 
všechno elektro

číslo: 11

politik: nemám

m o J e  n e J
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Lucie Vondráčková zazpívá 
v Krušnohorském divadle 
Užijte si koncert zpěvačky 
Lucie Vondráčkové v Kruš-
nohorském divadle. Akce se 
uskuteční 5. září od 19:00 
hodin. Vstupné je od 490 do 
790 korun. Zpěvačka vyjíždí 
na zcela exkluzivní akustické 
turné se skupinou Vokobere, 
v rámci kterého vystoupí také 
v Teplicích. Těšit se můžete na 
Lucčiny písničky v netradič-
ním akustickém pojetí. S kape-
lou Vokobere (Jiří Vondráček, 
Petr Kocman, Tomáš Berka) 

zpěvačku spojuje již několi-
kaletá spolupráce a právě pro 
léto 2016 se rozhodla připravit 
svým fanouškům tento netra-
diční hudební zážitek.  zt

V muzeu vystavují 
zbraně pytláků 

Až do 30. října můžete v Regio-
nálním muzeu Teplice zhléd-
nout výstavu Pytlák a jeho 
zbraň. Výstava specifických 
pytláckých zbraní sběratele 
Milana Hlásenského pokrývá 
časový oblouk od 18. století do 
současnosti. Ukazuje to, co si 
pytlák, pokud byl zručný řeme-
slník, originálně vyrobil doma 
v kůlně. Jedná se o funkční 
a účelné originály, které pro 
svou obyčejnost nebývají sou-
částí historických muzejních 
sbírek a lze je spatřit jen na 
této poučné „lidové výstavě“. 
Vystavené zbraně člověku, 
který jim umí naslouchat, poví 
hodně o tom, kde vznikly, kdo 
je zhotovil, jak s nimi pracoval 
a proč jsou zrovna takové. 
Výstava přináší odpověď na 
otázky, čím pytlák lovil, kde 
a jak získával své zbraně 
a jaké metody používal.  zt

Zajděte si na 
Divadlo na zámku
Již 14. ročník múzické přehlíd-
ky Divadlo na zámku se tra-
dičně uskuteční na vnitřním 
nádvoří teplického zámku, 
který je sídlem Regionálního 
muzea v Teplicích. Akce se 
uskuteční od 2. do 4. září. 
Přístup pro diváky je přes 
Ptačí schody nebo ze Zámecké 
zahrady kolem románského 
křídla. V případě velmi nepří-
znivého počasí se akce koná 
v Krušnohorském divadle.  zt

Iva Janžurová přijede do Teplic
Pražské Divadlo Kalich přijede 
do Krušnohorského divadla 
s hrou Božská Sarah. Předsta-

vení se uskuteční 26. září od 
19:00 hodin. Vstupné seženete 
od 260 do 340 korun. Herecká 
legenda Iva Janžurová plní 
dlouholetý profesní sen, dva-
cet let si četla tento výjimečný 
text a zvažovala své síly, kdy se 
do něj pustit. Příběh poslední-
ho léta světově proslulé hereč-
ky a vyhlášené skandalistky 
Sarah Bernhardtové režíruje 
Alice Nellis. V roli asistenta, 
sekretáře, sluhy a kdovíkoho 
ještě atlernují skvělí Kryštof 
Hádek a Igor Orozovič.  zt

I N Z E R C E
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Steve Clarke zahraje 
v teplickém Jazz Clubu
Steve Clarke se 
vrací do Evro-
py! Už 16. září 
vystoupí v tep-
lickém Jazz 
Clubu. Koncert 
se uskuteční 
od 20:00 hodin. Vstupné je 180 
korun. Rezident z Bridgeportu 
(Connecticut, USA), excelentní 
basák, se znovu spojil po pěti 
letech s klávesistou Walterem 
Fischbacherem a bubeníkem 
Vajcem Deczim, takže se všich-
ni tři znají hráčsky i lidsky 
více než dokonale.  zt
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Příjemné letní posezení, jen trošku delší
Na restauraci Aladdin v Teplicích vlastně 
narážím náhodou, všimnu si jí cestou 
z auta. Když rychle přibrzdím a zaparku-
ji, vcházím do příjemného dvora, kde je 
restaurace s penzionem. Protože je hezky 
teplo, ani se nesnažím jít dovnitř. Jako 
řada dalších hostů se usazuji ve stínu 
slunečníku na zahrádce restaurace.

V době mého příchodu se tu pohybu-
je číšnice. Jakoby mávnutím kouzelného 
proutku po mém usednutí odchází a já 
čekám. Nepříjemně dlouho. Během této 
chvíle stačím zjistit, že penzi-
on má vlastní wifi, zkont-
roluji si zprávy a chvíli 
chatuji na sociální síti. 
Dočkám se přesně po 
14 minutách, kdy se 
konečně objevuje ob-
sluha a nabídne mi jí-
delní lístek.

Po roztrpčení přichá-
zí potěšené překvapení, 
protože denní nabídka je zde 
docela obsáhlá. Čtyři hotovky, dvě po-
lévky a dokonce výběr ze tří zeleninových 
salátů. K tomu ještě cmundérie, možnost 
dát si k obědu jeden z místních bramborá-

ků. Volím ten plněný kuřecí směsí, ačkoli 
nejde moc o jídlo do horka. Ptám se na ne-
alkoholické pivo a opět překvapení, v na-
bídce jsou dva druhy – světlé a polotmavé, 
které si nakonec dávám.

Jako první dostávám objednanou 
česnečku s osmaženým chlebem, sýrem 
a šunkou. Téměř nic jí nemohu vytknout, 
jen bych si ji rád dosolil. Slánka ani pe-
přenka ale na stole není a obsluha opět 
někam zmizela. Protože čas kvapí, nako-

nec mávnu rukou a polévku sním. 
S pocitem, že solit hodně 

stejně není zdravé.
Na bramborák 
po zdolání po-
lévky naštěstí 
čekat nemu-
sím, dostávám 
ho ve velmi 

krátké chvíli. 
Chuťově je dob-

rý, jen ze začátku 
narážím na opravdu 

malinkaté kousky masa, které 
nejsou moc šťavnaté. Větší a lepší jsou až 
uprostřed. Výsledná kombinace  špatná 
není, s nealkoholickým pivem mi ani ve 

vedru nakonec toto těžší jídlo nevadí. Ješ-
tě si odskočím na toalety, kterým nemám 
co vytknout.

Naštěstí ani při placení již nemusím 
dlouho čekat, účet dostávám během krátké 
chvíle. I s menším spropitným zde nechá-
vám 150 korun, což můj oběd v Teplicích 
řadí k těm mírně dražším, ale rozhodně 
ne předraženým, protože jídla bylo hod-
ně. Celkem jsem zde strávil 48 minut, tedy 
o něco déle než v jiných restauracích.

Posezení na zahrádce u Aladdina patřilo 
k příjemným, ale poněkud delším obědům, 
ovšem zajít si sem na jídlo není špatná vol-
ba. Jen musíte doufat, že obsluha nebude 
zaměstnaná nějakou jinou prací nebo si 
vás všimne rychleji než mé maličkosti.  lu

Regionální potravinou je i větrník z Teplic
O značky Regionální potravina 
Ústeckého kraje a Nejlepší 
potravinářský výrobek Ústec-
kého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče se letos ucházel rekord-
ní počet výrobců. Celkem se 
přihlásilo 190 výrobců s 501 
produkty. O loga se soutěžilo 
hned ve čtrnácti kategoriích, 
nejsilnější zastoupení mělo 
66 výrobků z kategorie Masné 
výrobky tepelně opracované, 
včetně uzených mas. Předání 
cen se uskuteční 9. září na 
Zahradě Čech v Litoměřicích.

„Jsem velmi rád, že se kaž-
dý rok zase najde o něco více 
výrobců, kteří si na svých pro-
duktech dávají opravdu zále-
žet. Děkuji, že stále držíte tra-
diční a kvalitní výrobu v našem 
kraji,“ uvedl hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček. 

Malí a střední výrobci kladou 
především důraz na kvalitu po-
užitých regionálních surovin, 
vyšší míru přidané hodnoty, ale 
zároveň také na správné ozna-
čování svých výrobků ve vzta-
hu k ústeckému regionu. Le-
tos se dokonce přihlásilo hned 
13 nových výrobců.

Soutěž Ústeckého kraje 
o značku Nejlepší potravinář-
ský výrobek Ústeckého kra-
je – Kraje Přemysla Oráče je 
projektem na podporu právě 
malých a středních producen-
tů potravin v Ústeckém kraji. 
Koná se pod záštitou hejtma-
na Ústeckého kraje a pořá-
dá ji Okresní agrární komora 
Most. Oceněný výrobek získá-
vá právo zdarma užívat značku 
po dobu výroby svého výrob-
ku. V současné době nosí tuto 

značku v Ústeckém kraji 167 
producentů. „Tak jako kaž- 
dý rok mě příjemně překva-
pila vysoká kvalita naprosté 
většiny regionálních výrobků. 
Jde o historicky nejvyšší počet 
přihlášených výrobců a jejich 
produktů, což svědčí o tom, že 
i v našem Ústeckém kraji jsou 

lidé, kteří dokáží svou vynika-
jící prací potěšit ostatní,“ uvedl 
při hodnocení náměstek hejt-
mana Stanislav Rybák. Protože 
úroveň kvality soutěžících vý-
robků byla letos podle porotců 
nadprůměrná, komise navrhla 
hejtmanovi ještě dalších 6 mi-
mořádných ocenění.  zt

•	 Masné výrobky tepelně opracované (salámy, šunky, apod.) 
– Krušnohorský salám, Uzenářství Ježek, s. r. o., Most

•	 Masné výrobky tepelně opracované (párky, špekáčky, apod.) 
– Šebestiánské šrůtky Hajšo, HAJŠO, s. r. o., Hora Sv. Šebestiána

•	 Masné výrobky trvanlivé (fermentované) 
– Pršuto Klášterní, Rodinná firma s. r. o., Litoměřice

•	 Sýry včetně tvarohu – Držovický Okáč, Jakub Laušman, Držovice 
Mimořádné ocenění: Bio tvrdý ovčí sýr, I. H. FARM, s. r. o., Louny

•	 Mléčné výrobky ostatní – Farmářské žervé, I. H. FARM, s. r. o., Louny
•	 Pekařské výrobky (chléb, slané pečivo) – Onďasův podmáslák, Jiří Ondečko, Děčín 

Mimořádné ocenění: Varnsdorfský pecen, Cukrárna sluníčko, s. r. o., Varnsdorf
•	 Pekařské výrobky (sladké pečivo) – Špaldový řez, Pekařství Oertelt, s. r. o., Most 

Mimořádná ocenění: Sezamky a Selské placičky s mandlemi, Eva Parásková, Kytlice 
a Kolekce perníčků, Jitka Horčičková, Dubí

•	 Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek – Mrkvový dort s bezlepkovou moukou, 
Jaroslava Michalcová, Roudnice nad Labem 
Mimořádná ocenění: Modelovaný dort – Karel IV., Janka Kovandová, Libouchec

•	 Alkoholické nápoje včetně vína – Kocour tmavý ležák, 
Pivovar Kocour Varnsdorf s. r. o., Varnsdorf

•	 Nealkoholické nápoje – Kolekce ovocných moštů LoPe, LoPe Fruit s. r. o., Šepetely
•	 Ovoce a zelenina v čerstvém stavu 

– Jablko Golden Delicious, Zemědělské družstvo Klapý, Klapý 
Mimořádné ocenění: Kolekce cibule, Michal Ryšavý, Račetice

•	 Ovoce a zelenina ve zpracované formě 
– Bio jablka sušená, SEVEROFRUKT, akciová společnost, Terezín

•	 Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla 
– Šunkové závitky v aspiku, Lahůdky JITŘENKA, spol. s r. o., Teplice

•	 Ostatní – Podřipská majonéza, Procházka, a. s., Roudnice nad Labem

n e J l e p Š í  p o T R a v i n Á ř S k Ý  v Ý R o B e k  k R a J e

•	 Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas 
– Pečené koleno bez kosti, Astur-ka, s. r. o.

•	 Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy 
– Tradiční játrová paštika, Čongrády, s. r. o.

•	 Sýry včetně tvarohu – Gouda kozí sýr, Polabské mlékárny, a. s.
•	 Mléčné výrobky ostatní – Pasterované kozí mléko, Ondřej Malina
•	 Pekařské výrobky včetně těstovin – Makovec bez mouky, Jaroslava Michalcová
•	 Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 

– Větrník Monopol, Gabriela Schönbauerová – Pivovar Monopol
•	 Alkoholické a nealkoholické nápoje 

– Jablečno-rakytníková šťáva s dužinou, LoPe Fruit, s. r. o.
•	 Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

– Jablka sušená – kostky, Severofrukt, a. s.
•	 Ostatní – Květový med lipový, Radek Geletič

R e g i o n Á l n í  p o T R a v i n y  Ú S T e c k é H o  k R a J e  2 0 1 6
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Do našeho týmu hledáme 
              kolegyně a kolegy 

inzertního 
poradce 
Nabízíme: 
K základní odměně 
provize z obratu a 
individuální plán  
Požadujeme: 
Středoškolské vzdělání  
a mobilitu v regionu 
Praxe není podmínkou. 
Kontakt: 
obchod@zitteplice.cz, 
tel. 602 464 749 

 

Kalendář vydání časopisů 
 do domácností zdarma 

21. - 22.9. 2016 
5. - 6.10. 2016 
7. - 8.11. 2016 

Seniorské Listy,  
časopis pro seniory    
v Ústeckém kraji, 

opět vyjdou              
17. září. 

Dvacet čtyři stran 
zajímavostí                  

o seniorech a pro 
seniory najdete                          

u spolků, komunit,  
na radnicích,                     

ve zdravotnických 
zařízeních a v 
informačních 

centrech. … až 100 000 výtisků v regionu  

I N Z E R C E

V. FESTIVAL DŘEVA®NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW 
V SEVERNÍCH ČECHÁCHSOUBOJ LEGEND V STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

MARTIN KOMÁREK (CZK) VS DIRK BRAUN (GER)

www.festivaldreva.cz

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ CZECH SERIES 2016
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ČESKÉ REPUBLIKY

 DJ MARTIN HRDINKA
ZÁBAVNÁ ZÓNA PRO DĚTI
14:00 SVÁŤOVO DIVIDLO 
• NAUČNÁ A POZNÁVACÍ EXPOZICE LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KŘ TEPLICE • LESNÍ PEDAGOGIKA, 
TVŮRČÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI, SOUTĚŽE, ATRAKCE OD VLS ČR • ZVĚŘINOVÉ HODY
• JARMARK ŘEMESEL • PREZENTACE ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY 

SOBOTA 24. ZÁŘÍ 2016 
OD 13:00 HODIN
ÚSTÍ NAD LABEM - LETNÍ KINO
VSTUP ZDARMA 

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 
MARIANA JUREČKY

Generální partner: Hlavní partneři: Partneři:

A4.indd   2 19. 8. 2016   13:26:42
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k ř í Ž o v k a v tajence najdete citát václava Duška
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Nebe, peklo i ráj v Horním Vysokém 
Stejně jako předchozích devět 
let, vyrazili i letos, podesáté, 
žáci soukromé speciální školy 
Arkadie, klienti stacionářů 
Arkadie, ale také jejich sou-
rozenci a kamarádi se svými 
vedoucími na dvoutýdenní 
integrovaný tábor do chatové 
osady „zdravotník“ v Horním 
Vysokém u Úštěku. Tábor jako 
vejce vejci podobný řadě jiných 
prázdninových táborů a přece 
trochu jiný. Účastníci tábora 
se zdravotním postižením se 
učí s pomocí druhých zdolávat 
překážky spojené s pobytem 
v přírodě, jejich zdraví kamará-
di a sourozenci zase umění po-
moci tak, aby to tomu druhému 
nebylo nepříjemné. To všechno 
jen tak mimochodem, v běžné 
táborové činnosti, zarámova-
né do celotáborové soutěže 
na téma „nebe, peklo, ráj“.  
Soutěžní disciplíny domýšleli 
vždy zástupci všech tří oddílů – 
Svatoušků, BLBL bandu a Dětí 
ráje. A do takového rámu se 
vejde při troše fantazie oprav-
du všechno, od výroby triček 
přes táboráky, výlety, koupání, 
soutěže táborových talentů, 
stezky odvahy až po sportov-
ní aktivity. Těm dominovala 
soutěž „Špekobijec“. „Obzvláště 
dobrý zvuk měla letos táborová 

hymna,“ říká Martina Vitvaro-
vá, zástupkyně ředitele školy 
a vedoucí tábora v jedné osobě, 
„hlavně díky talentovaným 
dětem a vedoucím. Dáda jako 
obvykle kytara, Slávek basová 
kytara, Róza příčná flétna, 
Bára housle, Míša klávesy, 
a skupinku flétnistů letos obo-
hatily i Dita s Martinou, které 
se konečně pod vlídným peda-
gogickým Dádiným působením 
naučily hrát na flétnu.“ Zkrát-
ka na táboře se opravdu nikdo 
nenudil. To všechno samozřej-
mě nelze dělat bez podpory 
řady ochotných lidí či institucí. 
Po celá léta táborníkům vytváří 
nadstandardní podmínky pro-
vozovatelé zařízení manželé 
Karlovi, pobyt zpestřilo svým 
představením divadlo Krabice 
Teplice, ohňová show Orbis 
de Ignis manželů Strůnových 
a Petra Milnera či ukázka 
techniky a práce lovosických 
hasičů.  Josef Hon, arkadie Teplice

Stal se Karel IV. Otcem vlasti díky 
ženám, které ho obklopovaly?
Na tuto otázku se pokusili 
svým spolužákům odpově-
dět amatérští herci z řad 
studentů Gymnázia Teplice 
prostřednictvím divadelního 
představení. Nevážná hříčka 
prokládaná průvodním slovem 
dvou kronikářů doby Karla IV. 
neznačila, že podnět k většině 
státnických počinů našeho 
Největšího Čecha daly právě 
ženy okolo něj – matka Eliška, 
svatá Kateřina a všechny čtyři 
manželky – Blanka, obě Anny 
i rázná Eliška. Hra si vysloužila 
pozornost i potlesk posluchačů 

a rovněž ocenění ze strany 
pedagogů.  gymnázium Teplice

Návštěva partnerské školy v Che-fej
Na konci školního roku 2016 navštívila delegace Gymnázia Tepli-
ce hlavní město čínské provincie An-chuej čtyřmiliónové Che-fej. 
Cílem návštěvy byla 8. střední škola, která se díky zprostředko-
vání Ústeckým krajem stala partnerskou školou Gymnázia Tepli-
ce. Číňané nás přijali velice přátelsky a sdělili nám mnoho infor-
mací o své škole a také nám ukázali její rozsáhlý areál. Škola je 
tříletá a v každém ročníku má 35 tříd, ve kterých je průměrně 45 
žáků. Celkem má tedy škola ve 105 třídách téměř pět tisíc žáků. 
Učí je na čtyři sta učitelů. Protože škola je internátní, zahrnuje 
její areál i tři osmnáctipatrové budovy pro ubytování žáků a dal-
ší prostory pro celotýdenní pobyt. Kromě jídelen a kluboven je to 
i řada sportovišť. Škola má moderní informační systém, učebny 
jsou běžně vybaveny dataprojektory a další technikou. Jen je 
v nich na naše poměry více lavic a židlí.  gymnázium Teplice

V pivovaru představí polotmavý 
Märzen i zázvorové pivo
Skvělá hudba, soutěž o roč-
ní pivní rentu a speciální 
pivo, které je uvařené právě 
k příležitosti Dne otevřených 
dveří. To všechno čeká na ná-
vštěvníky pivovaru ve Velkém 
Březně 10. září. Aby si všichni 
tento pivní svátek patřičně 
užili, mohou jako dopravní 
prostředek využít kyvadlovou 
dopravu z Děčína a Ústí nad 
Labem. Ani za dopravu, ani 
za vstup se neplatí, začíná se 
v pravé poledne. 

Na všechny milovníky pěni-
vého moku čeká opravdová la-
hůdka. „Březňák Zázvor je pří-
spěvek našeho výrobního týmu 
k letošnímu Dni otevřených 
dveří. Jedná se o nefiltrovaný 
ležák s příchutí zázvoru, který 
vlastnoručně nastrouhala naše 
sládková Jiřina Poláková,“ kon-
statoval ředitel a vrchní sládek 
pivovaru ve Velkém Březně Mi-
chal Rouč. Kromě zázvorového 
piva mohou návštěvníci ochut-
nat i Märzen, což je speciální 
polotmavé pivo, které se vařilo 
už v březnu, a to tradičním způ-
sobem na dva rmuty v původ-
ní měděné varně z roku 1933. 
Pivo dále kvasilo v otevřených 

kádích na spilkách a skutečně 
dlouhých 150 dnů leželo v le-
žáckých sklepech. V areálu pi-
vovaru budou na čepu i ostatní 
velkobřezenská piva, která se 
v tamním pivovaru vaří.

Ani letos nebude chybět 
skvělá muzika. Hrát se bude 
celé odpoledne až do veče-
ra a mimo jiné vystoupí Děda 
Mládek Illegal Band, Věra Mar-
tinová nebo Dalibor Janda.  

Lákadlem může být i soutěž 
s názvem „Pozvi tátu na pivo“. 
Soutěžící projdou několika sta-
novišti a postupně získají body 
na herní kartu. Výherce získá 
pivní rentu, která mu umožňu-
je po celý rok konzumovat kaž-
dý den dvě piva zdarma.

Den plný hudby a zábavy 
jako každoročně završí závě-
rečný ohňostroj.  pr

Při otevření SSI Technologies 
v Přestanově zahraje Slza
Společnost SSI Technologies, 
s. r. o., americký výrobce mag-
netických snímačů a světová 
jednička na trhu, slavnostně 
otevře svoji první pobočku 
v Evropě, právě v Přestanově. 
V rámci slavnostního otevření 
se uskuteční 15. září od 15 ho-
din i Den otevřených dveří. 

Návštěvníci se mohou těšit 
na vystoupení známé hudební 
kapely Slza. Moderátorem celé 
akce nebude nikdo jiný než zná-
mý beatboxer En.dru neboli On-
dřej Havlík, který také předvede 
své beatbox vystoupení a pro-
běhne i jeho autogramiáda.

Originálním a zkušeným 
průvodcem po areálu se sta-
ne robot AdVee. Návštěvníci 
zažijí technologii třetího tisí-
ciletí se společností SSI. Pro-
běhne setkání s novými tech-
nologiemi v podání projekce 
např. FogScreen, Watscchout/ 
iFloor, Aqua animace – vodní 
stěna, 3D Holografický stojan. 
Pro děti a dospělé budou na-
chystány nafukovací atrakce, 
simulátor F1, motorky, čtyřkol-
ky, Happy box – zábavné foce-
ní, hlavolamy ze světa techno-
logie IQ Land a tvůrčí dílny. 

Americké symboly si ná-
vštěvníci vyzkoušejí v rámci 
soutěží, a to házením na bas-
ketbalové koše a do americ-
ké fotbalové sítě za podpory 
basketbalového klubu a ame-
rického fotbalu z Ústí nad La-
bem. Výherci budou odměněni 
zajímavými cenami. A nesmí 
zde chybět ani další sportovní 
americký symbol, kterým jsou 
roztleskávačky z ústecké sku-
piny Basta Cheerleaders.

V rámci slavnostního otevře-
ní si návštěvníci pochutnají na 
česko-americké gastronomii. 
Kyvadlová doprava na speciální 
lince od ústeckého divadla do 
Přestanova a odtud k teplické 
Olympii a zpět je zdarma.  pr
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Uzavírka Alejní ulice pokračuje 
Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky pokračuje do 10. září 
uzavírka Alejní ulice – od propojky s náměstím Svobody po kři-
žovatku s ulicí Dubská. Objízdná trasa pro nákladní automobily 
povede obousměrně ulicemi Dubská, Jateční, Libušina, Duchcov-
ská a Alejní. Objížďka pro osobní automobily povede obousměr-
ně ulicemi Rokycanova, Školní, Benešovo náměstí, Masarykova 
třída, U Divadla, Mírové náměstí, Dlouhá, Papírová, Zelená, Čs. 
dobrovolců a Alejní; jednosměrně ulicemi Alejní, náměstí Svobo-
dy, Dubská, parkoviště Dubská a Alejní.  zt

Unikátní Moldavská horská dráha
Moldavská horská dráha byla 
vždy oblíbenou tratí obyvatel 
Teplic i lázeňských hostů. 
Dodnes se trati, která spo-
juje 12 měst a obcí Teplicka 
a Mostecka, přezdívá Teplický 
Semmering. Tento pojem 
z dob Rakouska-Uherska 
odkazuje na významnou trať 
překonávající průsmyk Sem-
mering, na hranici mezi 
Dolními Rakousy a Štýr-
skem. Jak rakouský, tak 
Teplický Semmering 
se vyznačují strmým 
stoupáním, vysokými 
viadukty, dlouhými 
tunely a velkým počtem 
kamenných i železných 

mostů. Horská dráha v ra-
kouském Semmeringu patří 
od roku 1998 k památkám 
kulturního dědictví UNESCO 
– Teplický Semmering, neboli 
moldavská dráha, je kulturní 
památkou České republiky od 
stejného roku. Více informací 
najdete na webové stránce 
moldavska-zeleznice.cz.  zt

Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 20.9.–23.9., 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 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 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Krušnohorská  – parkoviště 9.9.–13.9., 14.10.–
18.10., 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
28.9.–1.10., 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Unčínská   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 
2.9.–6.9., 7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 16.12.–
20.12.2016
Proboštovská x Táborská 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.2016
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 16.9.–
20.9., 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 
– 3.1.2017
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 13.9.–16.9., 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 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 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – 
na parkovišti 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) 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.2016
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–
21.11., 22.12.–26.12.2016

Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY  
23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK).  
1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Masarykova x Olbrachtova  12.9.–15.9., 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 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) 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) 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 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Zemská 1439 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–
14.11., 15.12.–19.12.2016 
Hlávkova 30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–
13.12.2016 
Scheinerova , 16.9.–20.9., 21.10.–25.10., 25.11.–
29.11., 30.12.2016 – 3.1.201
Kopřivová x Trnková  20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.2016
Nedbalova x Fibichova 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.2016
Edisonova 1841–3 na parkovišti 5.9.–8.9., 10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Severní x Na Haldách 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.) 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  12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Skupova x Thámova  9.9.–13.9., 14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.2016
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.2016
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Štěpán Vachoušek
kapitán tým

FK Teplice na stínadlech
doražte v září na stadion

Teplice - Slavia Praha
11.9.2016 od 18:15

Teplice - Viktoria Plzeň
24.9.2016 od 17:00*

*termíny se mohou měnit v závislosti na TV přenosu

Termín otevření: pondělí 19. 9. 2016
Kde nás najdete: 
Panská 1700/23, Ústí n. L.

K dispozici: 
bazén a sauna

Dále se můžete těšit na: 
plavání pro děti, aquaerobic 
pro seniory a další akce

Sledujte naše webové stránky 
www.msul.cz, kde se brzy 
dozvíte bližší informace

UKONČENÍ LETNÍ SEZÓNY 
NA KOUPALIŠTI BRNÁ 
DNE 16. 9. 2016 
Využijte poslední příležitost 
k víkendovému koupání ve 
dnech 10. – 11. 9. 2016

 

NOVÁ SEZÓNA 
V MĚSTSKÝCH 
LÁZNÍCH SE BLÍŽÍ

I N Z E R C E

Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.2016
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
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 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Kosmonautů  8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–
21.11., 22.12.–26.12.2016
Kpt. Jaroše  1620 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–
10.11., 12.12.–15.12.2016
V Závětří 1676– 23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–
6.12.2016
Doubravická 1683 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–
21.11., 22.12.–26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 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 30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–
13.12.2016
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
J.Hory x U Horského pramene 16.9.–20.9., 21.10.–
25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Hory x Vančurova 9.9.–13.9., 14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 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 28.9.–
1.10., 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 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  16.9.–
20.9., 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 
3.1.2017
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 30.9.–4.10., 
4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Potěminova x K.Čapka 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016
Zeyerovo nám. 1300 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016

K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 30.9.–4.10., 4.11.–
8.11., 9.12.–13.12.2016
Fučíkova stezka x Foersterova 9.9.–13.9., 14.10.–
18.10., 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016 
Křičkova x Škroupova 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  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 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.2016
P.Holého x Purkyňova 6.9.–9.9., 11.10.–14.10., 
15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
28. října – vedle restaurace „Marica“ 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Lípová x Jungmannova 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova  
14.9.–17.9., 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 29.8.–1.9., 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Tyršova., 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–
3.12.2016
Dubská x Brožíkova 23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–
6.12.2016  
Dubská x U Hřiště 31.8.–3.9., 5.10.–8.10., 9.11.–
12.11., 14.12.–17.12.2016
Alejní 2754 – zeleň 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016 
Písečná 2990 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  
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 
26.8.–30.8., 30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–
13.12.2016
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou   
7.9.–10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016

Stará Mlýnská x Souběžná 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Rohová 185 – z boku  22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad1 5.9.–8.9., 
10.10.–13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova  22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.2016
Novoveská 3090–3 6.9.–9.9., 11.10.–14.10., 15.11.–
18.11., 20.12.–23.12.2016
Habrová 3082 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–
9.12.2016
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–
30.12.2016
Javorová 3039 –  naproti přes silnici na upravenou 
plochu 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Javorová 3025 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 30.8.–2.9., 4.10.–
7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Jugoslávská 1941 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–
9.12.2016
Francouzská x Varšavská 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Ostravská x Bulharská  13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň., 26.9.–29.9., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Slovenská 2638 2.9.–6.9., 7.10.–11.10., 11.11.–
15.11., 16.12.–20.12.2016
Jugoslávská 2534–5 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 7.9.–10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 
21.12.–24.12.2016
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
7.9.–10.9., 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru  13.9.–16.9., 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Bílinská – točna MHD 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.2016

U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 14.9.–17.9., 
19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova  7.9.–10.9., 12.10.–15.10., 
16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 26.9.–29.9., 31.10.–
3.11., 5.12.–8.12.2016
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  5.9.–8.9., 
10.10.–13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 31.8.–
3.9., 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
Stará Duchcovská 403   27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.2016
Sklářská 223 – 247 7.9.–10.9., 12.10.–15.10., 
16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
V Břízkách – točna  MHD 28.9.–1.10., 2.11.–5.11., 
7.12.–10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská  26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016
Americká x Londýnská – u trafostanice  19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi 5.9.–8.9., 10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada  12.9.–15.9., 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Litoměřická 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–
15.12.2016
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–
15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 30.8.–2.9., 4.10.–
7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Sokolovská cesta 340 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 
30.11.–3.12.2016
Zrenjaninská 297–8 31.8.–3.9., 5.10.–8.10., 9.11.–
12.11., 14.12.–17.12.2016
Zrenjaninská 320–1 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 
23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
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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


