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Šéfuje výrobnímu 
závodu, ale necítí 
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Provedeme Vám nezávazně a zdarma tržní posouzení 
a prověření právního stavu Vaší nemovitosti.

Zajistíme rychlý a bezpečný prodej.

Chcete zjistit cenu 
Vaší nemovitosti?

www.sarto.cz

tel.: 605 254 384
člen Asociace 
realitních kanceláří ČR

S   N Á M I   J S T E   V   B E Z P E Č Í

REALITNÍ POHOTOVOST

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř
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Božák
5/3 2000 Cestovatelská přednáška 

Jana šiBíka
6/3 2100 la 4 a dJ WiCh
7/3 2100 holy a div i ded a aid kid
12/3 2100 dokumentární film 

k oBlakům vzhlížíme
13/3 2100 udG a voxe na tour
14/3 2100 take a Break
15/3 2000 suederazors
20/3 2100 Basstards
21/3 2100 eleCtro sWinG fénix niGht
25/3 2000 topnovil
27/3 2100 yzo empire niGht

Jazz kluB
6/3 2000 phil shöenfelt 

a southern Cross
14/3 2000 mirek kemel s kapelou 

a hostem vladimírem 
Javorským

20/3 2000 ivan hlas trio
28/3 2000 Jiří sChmitzer

kluB hvJezda
14/3 2000 milan shelinGer Band, 

asakara, normal
21/3 2000 dukla vozovna a uraGGan 

andreW and reGGae 
orthodox

krušnohorské divadlo
3/3 1900 kamelot, koncert
4/3 1000 řeCké BáJe, představení pro děti
8/3 1900 vím, že víš, že vím
20/3 2000 maškarní ples 

z pohádky do pohádky
24/3 1900 láďa kerndl 70, koncert
28/3 1700 lea, nový multižánrový festival
29/3 1030 Jak se krotí prinCezna
30/3 1900 růžové Brýle

plesy v krušnohorském divadle 
(maskaron)
6/3  ples studentů Gymnázia 

tepliCe, třída 8.e

dům kultury
5/3 1900 2. aBonentní konCert Cyklu B
8/3 1900 CzeCh Clarinet art
17/3 1900 karel plíhal
19/3 1900 6. aBonentní konCert Cyklu a
24/3 1600 a 1700 

kačátko, loutkové představení

kostel sv. Jana křtitele 
(zámeCké náměstí)
9/3 1900 dorothy shaW Bell Choir

kino květen
1/3 1000 zvonilka a tvor netvor
1/3 1500 zvonilka a tvor netvor
1/3 1730 teorie všeho
1/3 2000 Ghoul 3d
2/3 1730 koBry a užovky
2/3 2000 Ghoul 3d

3/3 1500 teorie všeho
3/3 1730 koBry a užovky
3/3 2000 Ghoul 3d
4/3 1730 koBry a užovky
4/3 2000 tři srdCe

5/3 1730 ameriCký sniper
5/3 2000 padesát odstínů šedi
6/3 1500 asterix: sídliště Bohů 3d
6/3 1730 ameriCký sniper
6/3 2000 padesát odstínů šedi
6/3 2200 padesát odstínů šedi
7/3 1000 asterix: sídliště Bohů 
7/3 1500 asterix: sídliště Bohů 3d
7/3 1730 ameriCký sniper
7/3 2000 padesát odstínů šedi
7/3 2200 padesát odstínů šedi
8/3 1000 asterix: sídliště Bohů 
8/3 1500 asterix: sídliště Bohů 3d
8/3 1545 romeo a Julie, Balet
8/3 2000 padesát odstínů šedi
9/3 1000 sponGeBoB ve filmu: 

houBa na suChu 3d
9/3 1500 asterix: sídliště Bohů 3d
9/3 1730 divočina

9/3 2000 padesát odstínů šedi
10/3 1000 sponGeBoB ve filmu: 

houBa na suChu 3d
10/3 1500 asterix: sídliště Bohů 3d
10/3 1730 divočina
10/3 2000 padesát odstínů šedi

11/3 1500 asterix: sídliště Bohů 3d
11/3 1730 divočina
11/3 2000 proti přírodě
12/3 1500 velká šestka 3d
12/3 1730 vyBíJená
12/3 2000 Chappie
13/3 1000 sponGeBoB ve filmu: 

houBa na suChu 3d
13/3 1500 velká šestka 3d
13/3 1730 vyBíJená
13/3 2000 Chappie
13/3 2200 vetřeleC – režisérská verze
14/3 1745 Jezerní paní
15/3 1730 vyBíJená

15/3 2000 Chappie
16/3 1730 vyBíJená
17/3 1500 fair play
17/3 1730 vyBíJená
17/3 2000 odBorný dohled 

nad výChodem slunCe
18/3 1730 vyBíJená
18/3 2000 okno do dvora
19/3 1730 popelka
19/3 2000 vzkříšení démona
20/3 1500 popelka
20/3 1730 rezistenCe 3d
20/3 2000 vzkříšení démona
21/3 1500 popelka
21/3 1730 rezistenCe 3d
21/3 2000 vzkříšení démona

22/3 1500 popelka
22/3 1730 rezistenCe 3d
23/3 1730 popelka
24/3 1430 ChlapeCtví
24/3 1730 filmový festival 

expediční kamera, 1. Blok
24/3 2015 filmový festival 

expediční kamera, 2. Blok
25/3 1730 píseň moře
25/3 2000 kukuřičný ostrov
26/3 1500 konečně doma 3d
26/3 1730 píseň moře
26/3 2000 lovCi a oBěti
27/3 1500 konečně doma 3d
27/3 1730 konečně doma 3d
27/3 2000 lovCi a oBěti
27/3 2200 nezlomný
28/3 1000 konečně doma 3d
28/3 1730 konečně doma 3d
28/3 2000 lovCi a oBěti

28/3 2200 nezlomný
29/3 1500 konečně doma 3d
29/3 1730 Cesta naděJe
29/3 2000 lovCi a oBěti
30/3 1730 Cesta naděJe
30/3 2000 lovCi a oBěti
31/3 1730 Cesta naděJe
31/3 2000 lovCi a oBěti

reGionální muzeum tepliCe
výstavy
do 15/3 české moderní umění 

1922 až 1980
do 29/3 umění lovu, aneB od způsoBu 

oBživy ke kratoChvíli
6/3–19/4 výstava ryté sklo 

Jaroslavy votruBové

městské kulturní zařízení duBí
9/3 kluB domeček – posezení pro seniory
11/3 výlet pro děti – jarní prázdniny
19/3 vítání Jara
20/3 reprezentační ples
25/3 den učitelů

K a m  v y r a z i t  n a  t e p l i c K u

Kulturní tip Romana Dietze 
Čtenáře Žít Teplice bych tímto rád pozval 
na nejbližší koncerty, které budou z hle-
diska Severočeské filharmonie Teplice 
divácky mimořádně zajímavé. Už 5. 
března se zde v Teplicích s filharmoniky 
představí Arkady Shilkloper, vynikající 
hráč na alpský roh – populární nástroj 
švýcarských horských oblastí. Tento kon-
cert bude proveden pod dirigentským ve-
dením čestného šéfdirigenta Severočeské 
filharmonie Charlese Olivieri-Munroa.

2. dubna pak zazní Symfonie č. 8 Anto-
na Brucknera s šéfdirigentem Alfonsem 
Scaranem. Za zmínku stojí i naše komor-
ní koncerty, které letos pořádáme poprvé 
v ucelené formě komorního cyklu. Kon-
certy se konají v Zahradním domě v Tep-
licích a mezi posluchači už mají řadu 
příznivců. 9. dubna zde například vystou-
pí Valašský orchestr lidových nástrojů 
a Northczech Capella, což jistě také stojí 
za pozornost. V delším výhledu nesmíme 

samozřejmě zapomenout 
na 51. ročník Hudební-
ho festivalu Ludwiga van 
Beethovena. I tentokrát 
v květnu a červnu nabídne řadu zajíma-
vých domácích i zahraničních hostů, kte-
ří se představí na koncertech nejenom 
zde v Teplicích, ale i na dalších místech 
po celém Ústeckém kraji. Věřím tedy, že 
se na některém z nich společně potkáme. 

 roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie teplice

K u l t u r o u
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Sedmdesát
Klub ze Stína-
del slaví letos 
sedmdesáté vý-
ročí. Gratuluji. 
Žlutomodří 
hráči prostě 

k městu patří. A jen stěží si 
lze představit, že by Teplice 
nebyly fotbalové. Ale možná 
je to celkem uvěřitelná 
představa. Kdyby klub 
neměl ekonomicky silného 
vlastníka, možná by také 
byl v horní části tabulky, 
ale spíše té druholigové. 
Pády na dno se nevyhýbají 
ani českým velkoklubům. 
Vzpomeňte na Bohem-
ku, Slavii nebo ostravský 
Baník, který město Ostrava 
podporuje 16 miliony korun 
ročně. Město Teplice pod-
poruje fotbal na úrovni ani 
ne tří procent ostravského 
příspěvku. 

Oslavu sedmdesátin klub 
odstartoval šok z odchodu 
trenéra čtyři dny před star-
tem ligy a stejně šokující 
rychlé řešení v podobě an-
gažování nového trenéra. 
A jubileum je ten správný 
čas, aby klub proměnil ně-
kolikaleté nadějné šance na 
účast v evropských pohá-
rových soutěžích. Fanoušci 
budou spokojeni. Navzdo-
ry té minimální podpoře 
města. 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka

Do severozápadní 
kopule teplické hvěz-
dárny byl osazen nový 
zrcadlový dalekohled 
s téměř kouzelnickým 
názvem Dall-Kirkham. 
Dalekohled má velký 
průměr zrcadla, takže 
jím lze pozorovat 
i galaxie a mlhoviny. 
pozorované objekty 
umožňuje snímat 
kamerou. nový přístroj 
využijí nejen hvězdáři 
ke svému bádání, 
ale také veřejnost.  
Dalekohled bude 
návštěvníkům hvěz-
dárny k dispozici při 
mimořádných akcích 
a při pravidelných 
pozorováních. ta nově 
probíhají každý čtvr-
tek, pátek a sobotu za 
jasného počasí vždy po 
setmění.  vv

Žít Teplice, zpravodajský a servisní 
magazín pro oblast Teplicka.
V nákladu 27.000 výtisků je distribuován do schránek 
domácností prostřednictvím České pošty s.p.
V nákladu 2000 výtisků je distribuován 
do vybraných veřejných prostor.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MK ČR E 21615.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, 
neoznačené fotografie archiv redakce.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o. 
17. listopadu 7 
400 10 Ústí nad Labem 
Tiskne Europrint a.s.

redakce: 
Martina Seewaldová 
tel.: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitteplice.cz 
Daniel Mareš 
tel.: 607 154 021

obchod: 
Mgr. Miroslav Pakosta 
tel.: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitteplice.cz

sídlo vydavatelství: 
Media Concept s.r.o. 
Masarykova 119 
400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz

Příští vydání: 1. 4. 2015 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 24. 3. 2015

www.facebook.com/zitteplice.cz
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www.kia.com

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.

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,7 – 6,7 l/100 km. Emise CO2 149 – 177 g/km, emisní norma EURO 6. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nestydatě 
perfektní

Hvězdárna má Dall-Kirkham
Co by mělo vyrůst na 
místě ruiny zimáku?

Rozárka Podolková 
30 let, účetní 
Teplice
 
ráda bych tu viděla 

sportovní centrum pro děti, park, 
hřiště pro malé děti s pískovištěm 
a prolézačkami.

Bibiana Špinková 
17 let, studentka 
Teplice
 
tak to nevím, 

nějak se o tohle vůbec nezajímám.

Ondřej Šulc 
24 let, supervizor 
Ústí nad Labem
 
chtěl bych tam znovu 

zimní stadion. teplice vždy vychová-
valy hokejové talenty, ale bohužel to 
dopadlo tak, jak to dopadlo. chybí tu 
stadion i pro veřejné bruslení. Hala 
by se dala využít i na koncerty, mohl 
by tu být multifunkční a multikulturní 
prostor.   

Lucie Vlčková 
25 let, kadeřnice 
Nechvalice – Bystřany
 
Dle mého názoru je 

škoda, že se zimák vůbec zboural. 
mohl se opravit, zmodernizovat 
a zpřístupnit pro různé akce. Kroužky 
krasobruslení pro děti, lední revue, 
hokejový tým, koncerty. Škoda, že 
se nenašel někdo s vizí, kdo by se 
toho ujal. to stejné platí o plovárně 
v zámecké zahradě.

a n K e t a

www.kia.com

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.

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,7 – 6,7 l/100 km. Emise CO2 149 – 177 g/km, emisní norma EURO 6. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nestydatě 
perfektní
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Payer si na svůj park ještě počká
teplice – Zastupitelé města na svém posledním za-
sedání nakonec neschválili přejmenování šanov-
ských Havlíčkových sadů na Sady Julia Payera. 
Odpůrci návrhu poukazovali na to, že změna 
názvu bude znamenat výdaje kvůli aktualizaci 
map, turistických prospektů a dalších materiá-
lů. Julius Payer byl polárník, cestovatel, geograf 

a malíř, který vstoupil do dějin především jako 
objevitel země Františka Josefa. Jeho rodný dům 
stojí právě v Šanově. Radní pro kulturu Dominik 
Feri podle svého vyjádření chce návrh na změnu 
názvu parku předložit ještě jednou a doplnit ji 
i o návrh na změnu názvu Janáčkových sadů na 
původní Štěpánovu výšinu.  vv

Lyžníci v krušnohorské bílé stopě

teplice – Žáci speciální školy a klienti stacionáře teplické Arkadie 
vyrazili tak jako každý rok spolu se svými instruktory a pedago-
gy na výcvik v běžeckém lyžování. Trénovali v Krušných horách 
na lyžařském stadionu Lokomotivy Teplice, ti zdatnější vyráželi 
i do stop Krušnohorské magistrály. Ubytování jim poskytla 
Osecká bouda, stravování pak bouda Bystřická. „Každý den byli 
běžkaři odměňováni za svůj výkon domácími zákusky,“ říká 
vedoucí stacionáře a hlavní trenérka výcviku Zuzka Nétková.  
Své dovednosti budou moci běžkaři z Arkadie ověřit 4. března na 
závodech na Komáří vížce.  Ti nejlepší se možná dostanou i do 
reprezentačního družstva Arkadie na zimní hry Českého hnutí 
speciálních olympiád pro příští rok.  vv

Projeďte se o prázdninách Moldavskou dráhou
moldava – Víte, že Teplický 
Semmering neboli Moldavská 
horská dráha jezdí v období 
jarních prázdnin v podkruš-
nohorských okresech každý 
den? Denní provoz končí 
poslední den jarních prázd-
nin v teplickém okrese, tedy 
v neděli 15. března. Tepličtí 
najdou nejbližší zastávku 
Moldavské dráhy v Dubí.  Ve 
všední den můžete k cestě do 

Dubí využít autobusovou lin-
ku 398, o víkendu také auto-
busy číslo 491 a 492. Teplický 
Semmering letos slaví 130. 

výročí své existence. Při této 
příležitosti se chystá něko-
lik akcí. V květnu například 
Česká pošta vydá příležitost-
nou známku. Společnost pro 
130. výročí moldavské dráhy 
a další spolky pak vyhlásily fo-
tografická soutěž pro širokou 
veřejnost na téma Moldavská 
dráha.  Uzávěrka je až v září. 
Podrobnosti zjistíte na webu 
www.krusnohori.cz.  vv

Severočeši platí za vodu 
jednu z nejvyšších cen
teplice – V severních Čechách 
platí lidé jednu z nejvyšších 
cen za vodu v republice. Vodné 
a stočné za jeden kubík vody 
letos přijde na 96 korun a 3 
haléře. Vodárenská společnost 
tuto částku obhajuje nutnými 
opravami vodovodních řadů 
a provozů. Letos plánuje spo-
lečnost investovat 1,25 miliar-
dy korun. „Máme to propočíta-
né – pokud bychom zůstali na 
dosavadní výši investic, trvalo 

by nám 133 let, než bychom 
majetek obnovili,“ konstatuje 
Jiří Hladík s tím, že cena vody 
by mohla být nižší, zároveň 
by se ale po velkých haváriích 
opět zdražovalo. Z 96 korun za 
kubík vody jde do oprav nece-
lých 40 korun. Téměř 25 korun 
si vezme stát a zbytek použijí 
Severočeské vodovody a kana-
lizace společně se Severočes-
kou vodárenskou společností 
na provoz.  Čro Sever/vv

Jak to bude s vodou po roce 2020?
teplice – Už za pět let vyprší smlouva mezi Severočeskou vo-
dárenskou společností (SVS), vlastníkem většiny vodovodní 
a kanalizační sítě v Ústeckém a Libereckém kraji a společností 
Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), která tento maje-
tek provozuje. Majoritní vlastníkem akcií SčVK je francouzská 
firma Veolia, zbytek akcií drží SVS. Severočeská vodárenská 
nyní zvažuje varianty bezproblémového zajištění služeb po 
roce 2020. Podle vyjádření SVS jich je možných třináct. Společ-
nost teď s nimi postupně seznamuje své akcionáře, tedy obce 
a města obou severočeských krajů. Z jejich řad byla i sestavena 
poradní skupina. „Ačkoliv do konce roku 2020 zdánlivě zbývá 
ještě mnoho času, chceme být maximálně připraveni tak, aby 
nebyly ohroženy dodávky služeb pro občany, ale i pro soukro-
mé či státní firmy v působnosti naší společnosti po konci roku 
2020,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.  vv

Bílý týden 
bude v březnu
teplice – Bílý týden, tedy  tra-
diční celoplošný svoz nadměr-
ného odpadu z domácností, 
začíná v Teplicích 13. března. 
Vyhodit můžete například sta-
rý nábytek, koberce a podob-
ně, ale také třeba zelený odpad 
ze zahrad. Rozhodně není ur-
čen pro odpad ze staveb nebo 
nebezpečný odpad. Ty celoroč-
ně a bezplatně přijímá sběrný 
dvůr. Věci určené k vyhození 
v rámci bílého týdne mohou 
obyvatelé města až do neděle 
22. března stavět k popelnicím 
nebo kontejnerům. Pokud to 
není možné, lze odpad odklá-
dat na chodník tak, aby ho 
auto popelářů mohlo pohodlně 
naložit a odvézt.  vv

Vedoucí stavebního 
úřadu odsouzen
Bílina – Vedoucí stavebního úřa-
du v Bílině Milan Vondráček 
má jít za zneužití pravomoci 
úřední osoby a nebezpečné 
vyhrožování na sedm let do 
vězení. Rozhodl o tom krajský 
soud. Vondráček zároveň šest 
let nesmí vykonávat funkci 
s rozhodovacími pravomocemi 
ve státní správě a samosprávě. 
Rozsudek není pravomocný, 
obžalovaný se odvolal. Vondrá-
ček podle soudu v roce 2010 
dovolil stavbu fotovoltaické 
elektrárny v rozporu s územ-
ním plánem.  vv/Čro Sever

Teplice hostí 
soutěž klarinetistů
teplice – Mladí klarinetisté 
z několika zemí míří do Teplic. 
Zdejší  konzervatoř totiž pořá-
dá třetí ročník mezinárodní kla-
rinetové soutěže Czech Clarinet 
Art, která je jedinou svého 
druhu u nás. Soutěž je určená 
mladým klarinetistům od 12 do 
30 let. Jejich kvality posuzuje 
mezinárodní devítičlenná po-
rota složená z vynikajících svě-
tově uznávaných klarinetistů. 
V té letošní jsou umělci z pěti 
různých zemí.  Soutěž ukončí 
závěrečný koncert vítězů v ne-
děli 8. března. Koná se v Domě 
kultury od 19 hodin.  vv

V Bystřanech se 
opravuje kanalizace
Bystřany – Velice špatný tech-
nický stav stoky je důvodem 
rozsáhlé rekonstrukce kana-
lizace v Husově, Havlíčkově 
a Komenského ulici v Bystřa-
nech. Podle mluvčího Severo-
české vodárenské společnosti, 
která je majitelem potrubí, je 
materiál zkorodován z více než 
z poloviny, navíc jsou tu špatně 
napojeny domovní přípojky. 
K rekonstrukci dochází v koor-
dinaci s rekonstrukcí plyno-
vodu. Stavební práce mají být 
dokončeny až 30. září.  vv
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Chystá se nový kruhový objezd v Řetenicích
Řetenice – Ke stávajícím devíti 
teplickým kruhovým kři-
žovatkám by za dva roky 
mohla přibýt desátá. Teplický 
magistrát už zahajuje kroky, 
které povedou k výstavbě kři-
žovatky ulic Bílinská, Loun-
ská a Americká. V květnu se 
v těchto místech bude prová-
dět sčítání dopravy a měření 
hluku, jejich analýza by měla 

být hotová do konce července. 
„Následně budou zahájena 
všechna potřebná řízení 
a jednání s dotčenými orgány, 
projektové práce a inženýr-
ská činnost. Pravděpodobný 
termín zahájení výstavby 
je jaro 2017,“ uvedla Šárka 
Marešová, vedoucí oddělení 
investic a realizací teplického 
magistrátu.  vv

Hudeček si pochvaloval dirigenta Scarana
teplice – Houslová virtuos 
Václav Hudeček si zahrál 
v únoru se Severočeskou 
filharmonií. Nebyl to jeho 
první koncert ve městě, ale 
bylo to poprvé, co vynikající 
český houslista spolupracoval 
s šéfdirigentem filharmonie 
Alfonsem Scaranem. Václav 
Hudeček si italského dirigenta 
velice pochvaloval. „To jméno 

jsem samozřejmě znal, ale 
při společné práci jsme ještě 
neměli možnost se potkat. Až 
nyní a jsem velmi rád, protože 
spolupráce s ním je úžasná,“ 
řekl houslista. Václav Hudeček 
i jeho paní, herečka a spisova-
telka Eva Hudečková jezdívají 
do Teplic i kvůli svému přá-
telskému vztahu s teplickou 
židovskou obcí.  vv

Rada projednala zakázky
teplice – Už podruhé se letos sešla Rada města Teplice. Mezi 
projednávanými body byly dotace pro sportovní akce mládeže 
a kulturní a společenské akce a také výzvy k podání nabídek na 
veřejné zakázky. Město se totiž chystá například zrekonstruovat 
stropy v oblíbeném Zahradním domě, opravit komunikace a ve-
řejné osvětlení v Pražské ulici nebo parkoviště v ulici Jana Kozi-
ny. Bez zajímavosti určitě není, že rada také ustavila konzultační 
skupinu, která bude pomáhat při přípravách výstavby zimního 
stadionu. Na začátku roku už byla vysoutěžena firma, která 
stadion navrhne. Mělo by jí být liberecké studio SIAL, které 
projektovalo také teplickou kolonádu, přestavbu lázní v Liberci 
na galerii nebo také vysílač na Ještědu.  vv

Pomozte s výstavou 
o FK Teplice
teplice – Sedmdesátiny slaví 
letos FK Teplice. Ve spolupráci 
s Regionálním muzeem klub 
chystá na květen výstavu. Ta se 
bude věnovat nejen 70 letům 
existence klubu, ale i dřívější 
fotbalové historii Teplic. Organi-
zátoři výstavy se proto obrací 
na veřejnost s prosbou o pomoc. 
Prosí ty, kteří mají doma nějaký 
předmět, dokument nebo foto-
grafii, jež se vztahují k fotbalu 
v Teplicích nejen v posledních 
sedmdesáti letech ale i před ro-
kem 1945, o zápůjčku. Kontakt: 
František Šnobr, tel. 417 507 416, 
606 242 961, e-mail: frantisek.
snobr@fkteplice.cz.  vv

Amnestie 
pro nájemníky 
Krupka – Velkorysý přístup 
k lidem, kteří dluží nájemné za 
užívání obecních bytů, zvolila 
Krupka. Zastupitelstvo města 
schválilo na svém posledním 
jednání amnestii pro dlužníky 
nájmu. Každému, kdo svůj dluž-
ný nájem zaplatí nejpozději do 
konce září 2015, odpustí město 
penále, které by jinak za prodle-
ní platby musel zaplatit.  vv
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Peruánský den 
chystá gymnázium
teplice – Kulturní centrum ro-
mánských jazyků Victorie Can-
ty Cruz při Gymnáziu Teplice 
chystá na středu 25. března 
Peruánský den. Jeho součástí 
bude mše v kostele sv. Jana 
Křtitele, výstava peruánských 
předmětů a také koncert Vlada 
Ulricha, který hraje na peru-
ánské flétny. Kvůli organizaci 
Peruánského dne navštívila 
teplické gymnázium, které den 
spolupořádá, Její excelence 
Marita Landaveri Porturas, 
velvyslankyně Peru.  vv

Hejtman je třetí nejpopulárnější 
teplice – Nejvyšší oblibě mezi představiteli samosprávných krajů 
se i nadále těší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek 
z ČSSD. Nejmenší sympatie naopak budí pražská primátorka 
Adriana Krnáčová z ANO. Zjistil to internetový průzkum agen-
tury Sanep, která oslovila celkem 38 tisíc respondentů v celé 
republice. Podle průzkumu je třetí nejlépe hodnocenou hlavou 
krajské samosprávy hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
z KSČM. Třetí příčku na žebříčku obliby si drží už od října, je 
s ním spokojeno 47,6 procenta obyvatel Ústeckého kraje.  vv

Mladý chemik pod 
nadvládou Teplic
teplice – Už potřetí mohou žáci 
základních škol z Ústeckého 
kraje měřit své vědomosti 
v soutěži Mladý chemik. Na 
konci února proběhlo krajské 
kolo soutěže, které se zúčastni- 
lo 47 základek z celého Ústec-
kého kraje. Z nich také dvě 
z Teplic, ZŠ Buzulucká a ZŠ 
Metelkovo náměstí. Soutěžící 
z obou škol v krajském kole 
Mladého chemika uspěli. „Bu-
zulka“ brala první dvě místa. 
Obsadily je Nela Prokůpková 
a Daniela Ulrichová. Roman 
Marhold z „Metelkárny“ si vy-
soutěžil bramborovou medaili, 
se kterou ale postupuje do 
celorepublikového finále. To se 
bude konat 11. června v prosto-
rách Fakulty chemicko-techno-
logické Univerzity Pardubice. 
Soutěž má žáky seznámit 
s odbornou praxí v chemii.  vv
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Změny jízdních řádů autobusů
teplice – V souvislosti se zpožděními, ke kterým pravidelně 
docházelo po novoročních změnách v meziměstské autobusové 
dopravě, upravil Ústecký kraj jízdní řády některých autobuso-
vých linek. Změny spočívají jen v posunu například jediného či 
několika spojů o několik minut, a nejsou tedy nijak výrazné.  Na 
Teplicku přibude nový školní spoj z Přítkova do Teplic a více spo-
jů zajede i do průmyslové zóny Krupka. U některých spojů došlo 
také na základě připomínek cestujících a dopravců k úpravě 
tarifu a smluvních přepravních podmínek. Týká se to například 
celé řady spojů jedoucích z Bíliny. „Snažili jsme se vyhovět větši-
ně podnětů hlavně starostů, škol, státních institucí, ale i cestu-
jících. I nadále budeme sledovat, zda jsou změny efektivní, nebo 
bude potřeba do budoucna ještě provést nějaké úpravy,“ uvedl ke 
změnám krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.  vv
 více na www.zitteplice.cz

napjatá atmosféra v prvoligových teplicích vyústila v odchod trenéra zdeňka Ščasného; 
skončil i obchodní a marketingový ředitel petr Heidenreich. Stínadla se začala bouřit po 
úmrtí dlouholetého ředitele Františka Hrdličky. Ščasný se s Heidenreichem nedokázali 
shodnout a na Stínadlech kvůli tomu zavládla nepřátelská atmosféra. novým trenérem 
se stal petr rada. foto: luboš hostek

Modlany bodovaly s Guláš párty
modlany – Už tři roky oceňuje ča-
sopis Veřejná správa vydávaný 
Ministerstvem vnitra ČR zají-
mavé elektronické prezentace 
měst a obcí. Soutěž s názvem 
Parádní web se si všímá nejen 
webů, ale také aktivit samo-
správ na sociálních sítích nebo 
YouTube. Na konci února byli 
vyhlášeni vítězové ročníku 
2014. V kategorii Parádní vi-
deo uspěly Modlany s vtipnou 
reportáží z tradiční modlanské 
akce Guláš párty pořádané 

poslední červnový víkend. 
Video z Modlan oslovilo podle 
Ivany Jungové z Veřejné správy 
porotu především tím, že bylo 
kvalitně natočené a dýchá 
člověčinou a vtipem. Pro Mod-
lanské to není první podobný 
úspěch. Parádní video vyhráli 
i v ročníku 2013, kdy se také 
umístili jako druzí v kategorii 
parádní web. V roce 2012 byly 
Modlany první i v soutěži Zlatý 
erb, která také hodnotí webo-
vé stránky samospráv.  vv

Krupka vystoupila 
ze tří sdružení
Krupka – Svaz měst a obcí ČR, 
Euroregion Labe a Sdruže-
ní historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Z těchto 
tří organizací, které sdružu-
jí obce a města, vystoupilo 
město Krupka. Záměr schválilo 
zastupitelstvo s tím, že městu 
členství v těchto sdruženích 
nic zvláštního nepřináší. Měst-
ská kasa tak navíc ročně ušetří 
asi 100 tisíc korun.  vv

Kraj je na pátém místě žebříčku vloupání
teplicko – Lupiči vloni způsobili škody za 118 
milionů korun. Nejčastěji dochází ke vloupání 
do bytů, domů a chat a největší škody jsou při 
něm způsobeny v Praze. Ústecký kraj je mezi 
14 regiony na pátém místě. Práci zlodějů podle 
policie usnadňuje nevšímavost sousedů, ale 
také nedostatečné zabezpečení objektů. „Poli-

cejní vyšetřování a data potvrzují, že zlodějům 
odolají pouze certifikované bezpečnostní dveře 
minimálně ve 3. bezpečnostní třídě s vložkou 
a kováním minimálně ve stejné bezpečnostní 
třídě jako dveře samotné,“ prozrazuje Ivan 
Pavlíček ze společnosti, která se specializuje na 
zabezpečení objektů.  vv

Knihovna vyhlásila 
březnovou amnestii
Bílina – Dlužíte Městská knihov-
ně v Bílině knihu a bojíte se 
pokuty? Vězte, že v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů 
knihovna vyhlásila amnestii na 
všechny zapomnětlivé a ne-
pořádné čtenáře a umožňuje 
jim bez sankcí vrátit knihy, 
které už dávno mají po řádném 
termínu vrácení, bez sankčních 
poplatků. Čtenářská amnestie 
platí až do 31. března.  vv

Policisté zachránili 
sebevraha
teplice – Zachránit muže 
z Hrobu, který se rozhodl 
spáchat sebevraždu, se po-
dařilo policistům z Teplicka. 
„Kvůli manželským neshodám 
vzkázal 53letý muž, který je 
silný diabetik, své ženě, že si 
vzal prášky a „končí“. Když 
vystrašená žena po půlnoci 
zjistila, že manžel skutečně 
odešel z domu, zalarmovala 
policisty, kteří neprodleně zor-
ganizovali pátrací akci,“ uvedl 
k případu policejní mluvčí 
Daniel Vítek. 

Kvůli zdravotnímu stavu po-
hřešovaného, nepřístupnému 
terénu a také teplotám pod bo-
dem mrazu přivolali policisté 
na pomoc vrtulník policejní le-
tecké služby z pražské základ-
ny. Ten několik hodin zkoumal 
za pomoci termovize terén. Pá-
trání nakonec skončilo úspě-
chem. Nad ránem se policis-
tům podařilo podchlazeného 
muže najít a předat zdravot-
nickým záchranářům.  vv

Soutěžte o nejlepší 
kraslici a pomlázku
Duchcov – Duchcovské muzeum 
a čajovna Pohoda vyhlásily už 
4. ročník soutěže Duchcovská 
kraslice. Do soutěže mohou 
zájemci přihlásit tradiční 
i netradiční velikonoční deko-
race, pomlázky, kraslice nebo 
velikonoční věnce. Soutěžní 
dekorace lze přihlásit do 31. 
března 2015 v muzeu nebo 
v čajovně Pohoda. Soutěžní 
výrobky budou vystaveny od 
1. do 12. dubna v čajovně.  vv

Dinosauři jsou zpátky
Srbice – Až do 29. března můžete 
v teplickém obchodním centru 
Olympia navštívit výstavu ro-
botických a statických modelů 
dinosaurů v životní velikosti. 
K vidění je největší suchozem-
ský dravec, jaký kdy chodil po 
zemi, Tyrannosaurus rex. Fa-
noušky filmu Cesta do pravěku 
určitě zaujme jeden z hrdinů 
filmu, ještěr stegosaurus s ty-
pickými štíty. Kromě nich je 
v Olympii vystavena celá řada 
dalších dinosaurů, a to včetně 
ptakoještěrů, se kterými je 
možné se vyfotit. Výstava je 
doplněna 3D kinem s vlast-
ním filmem Příběh mláděte, 
který můžete navštívit zdarma 
v rámci výstavy. Podle jejích 
autorů je výstava vhodná i pro 
žáky a studenty jako doplněk 
k výuce přírodopisu.  vv

Rada opět vede teplické fotbalisty

Arabské obchody byly polity krví
teplice – Stále jako přestupek 
vyšetřuje teplická policie 
případ, kdy byly červenou 
tekutinou polity fasády dvou 
obchodů v Teplicích. Šlo 
o provozovny přistěhovalců 
z arabských zemí. „Rozborem 
látky zajištěné v souvislosti 
se znečištěním fasád bylo zjiš-
těno, že se v obou případech 
jednalo o zvířecí krev. Bližší 
výsledky rozboru nebudeme 
v současné chvíli specifikovat, 
protože by to mohlo negativ-

ním způsobem ovlivnit další 
vyšetřování,“ řekl policejní 
mluvčí Daniel Vítek. Pachatel 
zatím není znám. Co se týče 
motivu, mluví se jak o aktu 
náboženské nesnášenlivosti, 
tak o konkurenčním boji.  vv
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Nemocniční firma 
je v zisku

Rok 2014 byl v Krajské zdra-
votní ziskový. Podle svého 
ředitele Petra Fialy hospodařila 
vloni společnost sdružující pět 
krajských nemocnic se ziskem 
ve výši asi 21 milionů korun.  
Pro společnost je výsledek loň-
ského hospodaření skutečně 
dobrou zprávou, protože v roce 
předcházejícím se propadla 
do ztráty ve výši 291 milionů. 
Loňského dobrého výsledku 
se prý podařilo dosáhnout 
jednak díky lepšímu nastavení 
úhradové vyhlášky, jednak 
díky lepšímu systému zadávání 
zakázek. Ten pomáhá dosaho-
vat nižších cen. Vedení Krajské 
zdravotní očekává, že i letošní 
hospodaření by mohlo být po-
dobně dobré jako to loňské.  zt
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S němčinou se lépe uplatníte
Solidní znalosti němčiny mo-
hou výrazně ovlivnit pracovní 
kariéru v české republice. 
Zjistil to průzkum Česko-
-německé obchodní a prů-
myslové komory o využívání 
cizích jazyků ve firmách. 
Dvě třetiny dotázaných firem 
působících v ČR uvedly, že 
znalosti němčiny jsou v jejich 
společnosti velmi důležité. To 
platí nejen pro management, 
ale i pro inženýry a odborné 
pracovníky. 

Znalost němčiny je pro kari-
éru zkrátka důležitá. V České 
republice působí kolem 6 tisíc 
německých a rakouských fi-
rem, které vytvořily více než 
150 tisíc pracovních míst. Tyto 
firmy po vedoucích a odbor-
ných pracovnících požadují, 
aby uměli dobře německy. Bo-

hužel, poptávka značně pře-
vyšuje nabídku. Odborníků 
a manažerů se solidní znalos-
tí německého jazyka je velmi 
málo. Podle zmíněného prů-
zkumu skoro polovina dotáza-
ných firem hodnotí nabídku 
pracovníků s dobrou němčinou 
jako „neuspokojivou“ nebo do-
konce „nedostatečnou“.

V našem kraji se pak lidé 
se znalostí němčiny mohou 
uplatnit také u našich sas-
kých sousedů. Několikrát do 
roka u nás saské úřady prá-
ce organizují nábory českých 
pracovníků, většinou s nepří-
liš uspokojivým výsledkem. 
Přitom ti, kteří tam už pracu-
jí, hovoří o lepších výdělcích 
i lepším pracovním prostředí. 
Zkrátka: Učte se, učte se, učte 
se!.  zt

Mladí průmyslováci navštívili Škodovku
Dobrá připravenost na praxi a z toho plynou-
cí schopnost uplatnit se na pracovním trhu. 
Mnohé střední školy se zapojily do projektu IPO 
- podpora technických a přírodovědných oborů 
podporovaného evropskými dotacemi. V jeho 
rámci si školy vybavují odborné učebny, naku-
pují učebnice, odborně vzdělávají pedagogy, ale 
také třeba jezdí na exkurze. Teplická automobi-

lová průmyslovka se tak byla například podívat 
v závodě našeho největšího výrobce automobilů 
společnosti Škoda Auto Mladá Boleslav. Žáci 
tak mohli na vlastní oči vidět tu nejmodernější 
výrobu vozidel u nás. Součástí exkurze byla 
i prohlídka škodováckého Technického muzea, 
díky které žáci získali povědomí o překotném 
vývoji v oboru.  zt

O program odborných 
praxí je zájem
Předloni zahájil Úřad práce 
ČR čtrnáct regionálních pro-
jektů s názvem Odborné praxe 
pro mladé do 30 let financo-
vané z evropských dotací. „Cí-
lem je umožnit mladým lidem 
získání potřebné praxe. Právě 
nově získané pracovní zkuše-
nosti pak mohou zúročit při 
hledání práce,“ říká Kateřina 
Sadílková z Úřadu práce ČR. 
V rámci projektu spolupracuje 
Úřad práce se zaměstnavateli, 
kterým přispívá na mzdy na 
pracovní místa vyhrazená 
právě pro mladé zaměstnan-
ce. O programy je po celé 
republice ze strany mladých 
lidí veliký zájem. Zájem 
o vstup do projektu projevují 
absolventi celého spektra škol 
a oborů.  zt
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Šéfuje výrobnímu závodu,  ale necítí se výjimečně
Není příliš obvyklé, 
aby žena vedla výrob-
ní závod. Ale v teplic-
ké sklářské firmě AGC 
jednu takovou mají. 
Je jedinou ředitelkou 
výrobního závodu 
v Evropě. V čele fab-
riky v Kryrech, kde se 
vyrábí designové sklo, 
je Miroslava Břichá-
čová. Mladá drobná 
blondýnka, která krá-
čí po provoze s hel-
mou na hlavě a ve 
volném čase zdolává 
vrcholky hor společně 
s muži. A považuje to 
za samozřejmé.

Jste jedinou ředitelkou výrob-
ního závodu AGC v Evropě. 
Odkdy šéfujete AGC v Kry-
rech?
Od října loňského roku. Do 
té doby jsem pracovala jako 
vedoucí provozu laminovací 
linky. To je výroba vrstveného 
bezpečnostního skla. Vrstvené 
sklo se skládá ze dvou či více 
tabulí skla a jedné či více poly-
vinylbutyralových mezivrstev, 
které se laminují. Může být 
v kombinaci i zvukotěsné.

Řídíte výrobní závod, vy jste 
technický obor studovala?
Chodila jsem na strojní průmy-
slovku a na vysokou školu na 
strojní fakultu, obor konstruk-
ce výrobních strojů a zařízení.

A hned po škole jste nastou-
pila do AGC?
Po škole jsem dva roky žila 
s mým budoucím manželem 
v Londýně. Během té doby 
jsme procestovali Evropu 
i Ameriku a pak jsme se vrátili 
do Čech.

Kde se vám nejvíce líbilo?
Těžko říct. Londýn byl sám 
o sobě specifický – zajímavý 
a krásný. Mix moderních 
a historických  budov, životní 
styl a mnoho příležitostí 

pro sport, zábavu a kulturu. 
V případě Severní Ameri-
ky to bylo trochu odlišné. 
Procestovali jsme ji skoro 
celou. Navštívili jsme hodně 
přírodních památek, což byly 
úžasné scenerie a poznali 
trochu jiný životní styl.

Co vám nevyhovovalo? 
V Londýně jsme si museli 
zvyknout na velmi rychlý 
a hektický život. Když jsme 
tam chtěli nějakým způso-
bem obstát, tak jsme nesměli 
usnout na vavřínech. Naopak 
Amerika mě překvapila strikt-
ními pravidly a někdy pro nás 
Evropany nepochopitelným 
chováním. Po měsíci v Americe 
jsem se vrátili do Londýna, kde 
jsme žili dva roky. 

Přímo v Londýně?
Ano. Přes den jsme chodili do 
školy a večer jsme si vyděláva-
li na živobytí :)

V barech, nebo třeba 
hlídáním dětí?
Pracovali jsme za barem a byla 
to dobrá zkušenost. Tady jsem 
se poprvé setkala s vedením 
lidí od skončení vysoké školy. 
Vedoucí baru, kde jsem praco-
vala, mi po nějaké době nabídl 
vedení 4 lidí a tím pádem i od-
povědnost nejen za chod celé-
ho vinného baru, ale i za lidi, 
kteří byli rodilými mluvčími. 
Tohle beru za velmi užitečnou  
a výbornou zkušenost.

Tak to jste musela ochutnat 
anglické pivo, chutnalo vám?

Ano. I irské, třeba guinness. 
Mně chutná jakékoliv pivo.

A co vás baví na strojařině?
Když chodil na střední prů-
myslovou školu můj bratr a já 
jsem tehdy byla na základní 
škole, dával mi občas překres-
lit technické výkresy, tehdy 
ještě na pauzák a tuší… A mě 
to strašně bavilo. Takže když 
jsem se rozhodovala, kam jít 
na střední školu, řekla jsem, 
že chci na strojárnu. Představy 
mých rodičů byly jiné. Hrála 
jsem trochu na klavír, tak chtě-
li, abych zkusila konzervatoř.

Jak jste se ocitla v AGC?
Když jsme byli v Londýně, 
rozesílali jsme životopisy do 
Čech. A manželovi nabídli prá-
ci v severních Čechách. A když 
jsme se vrátili do Čech, začala 
jsem se rozhlížet po nějaké 
práci. Poslala jsem životopis 
a přijali mne do AGC, kde pro-
bíhal nábor lidí. Začínala jsem 
jako stážista v závodu Řete-
nice. Tato pozice umožňovala 
„nakouknout“ do všech výrob 
a provozních oddělení s nimi 
spojených (logistika, zásobo-
vání atd.) Po necelém roce se  
uvolnilo místo technologa na 
pokovovací lince. Dostala jsem 
nabídku a přijala ji.

Kolik vám tehdy bylo?
Pětadvacet let.

A jak pak pokračovala vaše 
kariéra ve sklářské firmě?
Pracovala jsem jako technolož-
ka, pak jsem odešla na mateř-

skou dovolenou a poté se vrátila 
opět na tuto pozici. Po nějaké 
době mi nabídli práci vedoucího 
laminovací linky. Ta práce mě 
bavila. A pak přišla nabídka na 
ředitelování v Kryrech.

Ředitelování není jen o techno-
logii, ale i o ekonomice a dal-
ších věcech. To znamená, že 
musíte mít odborníky na jed-
notlivé sekce. Vybírala jste si 
je k sobě, nebo jste je zdědila?
Zdědila jsem je. A i přes mé 
krátké působení v této pozici 
jsem  poznala, že jsou to od-
borníci na svém místě. Na své 
předchozí pozici vedoucí linky 
jsem většinu podkladů připra-
vovala já a dávala ke schvá-
lení. Nyní je to trochu jiné… 
Teď ty podklady dostávám já 
a musím rozhodnout. 

Už jste musela řešit nějaký 
zapeklitý problém?
Tomu se v naší práci nedá 
vyhnout, ale když se nějaký 
objevil, zatím jsme ho vždy 
vyřešili. Problémům je lepší 
předcházet, než začnou být 
„zapeklité“. :-)

Kolik máte v Kryrech zaměst-
nanců?
Celkem 78 – 21 technickohos-
podářských a 57 dělníků.

V té oblasti jste asi největším 
zaměstnavatelem…
V oblasti Kryr ano.

Bydlíte v Lomu, když vám na-
bídli místo v Kryrech, zvažo-
vala jste i dojíždění?

martina seewaldová

r o z H o v o r
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To jsme zvažovali s manželem, 
protože jsme si museli rozdělit 
úlohy u dětí. Není to problém. 
Já dojíždím celý život od 
střední školy po vysokou. Mé 
dojížděcí časy se vždy pohybo-
valy něco málo přes hodinu. 
V Londýně jsme do školy a do 
práce také dojížděli hodinu 
a půl. Musím ovšem podotk-
nout, že bez pomoci rodičů by 
to bylo mnohem těžší.

Řídíte sama?
Ano.

Co oceňujete u aut?
Na prvním místě musí být 
bezpečné a pohodlné.

Setkala jste se s tím, že třeba 
příkazy od žen ve výrobní sfé-
ře muži těžce nesou?
Prošla jsem si výrobou, začala 
jsem úplně dole a myslím, že 
vím, jak se zaměstnanci cítí, 
co dělají, jak přemýšlejí. Měla 
jsem asi štěstí na spolupracov-
níky. To, že jsem žena, mi práci 
nijak nekomplikuje. Jsou i lidé, 
kteří mi fandí.

Mužský svět vám není cizí. 
Hrála jste třeba v dětství 
fotbal?
Po pravdě, já svět na mužský 
a ženský nerozděluji. Občas 
jsem si fotbal s kluky zahrála. 
Více mi ale vyhovují  indivi-
duální sporty. V mém případě 
jakýkoliv sport s lyžemi, kolo 
a turistika, potažmo lezení. 
Ale na to díky mé malé dcerce 
a nedávnému zranění kolena 
musím na nějaký čas zapome-
nout.

A v mužském světě jste uspě-
la, neboť jste jedinou ředitel-
kou výrobního závodu AGC 
v Evropě…
Já se necítím výjimečně. AGC je 
moderní a světová společnost.

Ta výjimečnost je v tom, že je 
málo žen, které kráčí v helmě  
provozem…
Je fakt, že žen vyloženě v pro-
vozu na linkách moc není. A je 
to možná škoda. Věřím, že se 
to časem změní, protože je to 
zajímavá práce.

Dobře připravit manažera do vý-
roby asi každá firma nedokáže.
V AGC je to nastavené tak, 
že na začátku můžete projít 
různými pracovišti, rozšíříte 
si obzory a setkáte se s výro-
bou, plánováním, logistikou 
i ekonomikou. Pak se můžete 
posunout na různá místa. To 
je dobře. Jsem ráda, že jsem se 
dostala do AGC a Kryry jsou už 
třetí výrobou, kterou jsem pro-
šla. Neustále sbírám zkušenos-
ti, učím se, rozšiřuji si obzory, 
setkávám se s něčím novým. 
To neusnete na vavřínech a ne-
jste ustrnutí na jednom místě.

A co bude dál? Přemýšlela 
jste nad tím, že byste praco-
vala pro AGC v zahraničí?
Zatím ne, důvod je rodina. 
Dětem je teprve 9 a dva roky.

Co se vám líbí na AGC?
Přístup ke všem zaměstnancům. 
Nadstandardní chování k za-
městnancům a podmínky pro ně.

Má fabrika v Kryrech potenci-
ál rozvoje?
Záleží na trzích. Když bude trh 
dobře situovaný, tak ano.

Nejúspěšnější divizí AGC je 
výroba autoskel, váš závod 
postihla krize víc, jak vidíte 
rok 2015?
Útlum ve stavebnictví se 
projevuje ještě letos. Ale začal 
růst objednávek a výroby, tak 
když se kouknu a srovnávám 
až do roku 2013, tak ta křivka 
jde nahoru.

Už jste na úrovni před krizí?
To ještě ne. Ale už se to zvedá. 

Vyrábíte i nějaká nestan-
dardní skla?
To, co není až tak běžné, jsou 
lacobely a lacomaty.

Na co se to vlastně používá?
Je to interiérové sklo, na 
kterém  je nanesená barva. 
Můžete ho použít jako obklady 
za kuchyňskou linku, obklady 
stěn, do koupelen, jako výplně 
dveří, zástěny atd. a vypadá 
to moc hezky. 

A to je typizovaná výroba?
Děláme malé i velké formáty. 
Závod v Kryrech je specifický 
v tom, že pod jednou střechou 
máme dvě výroby. Jedno je 
flatová jednotka, což je výroba 
zrcadel a lacobelů/lacomatů 
a hned vedle je zpracovatelský 
provoz. Výhoda je, že když 
třeba AGC  Processing Kryry 
dostane zakázku na lacobely 
nebo zrcadla, tak ji dělá ve 
spolupráci s námi. My pro ně 
vyrobíme vstupní surovinu 
(zrcadla, lacobely) a oni ji dále 
upraví dle požadavku zákaz-
níka (nařežou, obrousí hrany, 
vyvrtají díry…)

V čem je lepší mít za kuchyň-
skou linkou sklo než dlaždičky?
Je vzhledově hezké a lepší na 
údržbu. Když vaříte, tak máte 
dlaždičky zacákané, zašpiněné 
spáry a to se špatně čistí. Když 
vás přestane bavit čistit spáry, 
není problém objednat z široké 
barevné škály lacobel a dlaž-
dičky přelepit.

Přelepit? Tak jednoduše to jde?
Ano. Aplikujete lepidlo a pře-
lepíte barevným lacobelem. No 
a v Kryrech máme tu výhodu, 
že je možné takovou službu 
poptat a oni k vám přijedou, 
provedou zaměření a instalují 
lacobely do bytu „na míru“. Je 
to služba i pro malé spotřebite-
le, nejen pro velkoodběratele. 

Číslo: 7

Jídlo: maso

Interpret: Kabát

Hobby: sport

Politik: nemám

Citát/krédo: Když se 
chce, všechno jde

m o J e  n e J

Šéfuje výrobnímu závodu,  ale necítí se výjimečně

Narodila se 5. 6. 1977. Vystu-
dovala ZČU, obor konstrukce 
výrobních strojů a zařízení. Do 
AGC nastoupila v roce 2002 jako 
stážista, kdy si prošla různými 
provozy společnosti. Od října 
loňského roku je ředitelkou vý-
robního závodu AGC V Kryrech.

Ing. Miroslava 
Břicháčová

p r o F i l
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Do Jazz klubu přijede Ivan Hlas i Jiří Schmitzer
Čtenáře bychom rádi pozvali 
hned na dvojici zajímavých 
koncertů do teplického Jazz 
klubu. Už 20. března tu od 
20.00 hodin vystoupí česká 
legenda Ivan Hlas s kapelou. 
Komorní sestava funguje 
kolem písničkáře Ivana Hlase 
už nějaký čas. V nádherných 
aranžmá, zdobených virtuózní 
hrou na akustické nástroje, 
nejlépe vyniknou Hlasovy 
písně, založené na vyváženosti 
hudby a poezii textů. Hudeb-
níci nejsou na naší scéně 
žádnými nováčky, jejich radost 
z přímo předané muziky je 
pověstná. Kořeny ovlivňující 

hudbu tria jdou od hospod-
ského blues, městských balad 
přes rokenrol až po melodické 
názvuky různých etnik. Je to 
hudba v dobrém slova smyslu 
lidová.

V triu Ivana Hlase dopro-
vázejí kytarista Norbi Kovács 
a violoncellista Jaroslav Olin 
Nejezchleba, který je známý 
i ze svého působení v kapele 
Etc. Vladimíra Mišíka. Vstup-
né je 190 korun. To 28. března 
přijede jiná svérázná osobnost, 
Jiří Schmitzer. Těšit se můžete 
na koncert známého herce se 
spoustou vtipných, ironických 
i sarkastických písniček. Dr-
žitel Českého lva se doprovází 
sám na dvanáctistrunnou ky-
taru. Začátek je naplánován na 
20:00 hodin a vstupné je 190 
korun. Kompletní program Jazz 
klubu najdete na straně 2.  zt

Běžte se podívat na mládeži 
nepřístupný koncert Plíhala

Máte rádi Karla Plíhala? Jeho 
svérázný humor i melancho-
lické písně si můžete poslech-
nout 17. března v teplickém 
Domě kultury. Písničkář k sobě 
trpělivě a promyšleně skládá 
jednotlivé stavební kameny, 
slova, rýmy a akordy tak, že 
je výsledek smutný i veselý, 
chytrý, něžný, poetický, ale 
třeba i mírně neslušný. Říct, že 
je to folkař, není úplně pravda. 
Nazvat ho umělcem se k němu 

zase moc nehodí, na to je až 
klukovsky rozpustilý. Před vy-
prodaným sálem vypadá, že by 
se nejraději schoval za tyčku 
od mikrofonu, působí, jako by 
se styděl. Celý koncert sedí, 
přesto není statický, mluví 
neslušně, přesto není sprostý, 
je líbivý, přesto nepodbízivý. 
Koncert, který začne v 19:00 
hodin, je mládeži nepřístup-
ný. Vstupné je od 200 do 220 
korun.  zt

Jak se lovilo v minulosti, 
se dozvíte v teplickém muzeu
Až do 29. března můžete v teplickém muzeu navštívit výstavu 
Umění lovu – od obživy ke kratochvíli. Expozice představuje lov 
v celém jeho vývoji, od paleolitu k počátku 20. století. Přibližuje 
technologický vývoj, způsoby lovu, jeho náboženský i světský 
význam. Návštěvníci si na výstavě mohou prohlédnout zbraně 
vyrobené z nejrůznějších materiálů – kamene, kostí, zbraně doby 
bronzové či palné zbraně z období středověku a novověku. Auto-
rem výstavy je Lukáš Svoboda z karlovarského muzea.  zt

Láďa Kerndl 
oslaví narozeniny

V Krušnohorském divadle 
se 24. března můžete těšit 
na koncert Ládi Kerndla se 
čtyřčlenným orchestrem. 
Zpěvák do Teplic přijede 
v rámci turné k jeho 70. 
narozeninám. Nechte se 
unášet melodiemi swingu 
i filmovými písněmi. Vstup-
né je od 220 do 260 korun. 
Začátek je naplánován na 
19:00 hodin.  zt

Výstava fotografií 
v knihovně 
V teplické knihovně vy-
stavuje své snímky místní 
fotograf Rudolf Hamsa. 
Zhlédnout je můžete do 
30. března.  zt

Maňáskové divadlo 
připravilo pohádku
Pro malé diváky připravil 
Dům kultury pohádku Ka-
čátko, kterou představí po-
pulární Maňáskové divadlo 
Teplice. Hraje se 24. března 
od 16:00 a 17:00 hodin. 
Vstupné je 40 korun.  zt

Festival propojí 
divadlo i tanec
Nový multikulturní festival, 
který propojí divadlo, 
hudbu a tanec pod jednu 
střechu, se uskuteční 28. 
března v Krušnohorském 
divadle. Je pojmenován 
po dlouholeté lektorce 
Hereckého studia a známé 
subretě divadla paní Lee 
Čihákové, která se svými 
zkušenostmi a přístupem 
ke studentům herectví 
velkou měrou zasloužila 
o zachování tradice amatér-
ského divadla v Teplicích. 
Záměrem této přehlídky 
je dát prostor začínajícím 
i zkušeným regionálním 
hudebníkům, divadelníkům 
i tanečníkům.  zt

p o z v Á n K y

Megakoncert skupiny 
Kabát bude v červnu
Po dvou letech se na teplická 
Stínadla vrací skupina Kabát. 
Na koncert se mohou fanoušci 
těšit v pátek 19. června od 
20:00 hodin. Kapela na sta-
dionu vystoupí v rámci turné 
Open Air 2015. Vstupenky 
na teplickou zastávku jsou 
k dostání on-line na webových 
stránkách Kabátu a od pondělí 
i v teplické Olympii a ve sběr-
ně Sazky v Řetenicích. Pokud 
chcete stát u pódia či sedět, 
zaplatíte 450 korun. Stání 
v sektoru, dále od pódia, pak 
seženete za 350 korun.  zt

V divadle uvidíte 
Hanu Maciuchovou
V Krušnohorském divadle se 
představí Zuzana Bydžovská 
a Hana Maciuchová v dramatu 
Růžové brýle. Irskou hospodu 
a židovské lahůdkářství dělí 
jen úzká ulička, jejich ma-
jitelky, postarší vdovy, však 
rozděluje nejen náboženství, 
ale i dávný spor jejich zesnu-
lých manželů. Dramatický 
příběh pražského Divadla 
Ungelt, odehrávající se v roce 
1938 v Chicagu, nepostrádá 
irský ani židovský humor. 
Hraje se 30. března od 19:00 
hodin. Vstupné je od 150 do 
260 korun.  zt

foto: www.karelplihal.cz

foto: luboš hostek

foto: www.jazzklubteplice.cz

foto: dům kultury teplice
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Farmářské trhy jsou zpátky!
Dobrou zprávou na konci zimy 
pro všechny mlsaly je návrat 
farmářských trhů. V Teplicích 
budou opět na stejných mís-
tech jako vloni, jeden týden 
na náměstí Svobody, druhý 
u Olympie, a to vždy v pátek. 
Ty první proběhly už na konci 
února u Olympie, další budou 
6. března v centru města. První 
teplické trhy byly věnované 

zabijačkovým hodům. Nebyly 
to ale poslední tematické trhy 
letošního roku: „Na letošní 
rok připravujeme více tema-
tických trhů, jako například 
jahodové, medové, jablečné 
či mezinárodní. Chceme tak 
trhy ozvláštnit a nabídnout 
zákazníkům větší pestrost,“ 
řekl organizátor trhů Adam 
Weber.  Pořadatelé také na 
letošek slibují nové prodejce 
a také chtějí zákazníkům více 
nabízet výrobce a výrobky, kte-
ří obdrželi značku Regionální 
potravina nebo Potravina kraje 
Přemysla Oráče. Březnové 
termíny: náměstí Svobody 
6. a 20. března, Olympie 13. 
a 27. března.  zt

Česká gastronomie stále pokulhává
Tři z restaurací Ústeckého 
kraje se sice dostaly na pres-
tižní Grand restaurant festival 
Pavla Mauera – v jiných kra-
jích třeba jen jediná – ale za 
standardem obvyklým třeba 
hned za saskou hranicí naše 
restaurace obecně stále hodně 
zaostávají.  Částečně si za to 
mohou sami hosté. Podle Čes-
kého statistického úřadu Češi 
za rok v restauracích projedí 
kolem 10 tisíc korun na osobu. 
A to není mnoho. Nejsme 
prostě ochotni si za kvalitu 

zaplatit, a tak nám ji ani nikdo 
nenabízí. Podle restauratérů 
je problém i v tom, že mladým 
lidem se prostě nechce vařit.  
„Z těch, kteří studují gastro-
nomický obor, má skutečný 
zájem o vaření zhruba 20 
procent studentů,“ říká Vobo-
řil, majitel jedné z pražských 
restaurací. Jeho slova potvrzují 
i průzkumy mezi studenty. 
Vobořil navíc upozorňuje, že 
adepti kuchařského řemesla 
získávají ve školách špatné 
návyky. „Vliv na úroveň učilišť 

má také nízká podpora od 
restauračních a hotelových 
řetězců. Podpora naopak plyne 
od výrobců kořenicích směsí 
a dochucovadel. To se projevu-
je i v téměř všech juniorských 
národních soutěžích v gastro-
nomii. Bez sponzorů by ale re-
alizace těchto soutěží probíha-
la mnohem hůře nebo vůbec,“ 
řekl Tomáš Vobořil. Mladí ku-
chaři si tak hned v začátcích 
zvyknou používat náhražky, 
které s dobrou kuchyní nemají 
mnoho společného.  zt

Vědí, jak zdravě žít
Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. Moudrou 
Sokratovu myšlenku známe asi všichni, ale ne každý se jí také 
řídí. Dobře ji určitě znají studentky z Gymnázia Teplice, kte-
rým se podařilo vyhrát okresní kolo celorepublikové soutěže 
Sapere. Soutěž pořádá ve spolupráci s ministerstvem školství 
stejnojmenná mezinárodní nezisková společnost, která se snaží 
zejména mladé lidi motivovat k odpovědnosti za své zdraví. Jde jí 
zkrátka o to, aby už děti a mladí lidé věděli, že dobře jíst nezna-
mená nadlábnout se k prasknutí.  Soutěž je zaměřená především 
na civilizační choroby spojené s nevhodným stravováním, jako 
jsou nejen obezita a cukrovka, ale také bulimie nebo anorexie. 
Vítězky okresního kola teď míří do kola krajského.  zt

Zaboduje víno 
ze severu Čech?
26. března se dozvíme, jestli se 
Žernoseckému vinařství poda-
řilo získat titul Vinařství roku. 
Už pošesté tuto cenu vyhlašuje 
Svaz vinařů ČR. Zatím se do 
finálových kol dostala vždy jen 
vinařství z Moravy, letos po-
prvé se to podařilo i českému 
podniku, „našemu“ severočes-
kému Žernoseckému vinařství. 
Na konci února vinařství na 
břehu Labe navštívila odborná 
sedmičlenná porota, které se 
výrobce vína musel během 
devadesáti minut představit. 
Jak prezentace a její hodnoce-
ní dopadly, je zatím tajné. Až 
do 20. března totiž probíhá na 
webu www.vindemiapublica.
cz hlasování široké veřejnosti. 
Výsledky hlasování spoluurčí 
vítěze soutěže.  zt
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Co jíst na jarní únavu
Letošní zima nestála za mnoho, sníh 
a mráz se moc nesnažily, zato bacilů 
bylo nějak více než jindy.  Jenom 
kolikrát s nimi za letošní zimu 
bojovali členové naší redakce.  
Jarní únava je tedy znát a chtělo 
by to nějaký čerstvý vitamin. Předjaří 
má ale tu nevýhodu, že na zahradách 
ještě nic čerstvého neroste. Nezbývá než si 
vystačit s truhlíkem na okně. Zkuste do něj dát 
trochu hlíny, do ní špičkou nahoru zapíchej-
te stroužky česneku – stejně už začíná být 
vyšeptalý – a hlínu pravidelně zalévejte. Za pár 
dní stroužky vyženou zelené výhonky, které si 

nasekejte a sypejte, kam to jde. Na chle-
ba, do salátu, na brambory, do polévky. 

Výhonky jsou plné vitaminů a opro-
ti stroužkům mají tu výhodu, že 

po jejich konzumaci můžete bez 
obav mezi lidi. Proti nemocem včetně 

nastydnutí, kašle a rýmy je výborná také 
řeřicha. Její semínka koupíte v každém 

zahradnictví. Ta nasypejte na namočenou 
vatu a dva dny nechejte naklíčit v temnu. Pak 
je dejte nejlépe na okno, kde z nich vyrostou 
malé zelené rostlinky. Ty stříhejte a zase sypte, 
kam můžete. Výborně řeřicha chutná například 
v tvarohové pomazánce.  zt
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K Ř Í Ž o v K a v tajence najdete citát Josefa Čapka

odpověď se dozvíte 28. března na našem webu www.zitteplice.cz.

p o z n Á t e ,  K D e  J S m e  v   t e p l i c Í c H  F o t i l i ?

orchestr, který 
předcházel severočeské 

filharmonii teplice, 
byl založen již roku 1838. 

Od konce 19. století 
uváděl orchestr pravidelné 

cykly symfonické hudby 
v provedení nejžádanějších 

dirigentů a sólistů té 
doby. Filharmonie je 

jediným profesionálním 
symfonickým orchestrem 

v Ústeckém kraji.

obyvatelé teplic měli už ve 20. letech 
minulého století  k dispozici městské 
autobusy. Jednalo se o linky soukromých 
dopravců. Na začátku 30. let je převzala 
městská společnost, která ve městě 
provozovala tramvaje a po druhé světové 
válce je převzala ČSAD.

navštívíte-li teplickou hvězdárnu 
za jasného dne, můžete dalekohledem pozorovat 
povrch Slunce, tzv. sluneční fotosféru, a to 
dvojím způsobem, přímo okulárem dalekohledu, 
za použití fotosférického filtru či projekcí 
slunečního obrazu na stínítko za okulárem 
dalekohledu Ve sluneční fotosféře můžeme 
pozorovat sluneční skvrny, což jsou relativně 
chladnější místa na Slunci.

v Í t e ,  Ž e …
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Také do Arkadie přibudou prvňáčci
Stejně jako na ostatních 
základních školách 
proběhl zápis do prvního 
ročníku i na Základ-
ní a praktické škole 
Arkadie. Zápis probíhal 
v poněkud komornější 
podobě než jinde. Dětí, 
které mají doporučení 
psychologa, že je účelné, 
aby zahájily povinnou 
školní docházku na 
speciální škole, není 
mnoho, u všech ostatních je 
třeba zkusit jejich vzdělávání 
v „hlavním proudu“ formou 
inkluze. Tentokrát přišli k zá-
pisu čtyři uchazeči o vzdělá-
vání na naší škole, shodou 
okolností samí kluci. Prohlédli 
si s rodiči školu, která má 
charakter opravdu rodinný, 
ani zdaleka neoplývá širokými 

chodbami a velkými třídami, 
ale celý první stupeň se vejde 
do středně velké vily. Zato má 
třeba schodišťovou plošinu, 
která proveze vozíčkáře všemi 
třemi podlažími „školičky“. 
Potom splnili budoucí prvňáci 
několik záludných úkolů, jako 
namalovat obrázek, poznat 
základní barvy či pojmenovat 

domácí zvířata podle 
obrázků. Za svůj výkon 
děti obdržely vysvědčení 
o úspěšném absolvování 
zápisu a malý dárek. 
„Dětem i rodičům se ve 
škole líbilo; aby taky 
ne, když školu pro malé 
kamarády děti z Valů 
vyzdobily obrázky a ve-
sele je pozdravily hned 
u vchodu. Už se moc 
těšíme, až šikovné prv-

ňáky v září přivítáme,“ říká 
jedna z asistentek pedagoga, 
Zuzka Potočková. Vzdělávání 
ve škole Arkadie je součástí 
komplexní péče o zdravotně 
postižené. Na něj navazuje 
řada sociálních služeb, které 
u většiny absolventů školy vy-
vrcholí i pozdějším pracovním 
uplatněním.  Josef Hon

Gymnazisté spolupracují s tureckými studenty
V únoru byly na Gymnáziu Teplice zahájeny 
přípravné práce na projektu When thinking 
Europe, kterým navážeme na dřívější spoluprá-
ci naší školy se studenty a učiteli z tureckého 
Aydinu. Program vyvrcholí na přelomu března 
a dubna týdenní návštěvnou Turků v Teplicích. 
Studenti našeho gymnázia stráví týden projek-

tovými aktivitami. Budou se týkat evropských 
symbolů a jejich propojenosti s naším regio-
nem. Prostor dostanou také aktivity zaměřené 
na kulturní odlišnosti obou zemí. V červnu se 
chystáme do Turecka také my. Projektovými 
koordinátory jsou učitelé Veronika Vaňková 
a Jan Růžička.  Jan růžicka

Bukaschool slaví 20. narozeniny
Na mostecké škole studovala 
či studuje řada žáků z Tep-
lic a okolí. V pomyslném 
žebříčku nejúspěšnějších 
hotelových škol v České 
republice byste mosteckou 
Soukromou hotelovou školu 
Bukaschool s.r.o. našli na nej-
vyšších příčkách. Letos v září 
Bukaschool oslavila 20 let od 
svého založení. Vavříny slávy 
v tuzemsku a v zahraničí 
budovali učitelé a žáci školy 
tvrdou prací a odhodláním. 
Zeptali jsme se zakladatel-
ky a ředitelky školy Vlasty 
Bukačové, jaké má škola cíle 
v následujících letech: 

„Především chceme pokračo-
vat v nastavené linii prestižní-
ho odborného vzdělávání, jež 
dává našim žákům tu pravou 

školu života. Tím, že v průběhu 
studia žáci vyjíždí na několi-
kaměsíční stáže do nejlepších 
hotelů Evropy, získávají pra-
covní a sociální návyky, které 
z nich po maturitě neučiní ne-
zaměstnané.“

Zahraniční stáže jsou prio-
ritou. Za dvacet let působení 
navázala škola stovky kontak-
tů s manažery různých evrop-
ských hotelů (Hilton, Kempin-
ski). Škola se také stala první 
certifikovanou střední školou 
v České republice, jež obdrže-
la certifikát WACS od společ-
nosti The World Association 
of Chefs Societies Recognition 
of Quality Culinary Education, 
který zaručuje nejvyšší úroveň 
vzdělávání v gastronomii, ho-
telnictví a turismu.  Karel Singer

V centru Doubravka jsou i dívky
Děvčata se ve skautském 
středisku Doubravka setkáva-
jí v pondělí mezi 16:30 a 18:30 
hodin na schůzkách oddílu 
s názvem Dráčci. Tento oddíl 
funguje od roku 2005 a kromě 
pravidelných oddílových schů-

zek pořádá také víkendové 
aktivity – jednodenní výpravy, 
závody či vícedenní akce. Děti 
na akcích nejen hrají hry, ale 
učí se i nejrůznějším praktic-
kým dovednostem a zejména 
životu v neformálním dětském 
kolektivu. Celoroční činnost 
pak vrcholí střediskovým 
táborem na Domažlicku 
u obce Koloveč. Mezi Dráčky 
chodí děvčata všech věkových 
kategorií – světlušky do 11 let, 
skautky 11 až 15 let a rangers 
nad 15 let. 

 Junák – středisko Doubravka teplice

Selesiáni měli 
Valentýnský ples
Svátek svatého Valentýna při-
padá na 14. února, ale protože 
letošní rok je tento den sobota, 
uspořádali jsme Valentýnský 
ples již v pátek třináctého, a to 
jak v prosetickém, tak v trno-
vanském středisku. Nemusíte 
se bát, žádná pověra týka-
jící se pátku třináctého nás 
nepostihla a pěkně jsme si to 
všichni užili. Jak v Proseticích, 
tak na Luně jsme pro všechny 
připravili bohatý doprovodný 
program. Všichni se slavnost-
ně oblékli, společenské šaty 
a pánské obleky nebyly ničím 
výjimečným. Vedoucí šli sa-
mozřejmě vzorem. Prosetická 
dětská tombola slavila stejný 
úspěch jako společenské hry 
a taneční vystoupení na Luně. 

 Selesiáni v teplicích

Rekonstruujete 
byt, stavíte dům 
a potřebujete 
novou podlahu 
nebo dveře? 
Navštivte naše 
podlahové 
studio, kde Vám 
nabídneme široký 
výběr všech druhů 
podlahových 
materiálů 
a interierových 
dveří.

Podlahové studio 
moderních trendů 
a tradiční kvality

Již 18 let 
s vámi!

PACINA - PODLAHY s.r.o., Bozděchova 97/2, Ústí. n. L.
mobil: +420 603 232 972, e-mail: obchod@pacina.cz  
Otevírací doba: Po–Pá 900–1700

www.pacina.cz

&
DVEŘE

Volejte 733114188.  
Pište na info@jo-reality.cz. 
Sledujte www.jo-reality.cz. 

 otevřenost 
 srozumitelnost 

 péče    
 kvalita 

 poradenství  
 
 

 
 

Sledujte 
aktuální dění 

z Teplic a okolí na

www.zitteplice.cz
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Pozor na traviče 
psů v Trnovanech!
Mějte své miláčky v Tepli-
cích-Trnovanech na vodítku, 
a pokud s oblibou pojídají vše-
lijaké mňamky na chodníku 
a od cizích lidí, venčete pouze 
s náhubkem. Jedna fenka 
včera otravu díky včasnému 
vypumpování žaludku přežila, 
další by to štěstí mít nemuseli. 
V jednom případě pacha-
tel dal psům otrávenou 
návnadu přímo z ruky 
a utekl, pes byl na 
dlouhém vodítku. 

 Kateřina Hadrabová

V knihovně učí seniory 
práci s internetem
I v letošním roce nabízí Regio- 
nální knihovna Teplice vždy 
od pondělí do pátku mezi 8:00 
a 10:00 hodinou dopoledne 
jednohodinový bezplatný kurz 
základních vědomostí o práci 
s internetem nebo s on-line 
katalogem Carmen. Pokud 
mají čtenáři o kurz zájem, 
mohou se objednat u pracov-
nic knihovny osobně nebo 
telefonicky na telefonním 
čísle 417 538 783.  zt

Počet vykázání z bytu 
kvůli domácímu násilí roste
Čtyřikrát za měsíc v Ústec-
kém kraji policisté vykážou 
z bytu někoho, kdo se dopustil 
domácího násilí. Smutnou 
statistiku vede tento kraj 
hned v závěsu za hlavním 
městem. Počet vykázání se 
proti loňsku opět zvýšil nejen 
tam, ale i v celé zemi. Možnost 
zbavit se na několik dní svého 
partnera a rozmyslet si, co 
dál, dostalo skoro 1400 obětí 
psychického nebo fyzického 
týrání. Pomohlo to ale jen 
zlomku. Klasickým případem 
domácího násilí je i příběh 
paní Petry. „Ze začátku byl 
v pohodě, začalo to až s dru-
hým dítětem. Potřeboval si 
vybít vztek. Nejdřív na mně 
a pak na dětech.“ Paní Petra 
také přiznává, že kdyby její 
manžel nesáhl na děti, žila 
by ve vztahu s násilníkem 
dodnes. „Je to tím, že ta žena 
ztratí sebevědomí. Myslí si, že 
je k ničemu, že není pro ostat-
ní důležitá. Řeší, co by dělala 
a kdo by jí chtěl…“ A co si my-
slí o možnosti zavolat policii, 
která by vykázala muže na 10 
dní z bytu?

„Myslím si, že to nepomů-
že, že se vrátí akorát vytočený, 
co jsem si to dovolila, a do-
stanu znova.“ Petra zažila ta-
hání za vlasy po zemi, dušení 
polštářem i kopání do břicha. 
Všechno vygradovalo tím, když 
ji manžel bodl nožem. Teprve 
pak dostala sílu se od něj ze 
dne na den odstěhovat. Sbalila 
věci, děti a dnes žije se svým 
novým manželem na druhém 
konci města. Jen na Děčínsku 
za loňský rok proběhlo 24 vy-
kázání z bytu. Počet vykázání 
pro podezření z domácího ná-
silí je v Ústeckém kraji jeden 
z nejvyšších v republice. Hůř 
je na tom jen Praha. Zatímco 
v roce 2007 muselo svůj byt 
alespoň na nějakou dobu opus-
tit 862 lidí, v loňském roce už 
to bylo 1374.  zt

Potoční 5. 3.–9. 3. 
Krušnohorská – parkoviště 6. 3.–10. 3.
Zemská 26. 2.–2. 3.
Sochorova 5. 3.–9. 3
Doubravická 5. 3.–9. 3.
Fučíkova stezka 6. 3.–10. 3.
Raisova 6. 3.–10. 3.
E. Krásnohorské 2. 3.–5. 3.
Jankovcova 27. 2.–3. 3.
P. Holého 3. 3.–6. 3.
Kollárova 2. 3.–5. 3.  
Sviní potok 4. 3.–7. 3. 
Novoveská 3. 3.–6. 3. 
Ostravská 3. 2.–6. 2. 
Vrázova 4. 3.–7. 3. 
Libušina 2. 3.–5. 3.
Sklářská 4. 3.–7. 3.
Buzulucká 3. 3.–6. 3. 
U Nemocnice 2. 3.–5. 3.
Alejní 6. 4.–9. 4. 
Rooseveltovo nám. 9. 4.–13. 4. 
U Soudu 8. 4.–11. 4. 
Písečná 8. 4.–11. 4. 
Skupova 6. 4.–9. 4. 
Zeyerovo nám. 6. 4.–9. 4. 
J. Hory 10. 4.–14. 4. 
Unčínská 8. 4.–11. 4. 
K. Čapka 10. 4.–14. 4. 
Scheinerova 10. 4.–14. 4. 
Americká 13. 4.–16. 4. 
Rovná 13. 4.–16. 4. 
Lípová 13. 4.–16. 4.

Maršovská 16. 4.–20. 4. 
Rohová 16. 4.–20. 4. 
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 
 14. 4.–17. 4. 
V Závětří 17. 4.–21. 4. 
Metelkovo nám. 16. 4.–20. 4. 
Trnovanská 14. 4.–17. 4. 
Dr. Vrbenského 14. 4.–17. 4. 
Gagarinova 15. 4.–18. 4.
J. Suka 15. 4.–18. 4. 
Dubská 17.4.–21. 4. 
Javorová 15. 4.–18. 4. 
Nedbalova 23. 4.–27. 4. 
Baarova 24. 4.–28. 4. 
Potěminova 20. 4.–23. 4. 
Jugoslávská 21. 4.–24. 4. 
Zelená 17. 4.–21. 4. 
Habrová 21. 4.–24. 4. 
Proboštovská 23. 4.–27. 4. 
Holečkova 24. 4.–28. 4. 
Svojsíkova 20. 4.–23. 4. 
Hudcov 22. 4.–25. 4. 
V Břízkách 22. 4.–25. 4. 
Duchocovská 29. 4.–2. 5. 
Bratislavská 27. 4.–30. 4. 
Opavská 22. 4.–25. 4. 
Slovenská 20. 4.–23. 4. 
Bílinská 21. 4.–24. 4. 
Máchova 22. 4.–25. 4. 
Pražská 24. 4.–28. 4. 
K. J. Erbena 24. 4.–28. 4. 
A. Staška 29. 4.–2. 5. 

Stará Mlýnská 28. 4.–1. 5.
Francouzská 28. 4.–1. 5. 
Přítkovská 1. 5.–5. 5. 
Kpt. Jaroše 27. 4.–30. 4. 
Školní 27. 4.–30. 4. 
Jaselská 28. 4.–1. 5. 
Zrenjaninská 29. 4.–2. 5. 
Křížovského 1. 5.–5. 5. 
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
 30. 4.–4. 5. 
Přítkovská u č.p. 1500 
(panelák vedle OSSZ) 1. 5.–5. 5. 
Bohosudovská 7. 5.–11. 5.

seznam stanovišť 
konteJnerů na textil
Gagarinova 1423
Jaselská – areál Perla
Javorová 3026
Maršovská  1453/2 
(parkoviště naproti ZŠ)
Nedbalova 1836
Opavská 261
Plynárenská (parkoviště naproti ZŠ)
Přítkovská 1462/30
Trnovanská 1271/5
Trnovanská 1290/28
Jateční ul. u Penny Marketu
Penny Market – Trnovany
KIK, Masarykova ul.
Interspar,  Nákladní ul.
Červený kříž, Wolkerova ul.

S t a n o v i Š t ě  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

severočeské 
vodovody a kanalizaCe: 
840 111 111

poruChová linka plyn: 
552 305 233

čez: 840 850 860

rWe: 1239

H a v a r i J n Í  l i n K y

Městské jesle Bělehradská, 
tel.: 417 530 289
MŠ Čtyřlístek, tel.: 417 537 322
MŠ Fr. Šrámka, tel.: 417 575 744
MŠ Hlávkova, tel.: 417 563 869
MŠ J. Ressla, tel.: 417 538 113
MŠ J.V. Sládka, tel.: 417 537 119
MŠ Jaselská, tel.: 417 530 439
MŠ Jugoslávská, tel.: 417 538 454
MŠ Karla Čapka, tel.: 417 539 695
MŠ Kaštánek, tel.: 417 539 373
MŠ Krteček, tel.: 417 538 719
MŠ Moskevské náměstí, tel.: 417 539 193
MŠ Na Kopečku, tel.: 417 562 923
MŠ Na Spojce, tel.: 417 539 532
MŠ Pramínek, tel.: 417 538 958
Správa škol, tel.: 417 539 434
Základní škola a Mateřská škola Teplice, 
tel.: 417 553 042
ZŠ Edisonova, tel.: 417 563 486
ZŠ s rozšířenou výukou hudební 
výchovy, tel.: 417 562 392
ZŠ s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodních věd, tel.: 417 530 497
ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
tel.: 417 539 809
ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
tel.: 417 539 586
ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích 
jazyků, tel.: 417 539 040
ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky 
a výpočetní techniky, tel.: 417 538 672
ZŠ U Nových lázní, tel.: 417 537 800
ZŠ Verdunská, tel.: 417 537 032

Š K o l y,  Š K o l K y,  J e S l e

Bílinská ulice 
je uzavřená
Z důvodu rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu je 
až do 31. března uzavřena 
Bílinská ulice. Výkopové 
práce budou probíhat ve 
dvou etapách. V první etapě 
bude proveden výkop v úse-
ku od budovy s č.p. 2155 po 
č.p. 2160. Ve druhé etapě 
bude uzavřen úsek od budo-
vy s č.p. 2330 po křižovatku 
s ulicí Moravská.  zt

u z a v Í r K y
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Útulek pro opuštěná a toulavá zvířata
Pro veřejnost je otevřen v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 17:00 
hodin. Nově příchozí přírůstek je do 24 hodin podroben vete-
rinárnímu vyšetření a následně je umístěn po dobu 11 dní do 
karantény. Po uplynutí této doby je zvíře oočkováno a nabízeno 
do náhradní pěstounské péče.  zt
 
Kontakt: Dvorská 195, 415 01, teplice – prosetice 
tel.: 417 510 504, e-mail: utulekteplice@email.cz

Závadné potraviny: Pozor na to, co jíte
V cibulkách byly larvy a kukly

Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce zadržela ve 
spolupráci s celníky zásilku 
potravin. Dle deklarace na prů-
vodní dokumentaci měl kontej-
ner obsahovat 900 kilogramů 
nakládaných cibulek, kontrola 
ale prokázala, že kontejner ob-
sahuje 3 600 kilogramů tohoto 
výrobku ve dvacetilitrových 
plastových kanystrech a další 
celně nedeklarované potravi-
ny. Na sebe naskládané kanys-
try s cibulkami se v kontejneru 
vlastní vahou zdeformovaly 
a ve vyteklém obsahu inspek-
ce zjistila přítomnost hmyzu 
v různých vývojových stadi-
ích – larvy, kukly – a částečně 
i plíseň. Vzhledem k poškození 
obalů nebylo možné vyloučit 
kontaminaci obsahu kanystrů, 
a proto inspekce nevpustila ce-

lou zásilku nakládaných cibu-
lek do volného oběhu. Nevyho-
vující potravina, která mohla 
směřovat např. do provozoven 
společného stravování, se tak 
nedostala ke spotřebiteli.

V kroupách bylo plno molů

Pozor na výrobek Kroupy velké 
číslo 10 ječné z teplického 
obchodu Huu Thi Pam. Uvnitř 
jsou známky molů ve všech 
vývojových stadiích. Obal byl 
poškozen a byly na něm pavu-
činky. Z toho důvodu nejsou 
uvedeny informace o výrobci. 

Víno chutná po kysaném zelí
Pozor na Veltlínské zelené 
víno suché z teplické vinoté-
ky VD. Výrobek má v chuti 
i vůni mléčného kvašení. 
Jedná se o chorobu vína, kdy 
v něm vzniká kyselina mléč-

ná, octová a oxid uhličitý. 
Projevuje se v chuti i ve vůni 
po kysaném zelí.

Med obsahuje nesprávné údaje
Pozor na Med květový z ob-
chodního domu Kaufland. 
Jako země původu je na něm 
uvedena Česká republika. Ana-
lýza pylu ale ukázala přítom-
nost zrn rostlin, které nejsou 
pro Česko typické, med tak 
s největší pravděpodobností 
pochází z Číny či východní Ev-
ropy. Med nevyhovuje ani legis-
lativním požadavkům enzymu 
diastáza. Aktivita enzymu 
klesá se stárnutím výrobku. 

Víno voní po jablkách
Výrobek Víno červené má chuť 
a vůni po jablkách, což je nevy-
hovující a chybné. 

Džem s chybnými údaji
Výrobek Jaco Gold meruňkový 
džem extra XXL obsahoval 
pouze 31,7 gramu ovoce ve 100 
gramech výrobku. Kupující byl 
tak uváděn v omyl. Na džemu 
bylo uvedeno: vyrobeno z 45 
gramů ovoce na 100 gramů.  zt

lékařská pohotovost 
dospělí a děti, tepliCe
Adresa: vchod vedle Polikliniky

mudr. hana pácaltová 
U Nemocnice 3065 
415 01 Teplice 
Telefon: 417 519 721
ordinační / provozní doba:  
Po–Pá: 18:00–21:00 
So, Ne, Sv: 10:00–19:00

zuBní pohotovost
zejména pro děčín, teplice, 
Ústí nad labem, most, lovosice, 
litoměřice, krupka, dubí, Jílové 
Adresa: Petrovice 118, Petrovice 
Telefon: 475 205 275

parkování v Centru:
Provozní doba:  
pondělí až pátek: 8,00 až 18,00 hodin 
sobota: 8,00 až 12:00 hodin 
neděle, svátky: bezplatné parkování

Osoby s trvalým bydlištěm v místě 
placeného stání a přilehlých ulicích: 
ul. Krupská, ul. U Radnice, ul. Kapelní, 
ul. U Krupské brány, ul. Rokycanova, 
ul. Školní, vlastnící motorová vozidla 

Roční parkovací karta: 800 korun 

Půlroční parkovací karta: 500 korun

Krátkodobé parkování: 
1. hodina 10 korun 
a každá další započatá 30 korun

hlášení poruCh 
na veřeJném osvětlení
služba: 417 539 386
pohotovost: 728 063 655

proBační a mediační služBa čr
středisko teplice 
tel.: 417 516 111

dům dětí a mládeže
tel.: +420 417 538 840

hřBitov
Na městském hřbitově se pronajíma-
jí na dobu 1–5 let tzv. hrobová místa, 
což jsou klasické hroby, hrobky a urno-
vé hroby, dále kolumbární okénka k ulo-
žení uren, nebo se provádí rozptyl. Po-
zůstalí se mohou rozloučit se svými 
zesnulými ve zrekonstruované smuteč-
ní obřadní síni.
správa hřbitova
Jaroslava Maděrová 
Lenka Tropschuhová 
tel.: 417 510 919 
Pondělí: 8:00–12:00, 12:30–17:00 
Středa: 8:00–12:00, 12:30–17:00
návštěvní doba 
duben–říjen: 8:00–19:00 Po–Ne 
listopad–březen: 8:00–17:00 Po–Ne
nájemné za hrobové místo 
25 Kč/m2/rok
služby spojené s nájmem 
200 Kč/rok
Cena za pronájem smuteční 
obřadní síně 
1300 Kč
Cena za pronájem smuteční obřadní 
síně při „urnovém“ obřadu 
600 Kč

i n F o

Zápisy do školek
Termín zápisů byl stanoven jed-
notně pro všechny mateřské 
školy, a to na 13. dubna a 14. 
dubna v době od 8.00 do 11.00 
a od 14.00 do 16.00 hodin.  zt

Prázdninový provoz 
mateřských škol
V době od 1. července do 24. 
července bude provoz zajiš-
těn v mateřských školách Na 
Kopečku v Bohosudovské ulici, 
Jaselská, J. V. Sládka, J. Suka, 
Jugoslávská, Koperníkova 
a Okrajová. Od 27. července do 
21. srpna mohou rodiče umístit 
dítě ve školkách Fráni Šrámka, 
Hlávkova, J. Ressla, Moskevské 
náměstí, Na Spojce a Zelená. 
Zcela mimo provoz zůstane 
z důvodu stavebních prací 
o prázdninách Mateřská škola 
Karla Čapka a Mateřská škola 
Kaštánek Na Stínadlech.  zt

•	 svazek 3 kusů klíčů (trytop)
•	 mobilní telefon
•	 zimní bunda

O nalezené věci se může vlastník přihlá-
sit na teplickém magistrátu v kancelá-
ři hospodářské správy číslo dveří D102, 
v budově na náměstí Svobody.

z t r Á t y  a   n Á l e z y

falCo
 
kříženec
datum nálezu: 
24. února 
věk: 1 rok

píďa
 
kříženec ohaře
datum nálezu: 
18. února 
věk: 7 měsíců

moula
 
kříženec 
datum nálezu: 
24. února 
věk: 1–2 roky

max
labradorský 
retrívr
datum nálezu: 
23. února
věk: 2 roky

nero 

kříženec 
datum nálezu: 
9. února
věk: 2 roky

JaCk 

kříženec
datum nálezu: 
12. února
věk: 9 měsíců

BenJi 

kříženec pinče
datum nálezu: 
22. ledna
věk: 1 rok

Beny
kříženec 
jezevčíka
datum nálezu: 
21. února
věk: 6 roků

S e r v i S
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JARMARK 
V BABYLONU LIBEREC

ŘEMESLNÉ DÍLNY
každou středu a sobotu od 13.00 do 18.00 hodin

Umělecký kovář, sklářská dílna, ruční zdobení perníčků, pletení ze 
slámy, paličkování, malba na hedvábí, vykrajování glycerinových 

mýdel a výroba dárečků ze sypané mořské koupelové soli. 
Jarmarku se zúčastní sdružení Dobrotety. Nákupem jejich 

malovaných sádrových odlitků za symbolickou cenu přispějete 
na pořízení pomůcek pro artterapii dětského oddělení psychiatrie 

Krajské nemocnice Liberec a.s. 

25. 2. až 14. 3. 2015

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI
každou středu a sobotu od 15.00 do 18.00 hodin

www.BabylonLiberec.cz

Srdečně Vás také zveme do nově otevřené restaurace Nostalgia.

AQUAPARK
Přijďte si užít jedinečné představení Laser show v  AQUAPARKU. 

Třikrát denně v 10.45, 16.45 a 20.30 
ve třech tématicky odlišných 3D projekcích. Laser show získala

 1. místo v kategorii atrakce roku!

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

KN OPTIK
SLUNEČNÍ 
BRÝLE
SPECIÁL

Kolekce roku 2015 
jsou pro vás připraveny. 
Nové tvary, barvy, 
nové zrcadlové 
úpravy brýlových 
čoček. Můžete se 
přijít inspirovat.

MC
20

15
KN

00
2

SC
-3

50
27

5/
01

MC
20

15
SP

03

   obchodního zástupce  
      pro oblast Ústeckého kraje 

- nástup březen nebo duben 2015 
- vzdělání SŠ nebo VŠ, ŘP sk. B, praxe není podmínkou 

  

produkty:  reklama, PR, tisk, média 

vydavatelství a agentura 

                                      stručné CV na info@mediaconcept.cz 
                                           Media Concept s.r.o. 
                                           Masarykova 119, Ústí n/L, tel. 602464749 

hledá do svého týmu 


