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v Hostomicích jsme 
to dotáhli až na Vypich
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Fotbalový klub 
Teplice slaví výročí
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Teplický zámek 
DivaDlo na zámku
páTek 4/9
1000 DivaDlo 100opic 

Dominik Tesař: zajíček 
a velká mrkvová záhaDa

1500 zŠ arkaDie kroužek 
revival

1700 conDurango
2000 Šárka vaculíková: 

milena má problém
soboTa 5/9
1000 DivaDlo elF jan prokeŠ: 

peklo s ježibabou
1500 herecké sTuDio Dk 

Teplice magDaléna 
Turnovská, jaroslav 
hunka, lukáŠ císař: 
o princezně, kTerá 
ráčkovala

1700 blues marilyn oliver 
Ohio, USA

2030 DivaDlo v řeznické 
valerie schulczová 
a roman olekŠák: leni

neDěle 6/9
1000 DivaDlo krabice Teplice 

zDeněk rusín, jiTka 
soorová: o nejasné 
princezně

1500 DivaDlo krabice Teplice: 
DivaDelní workshop 
pro malé i velké aneb 
jak se vyrábějí poháDky

1700 iDa kelarová a jazz 
Famelija

2000 DivaDlo v ryTířské 
slawomir mrožek: 
smlouva herecký 
koncerT miroslava 
eTzlera a karla zimy

božák
5/6 2100 shelTer six
12/6 2100 hopes, Faces are 

FicTion, mamas 
projecT

jazz klub
5/6 2000 jiří DěDeček
6/6 2000 igor barboi Trio
12/6 2000 laco Deczi a cecula 

new york
19/6 2000 george kay banD
26/6 2000 magDa piskorzyk
27/6 2000 večer pro opuŠTěná 

zvířáTka

kruŠnohorské DivaDlo
3/6 1600 Tančíme na Terase se 

sTarou seŠlosTí
7/6 1030 sněhurka a seDm 

Trpaslíků
11/6 1000 a 1800 kráska a zvíře

12/6 1000 a 1800 kráska a zvíře
15/6 1900 mnoho povyku 

pro nic
17/6 1600 Tančíme na Terase 

s regius banDem
17/6 1900 raDůza
19/6 1000 a 1800 kyTice
22/6 1530 kyTička uviTá 

z písniček a Tanečků
24/6 1900 caveman
26/6 830 a 1015 příběh ze severu

Dům kulTury
4/6 1900 symFonický koncerT 

v rámci FesTivalu 
l. w. beeThovena

10/6 1900 koncerT Duchovní 
huDby

11/6 1900 členové skupiny 
bicích násTrojů 
severočeské 
Filharmonie a jejich 
hosTé

18/6 1900 severočeská 
Filharmonie, 
pražský smíŠený 
sbor a sbor čvuT

25/6 1900 závěrečný 
koncerT FesTivalu 
l. w. beeThovena

zahraní Dům
1/6 1900 komorní koncerT
8/6 1900 pavel Šporcl
15/6 1900 Trio marTinů

alTán u zahraDního Domu
každou neděli až do 27. září od 1500 

malá paříž

kosTel svaTého jana křTiTele
24/6 1900 leTní koncerT bksT

Šanovská muŠle
2/6 1630 Doubravka
6/6 1630 orchesTr 

gauDeamus zuŠ 
Teplice

9/6 1630 sTring clarineT

kino kvěTen
1/6 1730 Divoká Dvojka
1/6 2000 DíTě číslo 44
2/6 1730 Divoká Dvojka
2/6 2000 malá z rybárny
3/6 1730 Divoká Dvojka
3/6 2000 DíTě číslo 44
4/6 1730 seDmero krkavců
4/6 2000 insiDious 3: počáTek
5/6 1500 seDmero krkavců
5/6 1730 seDmero krkavců
5/6 2000 san anDreas 3D

5/6 2200 insiDious 3: počáTek
6/6 1000 hurá na FoTbal 3D
6/6 1500 seDmero krkavců
6/6 1730 seDmero krkavců
6/6 2000 san anDreas 3D
6/6 2200 insiDious 3: počáTek
7/6 1000 hurá na FoTbal 3D
7/6 1500 seDmero krkavců
7/6 1730 Druhá míza
7/6 2000 insiDious 3: počáTek
8/6 1730 Druhá míza
8/6 2000 san anDreas 3D
9/6 1500 Dior a já
9/6 1730 Druhá míza
9/6 2000 slepá
10/6 1730 Dior a já
10/6 2000 san anDreas 3D
11/6 1730 jurský svěT 3D
11/6 2000 Špión
12/6 1500 hurá na FoTbal 3D
12/6 1730 jurský svěT 3D
12/6 2000 Špión
12/6 2200 Šílený max: 

zběsilá cesTa 3D
13/6 1000 hurá na FoTbal
13/6 1730 jurský svěT 3D
13/6 2000 Špión
13/6 2200 Šílený max: 

zběsilá cesTa 3D
14/6 1000 hurá na FoTbal
14/6 1730 jurský svěT 3D
15/6 1730 jurský svěT
16/6 1730 jurský svěT
16/6 2000 Den blbec
17/6 1730 jurský svěT
18/6 1730 anDílek na nervy
18/6 2000 Temné kouTy
19/6 1500 seDmero krkavců
19/6 1730 anDílek na nervy
19/6 2000 oDebraT z přáTel
19/6 2200 Temné kouTy

20/6 1000 seDmero krkavců
20/6 1500 seDmero krkavců
20/6 1730 anDílek na nervy
20/6 2000 oDebraT z přáTel
20/6 2200 Temné kouTy
21/6 1000 mimoni
21/6 1500 mimoni 3D
21/6 1730 anDílek na nervy
21/6 2000 oDebraT z přáTel
22/6 1730 anDílek na nervy
22/6 2000 vincenTův svěT

23/6 1730 vincenTův svěT
23/6 2000 Diplomacie
24/6 1730 anDílek na nervy
24/6 2000 vincenTův svěT
25/6 1730 vincenTův svěT
25/6 2000 Dáma ve zlaTém

26/6 1500 mimoni 3D
26/6 1730 vincenTův svěT
26/6 2000 Dáma ve zlaTém
26/6 2200 oDebraT z přáTel
27/6 1000 mimoni
27/6 1500 mimoni 3D
27/6 1730 jurský svěT 3D
27/6 2000 insiDious 3: počáTek
27/6 2200 oDebraT z přáTel
28/6 1000 mimoni
28/6 1500 mimoni 3D
28/6 1730 jurský svěT 3D
28/6 2000 insiDious 3: počáTek
29/6 1730 mimoni 3D
29/6 2000 insiDious 3: počáTek
30/6 1500 Dáma ve zlaTém
30/6 1730 mimoni 3D
30/6 2000 nový živoT

regionální muzeum Teplice
výsTavy
do 21/6 Teplice mezi válkou 

a mírem
4/6–26/7 čsl. jeDnoTky v sssr 

1941–1945
18/6–13/9 sklo ze mŠTinova, 

známé i neznámé
26/6–12/7 14. hrnkové 

sympozium
30/7–4/10 české zpěvníky 

měsTa Teplice
6/8–20/9 Tvoří celá roDina

měsTské kulTurní 
zařízení Dubí
6/6  Den DěTí
13/6  Dubské hráTky
20–21/6 marTiŠovská pouť
1/7  výleT pro DěTi
3/7  husův večer
31/7  leTní raDovánky 

v pozorce
12/8  výleT
15/8  hraniční buk
28–30/8 Dubské slavnosTi

osek
22–23/8 osecká pouť

I N Z E R C E

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

Kulturní tip 
Antonína Moravce
Slavnostní Zaháje
ní Lázeňské sezóny 
je za námi a já se 
každý rok ptám, co 
vlastně zahajuje. 
Myslím, že nic moc. 
Velkolepá venkovní 
akce na začátku léta nemá 
v lázeňské sezóně pokračo
vání. Vnímám to jako velkou 
chybu v nastavení celkové 
kulturní filozofie lázeňského 
města, které by mělo kulturně 
žít především v sezóně tak, 
aby se sem hosté chtěli vracet. 
V souladu s tímto svým názo
rem sobecky považuji za smy
sluplnou akci, která probíhá 
každou neděli, vždy od 15.00 
hodin, až do večera v Altánu 
u Zahradního domu. V letoš
ním roce od 24. května až do 
27. září. Jedná se o projekt, 
který nemá v České republice 
obdoby a kterého se rádi zú
častňují umělci nejen z Čech, 
ale i ze zahraničí. V krásném 
prostředí Zámeckého parku se 
potkávají lidé z Teplic a zvou 
na ni i své přátele z jiných 
měst. V letošním roce to před
stavuje celkem 19 venkovních 
multižánrových hudebních 
festivalů, na které můžete 
kdykoli přijít a odejít a zase se 
vrátit, můžete si sednout na 
lavičky, ke stolkům nebo jen 
tak do trávy. Můžete si povídat 
nebo jen poslouchat a s vy
stupujícími umělci se můžete 
potkat i u jednoho stolu nebo 
třeba na toaletě. Z celé akce 
na vás dýchne pohoda a jste 
pyšní, že žijete právě v Tepli
cích. Těmto akcím se říká Malá 
Paříž a baví vás po celé léto 
bez rozdílu věku či finančních 
možností. Prostě Teplice jsou 
zde skutečné lázně v Čechách. 

 antonín moravec, organizátor malých paříží

K u l t u r o u
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SERVIS
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www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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

www.lukyul.cz
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teplicko – Moldavská horská dráha slaví 130 let. K výročí železniční 
trati, která vedla ze severu Čech do středního Saska, vydává Česká 
pošta známku. Pro grafické ztvárnění příležitostné známky České 
pošty byla vybrána jedna z rarit tratě, kterou je úvraťové nádraží 
v Dubí. V úvraťových stanicích vlaky mění směr jízdy, aby překo
naly stoupání bez nutnosti budování pomocných ozubených kolejí 
či tunelů. Známku doprovází dva kupony s motivem železničního 
viaduktu v Mikulově a motivem hraničního mostu na Moldavě. 
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Adolf 
Absolon, rytinu zhotovil rytec Martin Srb. V souvislosti s vydáním 
známky se koná v prostorách informačního centra v Dubí v Domě 
porcelánu s modrou krví výstava. Přibližuje mimo jiné technické 
zajímavosti, jako jsou čtyři viadukty nebo unikátní řešení 334 me
trů dlouhého Mikulovského tunelu postaveného do tvaru písmene 
„S“. Výstava končí 5. června.  zt / foto: gabriela hauptvogelová/čro sever

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

 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 15. 7. 2015

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

Kia Sportage Active 1,6 GDI 4 x 2. Kombinovaná spotřeba 6,8 l/100 km. Emise CO2 158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

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.

Moldavská dráha je na známceCo byste si přáli 
v Teplicích změnit?

Ivana Ržičková 
29 let, učitelka 
Teplice 
chtěla bych, aby velká 

města byla čistější, což je ale problém 
lidí, kteří nejsou schopni donést 
odpadky do koše. a také, aby byla 
lepší informovanost o akcích. mrzí 
mě, když se o některých dozvídám až 
zpětně.

Petr Zajíček 
31 let, elektrikář 
Teplice 
mně by se líbilo na 

webových stránkách města nějaké 
fórum, kde by byla možnost napsat 
jakékoliv nedostatky města, návrhy 
na zlepšení a tak. a hlavně aby na vše 
odpovídalo město.

Hana Uhríková 
46 let, produkční 
Teplice 
mám ráda teplice 

takové, jaké jsou. mám tu rodinu, 
kamarády i pocit, že sem patřím. Díky 
péči jednoho ze sousedů nám kolem 
domu kvetou kopretiny, lidé se na 
sebe usmívají. Často chodím přes 
zámeckou zahradu, zámek bývá ve 
tmě krásně nasvícený. trošku péče by 
si zasloužil řetenický lesopark a město 
by mělo dbát na to, aby nemizely 
trasy pro pěší.

Barbora Geciová 
32 let, nezaměstnaná 
Teplice 
vadí mi feťáci ve městě 

a okrajové části teplic, které mají do 
reprezentativnosti lázní daleko. S tím 
se toho ale zatím moc udělat nedá.

a n K e t a

Bumerang
Téma regulace 
hazardu v Tepli
cích se vrací jako 

bumerang. A zdá se, že se 
na něm zastupitelé nikdy 
nemůžou shodnout.

Na jedné straně argumen
ty, že lázeňská metropole 
severních Čech má v pře
počtu na jednoho obyvate
le nejvíce heren v České 
republice. Což je skutečně 
alarmující. Na straně dru
hé ekonomický aspekt. Pří
jem z ha zardu představuje 
asi deset procent z rozpoč
tu města. Vloni to bylo více 
než 75 milionů korun.

Jak regulovat hazard a ne
přijít o příjmy do rozpočtu, 
které znamenají, že město 
může investovat a rozvíjet se?

Počet heren i kasin se 
v Teplicích loni výrazně zvý
šil. Ještě na začátku roku 
bylo heren s výherními au
tomaty a videoterminály 77, 
na konci října jich bylo už 85 
a bylo v nich celkem 1157 au
tomatů. Ještě více vzrostl po
čet kasin. V lednu jich bylo 
šest, na konci října už 22.

A ten trend se město musí 
pokusit zvrátit. Radnice by 
měla do konce roku předložit 
návrh, co si počít s těmi 1500 
herními automaty. Pokud 
chtějí Teplice zůstat lázeň
ským městem, a ne blikajícím 
Bronxem, co třeba vymístit 
hazard z centra a zřídit malé 
Las Vegas za městem? 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Občanské poradně v Teplicích hrozí zánik
teplice/Ústí n.l. – Občanská poradna pro lidi v tísni 
v Teplicích se nedostala do krajské sítě sociál
ních služeb. Docházejí jí peníze a možná bude 
muset v létě zavřít. Ve městě by se tak oběti 
domácího násilí nebo předlužení lidé už neměli 
kam obrátit. Podle vedoucího sociálního pracov
níka Ondřeje Kartáka chodí Tepličané do po
radny s různými problémy: „Věci, které se týkají 

alimentů, obecně rodinného práva, péče o děti 
atd. Řešili jsme také pracovní právo.“ Poradnu 
by mohlo zachránit přehodnocování rozhod
nutí o nezařazení některých služeb, které teď 
Ústecký kraj provádí, anebo peníze navíc, které 
kraji slíbilo ministerstvo financí. Poradna si 
ale dlouhé čekání nemůže z finančních důvodů 
dovolit. Čro Sever

Policie dopadla prodejce drog
teplice – Policisté dopadli další osoby, které na Teplicku prodáva
ly drogy. Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy byl obviněn 20letý mladík, 
který po dobu několika měsíců prodával nejméně dvěma 
zájemcům marihuanu. Hrozí mu trest odnětí svobody až na pět 
let. Stejný trest hrozí i 49letému Asiatovi, který v prostorách 
tržnice v Dubí prodával zájemcům pervitin. Kriminalisté Toxi 
týmu zadokumentovali několik případů, kdy do rukou zájemců 
o drogu „putovaly“ desítky gramů pervitinu za tisíce korun, 
v jednom případě Vietnamec dávku vyměnil za chytrý telefon 
a několikatisícový doplatek.  zt

Mladí kuchaři uspěli 
na gurmánské show
teplice – Žáci hotelové školy 
v Teplicích se mohou měřit 
s kolegy praktikujícími ve 
špičkových karlovarských 
hotelech. Ukázala to soutěž 
adeptů kuchařského řemesla 
pořádaná v rámci tradiční 
gurmánské show v Karlových 
Varech. Soutěže se účastnilo 
osm družstev, z toho dvě z Tep
lic. Jedno z nich skončilo na 5. 
a druhé na 6. místě. Výsledek 
škola hodnotí jako velmi dobrý 
a zároveň jako důkaz toho, že 
se tepličtí mladí kuchtíci vy
rovnají svým kolegům, kteří se 
na budoucí povolání připravují 
v kuchyních vyhlášených kar
lovarských podniků, jako jsou 
Grandhotel PUPP, Imperial 
nebo Thermal.  vv

Vyražte na slavnosti 
u Labe k sousedům
teplice/Drážďany – Třídenní 
festival u saských sousedů 
Elbhangfest, neboli Slavnosti 
labských strání, se odehrává 
na sedmikilometrovém pásu 
podél Labe mezi drážďanskými 
čtvrtěmi Loschwitz a Pillnitz. 
Nábřeží, parky, ulice i zahrady 
vil a domů se stávají jevištěm 
pro dvě stovky kulturních 
akcí od koncertů před diva
dlo, tanec, veřejné předčítaní 
až třeba po dětské soutěže. 
Symbolem Elbhangfestu jsou 
průvody. Nechybějí tam samo
zřejmě ani stánky s dobrotami 
a výrobky místních řemesl
níků. Letošní Elbhangfest se 
koná 26. a 28. června.  vv

Krupka se ukázela 
o titul strom roku
Krupka – Žáci a učitelé ze 
základní školy Teplická 
v Krupce přihlásili do ankety 
Strom roku 2015 dvě stě let 
starý dub zimní, který roste 
u kostela sv. Anny na Libuší
ně. Dvacetimetrový obr s ob
vodem 360 centimetrů je na 
seznamu památných stromů 
České republiky. Letos bylo do 
ankety, kterou pořádá Nadace 
Partnerství už od roku 2002, 
přihlášeno 70 stromů. Z nich 
porota vybrala 12 finalistů, 
mezi kterými krupský dub 
bohužel není.  vv

I N Z E R C E

Staňte se pojištěncem ZP MV ČR a získejte možnost 
čerpání bonusů a příspěvků pro:

www.211.cz

Bonusy a příspěvky 
pro celou rodinu

• ženy
• muže

• děti
• studenty

• těhotné a kojící ženy
• seniory

Registrovat se můžete do 30. 6. snadno a rychle na www.211.cz.
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Regionální potravinou 
jsou i brambůrky z Teplic
teplicko – Už pátým rokem udě
luje ministerstvo zemědělství 
nejkvalitnějším zemědělským 
a potravinářským výrobkům 
jednotlivých krajů titul Re
gionální potravina. Výrobky 
se o značku ucházejí v devíti 
kategoriích. V Ústeckém 
kraji mělo zájem o označení 
regionální potravina celkem 
52 výrobců, kteří do soutěže 
přihlásili celkem 190 výrob
ců. Nejčastěji šlo o pekařské 
a masné výrobky a nápoje. 
„Je potěšitelné, že v našem 
ústeckém regionu došlo k tak 
vysokému nárůstu přihlá
šených výrobků do soutěže 
– celkem 190. To je rekordní 
počet, který převýšil všechna 
naše očekávání. Vzrostl také 
počet nových mladých výrobců 
o čtvrtinu, což znamená 
i rozvoj potravinářství a další 
zaměstnanost v tak složitém 
regionu,“ uvedla regionální 

koordinátorka Ludmila Ho
ladová, ředitelka mostecké 
agrární komory.  zt

oceněný výrobek a výrobce:
1 Menčíkova podkova 

Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf
2 Archivní sušená slanina 

Rodinná firma s.r.o., Litoměřice
3 Kozí sýr přírodní 

Ondřej Malina, Nová Víska
4 Kozí mléko bio 

Jakub Laušman, Držovice
5 Onďasův rohlík 

Jiří Ondečko, Děčín
6 Smetanovo-tvarohový mrak 

Petra Peštiková, Děčín
7 Kocour IPA Samuraj 

Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o.
8 Višňový džem 

DY servis s.r.o., Radešín
9 čertovsky dobré a křupavé 

brambůrky solené 
slavomír hadrava, Teplice

r e G i o n Á l n Í  p o t r a v i n a

Bude Krupka 
v UNESCO?

Krupka – Pařížské Centrum 
světového dědictví UNESCO 
v Paříži už od únoru posuzu
je návrh na zápis „Hornické 
kulturní krajiny Erzgebirge/
Krušnohoří“ seznam světového 
dědictví. Součástí návrhu je 
také „Hornická kulturní kra
jina Krupka“, která zahrnuje 
například Městskou památko
vou zónu Krupka spolu s kaplí 
sv. Wolfganga na Komáří hůrce 
nebo štolou Starý Martin. 
Pařížské centrum se návrhem 
bude zabývat déle než rok. 
„Zápis na seznam UNESCO je 
prestižní záležitostí a znamená 
znatelné zvýšení cestovního 
ruchu, nové pracovní příle
žitosti a v neposlední řadě 
zvýšení hodnoty nemovitostí,“ 
uvedl krupský zastupitel Rosti
slav Kadlec.  vv
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Regulace hazardu? Do konce roku
teplice – Řešení, jak naložit s ha
zardem, má město předložit do 
konce roku. „Už čtyři roky čeká
me, že se s námi někdo z vedení 
města začne o omezení hazardu 
bavit. Zatím se ale pořád nic 
neděje,“ říká zastupitel Jakub 
Mráček ( Volba PRO! Teplice). 
„Několikrát jsme na zastupitel
stvu předložili návrh na řešení 
hazardu. Koalice ho ale vždycky 
bez debaty shodila ze stolu. Ani 
se o nich nehlasovalo. Netvrdí
me, že to musí být přesně tak, 
jak navrhujeme. Jsme připrave
ni si sednout ke stolu s koalicí 
a o věci se bavit. Ale zatím nás 
nikdo neoslovil,“ dodal Mráček.

Podle primátora Jaroslava 
Kubery se koalice omezením 
hazardu stále zabývá. „Samo
zřejmě vymyslet takovou vy
hlášku, která by se líbila všem, 
to možné není. Snažíme se 
všechny zvažované možnosti 
nejprve nechat schválit od mi
nisterstva. Taky stále čekáme 
na ministerstvem financí dlou
ho slibovanou novelu zákona 
o hazardních hrách. Abychom 
pak nezjistili, že máme sice 
vyhlášku, ale v rozporu se zá
konem.“

Podle Kubery by koalice ve 
věci omezení heren chtěla ha
zardní hry soustředit do kasin, 

která podle něj k lázeňským 
městům patří. A kdy se chce 
koalice o hazardu bavit s opo
zicí? „Až budeme mít kon
krétní návrh, pak ho můžeme 
ostatním předložit.“ Mráček 
se ale obává, že jde jen o další 
manévr, který má řešení ha
zardu co nejvíce oddálit.  vv

Arkádie bodovala na abilympiádě
teplice – Pod záštitou Nadace Jedličkova ústavu proběhl v Praze 
na Vyšehradě 14. ročník abilympiády pro děti a mládež. Mezi 
sto třemi soutěžícími z celé republiky bylo také deset chlapců 
a děvčat ze soukromé speciální školy Arkadie v Teplicích. Z de
seti členů výpravy jich polovina stanula na pomyslné „bedně“, tři 
získali diplom za 1. místo, další dva zaujali místo druhé. „Výkony 
dalších pěti soutěžících z Arkadie byly také velmi dobré, ale 
konkurence byla velká,“ říká jedna z doprovázejících pedagožek, 
Jitka Riedelová. Abilympiáda, která děti motivuje k získávání 
a prohlubování pracovních dovedností je významným nástrojem 
k přípravě dětí se zdravotním postižením k budoucímu pracovní
mu uplatnění.  vv

Zájem o očkování 
proti klíšťovce stoupá
teplice – Počet lidí, kteří se 
nechali očkovat proti klíšťové 
encefalitidě, podle VZP stoupl 
za posledních pět let třicet
krát. „Zatímco například ještě 
v roce 2011 si přišlo pro příspě
vek na vakcínu proti klíšťovce 
jen 3 378 pojištěnců VZP, loni 
už jich bylo 98 144,“ uvedl 
mluvčí VZP Oldřich Tichý. 
Letos by prý dokonce mohlo 
dojít k překročení hranice 100 
tisíc očkovaných. Za zvýšeným 
zájmem je asi nárůst lidí naka
žených klíšťovkou. Na Teplicku 
se vloni nechalo očkovat asi 
460 klientů VZP.  zt

Hasiči dostanou 
nový vůz
teplicko – Hasičský záchranný 
sbor Ústeckého kraje získal 
vozy z Integračního operačního 
programu Evropské unie. Na 
stanici v Teplicích, Petrovicích, 
Litoměřicích a Žatci byl zařazen 
nový vůz značky Ford Ranger. 
Vozy, které zvládnou jízdu v te
rénu, budou sloužit pro dopravu 
materiálu k zásahu.  tz
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Snadný způsob 
registrace 
k ZP MV ČR na 
www.211.cz

www.zpmvcr.cz

Online
přihláška

20
15

PF
R0

50
08

6/
3

Policie dělá nábor na středních školách
teplicko – Policie v Ústeckém 
kraji má za sebou nábor více 
než 160 policistů. Právě tento 
počet dostala krajská policie 
jako navýšení už existujících 
tabulkových míst. Policisté 
ovšem s výběrem nových posil 
nekončí. Připravují akce, bě
hem kterých si vytipují vhodné 
uchazeče už i na středních 
školách. Je totiž důležité, aby 
noví policisté neskončili po 
několika letech služby. „Za 
loňský rok jsme nabrali 173 
policistů, my jsme dostali 160 
nových míst, ale nabrali jsme 
také lidi, kteří nahradili přiro

zené odchody,“ hodnotí velký 
nábor nováčků krajský poli
cejní ředitel Tomáš Lansfeld. 
Během náboru nových policis
tů se často stávalo, že ucha
zeči neprošli fyzickými nebo 
psychickými testy. Případně 
po základním výcviku skončili. 
Tomu mají zabránit i velitelé 
jednotlivých oddělení, kteří 
svoje okolí, a tedy i možné 
vhodné uchazeče znají a mohli 
by nabídnout perspektivní 
a dlouhodobé zaměstnání již 
případným zájemcům v době, 
kdy studují a přemýšlejí, jak 
započnou svoji kariéru.  zt

Nové lavičky pro 
Zahradní dům
teplice – Oblíbená venkovní 
představení v hudebním 
altánu vedle Zahradního domu 
zvaná Malá Paříž mohou svým 
návštěvníkům poskytnout zase 
o něco lepší zázemí. Město 
Teplice totiž opatřilo prostor 
mezi altánem a Zahradním 
domem novými lavičkami. 
Pořadatel Malých Paříží pan 
Antonín Moravec je za ně 
opravdu rád: „Děkuji za všech
ny návštěvníky. Čím více mož
ností ke konání venkovních 
akcí, tím větší pravděpodob
nost, že se akce budou konat. 
A v důstojném prostředí.“  vv

Tranzitní převaděč 
je v rekonstrukci
teplicko – Rok a půl mají trvat 
opravy šest kilometrů dlouhého 
úseku vodovodního přivaděče 
mezi Bílinou a Všechlapy. Přiva
děč byl uveden do provozu před 
čtyřmi desetiletími a od té doby 
ocel, ze které je vyroben, zko
rodovala. Severočeská vodá
renská společnost po postupně 
rekonstruuje už od roku 1998. 
Nyní došlo na část u Bíliny.  vv

•	Teplice mají v přepočtu na jednoho 
obyvatele nejvíce heren v České 
republice.

•	Příjem z hazardu představuje asi de-
set procent z rozpočtu města. Vloni 
to bylo více než 75 milionů korun.

i n F o

z p r Á v y

5

č e r v e n  2 0 1 5



Dubské vodní 
hrátky se blíží
Dubí – Soutěže pěti měst na 
suchu i na vodě. Takový je 
podtitul akce Dubské hrátky, 
která se bude konat 13. červ
na koupališti v Dubí. Zástupci 
pěti měst a obcí: Dubí, Mari
ánských Radčic, Oseka, Bra
ňan a Mikulova. Kromě klání 
přespolňáků budou součástí 
akce také zábavné soutěže 
pro děti, a pokud bude vhodné 
počasí, mohou být Dubské 
hrátky i první příležitostí se 
vykoupat.  vv
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V Ústeckém kraji je pětina klientů 
ze všech poraden obětem trestných činů
Konference Probační a me
diační služby v rámci pro
jektu „Proč zrovna já?“ se 
uskutečnila v květnu v Ústí 
nad Labem. Hlavním cílem 
konference Podpora a ochra
na obětí trestných činů byla 
výměna zkušeností, zintenziv
nění a posílení meziresortní 
spolupráce. Sešla se zde té
měř stovka účastníků z celého 
kraje zastupujících instituce, 
jako jsou Policie ČR, soud, 
státní zastupitelství, obce, 
Ústecký kraj či poskytovate
lé sociálních a zdravotních 
služeb.

Na konferenci byla prezen
tována činnost Poraden pro 
oběti trestných činů včetně 
statistických dat za dobu trvá
ní projektu. Ve 40 poradnách 
projektu „Proč zrovna já?“ po 
celé ČR byly služby poskytnu
ty více než pěti tisícovkám kli
entů v rámci téměř jedenác

ti set konzultací. Projekt běží 
ve 13 krajích, z toho poradny 
v Ústeckém kraji podaly po
mocnou ruku téměř jedné pě
tině klientů. Nejvíce jich pak 
přišlo do poradny v Ústí nad 
Labem, kde našlo pomoc 234 
obětí násilných, majetkových 
a jiných trestných činů.

Konference doplněná kazu
istickými workshopy získa
la záštitu radního Ústeckého 
kraje pro sociální péči a bez

pečnost. Ředitelka Probační 
a mediační služby (PMS) Jitka 
Čádová představila plány PMS 
pro nejbližší období, které 
počítají s prohlubováním po
moci obětem, ale také např. 
se zřízením tzv. probačních 
domů pro pachatele trestné 
činnosti.

Pracovníci PMS a Policie 
ČR seznámili účastníky kon
ference s případem vraž
dy dítěte, na kterém ukázali 
konkrétní kroky, které byly 
v případu ze strany Policie 
ČR, PMS a dalších organizací 
učiněny. Konferenci zakon
čil rozhovor s obětí napadení, 
která přiblížila zúčastněným 
dopady trestného činu na její 
život. „Trestná činnost, která 
se může zdát bagatelní, může 
mít dalekosáhlé důsledky na 
život oběti, neboť zvládání 
zátěžových situací významně 
koreluje s osobnostním sty
lem každého z nás,“ uvedla 
Pavla Radová z PMS.

Obdobné konference PMS 
budou hostit v letošním roce 
například Brno, Plzeň, Kutná 
Hora, Liberec či Most.  pr

probační a mediační služba
Ústí nad labem
Velká Hradební 484/2 (5. patro) 
Mgr. Eva Uličná: poradenské hodiny: 
pondělí 14–16 hod., středa 8–10 hod.
telefon: 475 232 635 
e-mail: eulicna@pms.justice.cz
Mgr. Iveta Teplíková: porad. hodiny: 
úterý 14–16 hod., čtvrtek 14–16 hod.
telefon: 734 362 944 
e-mail: iteplikova@pms.justice.cz

probační a mediační služba
Děčín, Lázeňská 1268/12
Mgr. Monika Peřichová 
Mgr. Ivana Papežová
poradenské hodiny: 
pondělí 14–16 hod., čt 14–16 hod.
telefon: 773 783 682 
e-mail: mperichova@pms.justice.cz

Osobní konzultaci lze dojednat předem 
i mimo uvedené otevírací hodiny.
služby jsou poskytovány zdarma 
a anonymně.

K o n t a K t

Poradny pro oběti trestných činů 
poskytují klientům právní informace, 
psychosociální podporu a informace 
o tom, jak uplatnit náhradu škody 
v trestním řízení. Dále poradny zajišťují 
doprovody k soudu či na policii, nebo 
mohou zprostředkovat účast v progra-
mu mediace mezi obětí a pachatelem 
či další potřebné služby. V zásadě 
platí, že kdo se cítí být obětí trestného 
činu, může v poradnách najít pomoc.

i n F o

projekt „proč zrovna já?“ je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Implantáty s čipem na letištích nepípají
Ústecký kraj – Žen toužících po 
dokonalých tvarech stále 
přibývá a nové trendy jim vy
cházejí vstříc. Ňadra si podle 
neoficiálních zdrojů nechá 
ročně zvětšit nebo upravit až 
pět tisíc Češek. Zájem o tyto 
operace podle primářky ústec
ké kliniky plastické, estetické 
a laserové medicíny Esteticusti 
Blanky Vraspírové neklesl ani 
po aféře s praskajícími fran
couzskými implantáty PIP.

Navzdory aféře s francouz-
skými implantáty jsou tyto 
operace žádané?
Jsou žádané, ale ženy jsou 
opatrnější. Chtějí záruku, že 
implantáty jsou kvalitní a vydr
ží. A to splňují implantáty s Q
čipem. Na ústecké klinice tyto 
nejbezpečnější a nejmodernější 
implantáty na světě máme. Jsou 
to implantáty s desetiletou zá
rukou a pojištěním. Mají sedm 
ochranných plášťů, takže se 
klientky nemusí bát prasknutí 
a prosakování. Biomedicínský 
čip zase zaručuje maximální 
bezpečnost. Navíc jsou ergo
nomické. Vypadají a i na dotek 
jsou jako přirozená prsa.

K čemu je dobrý čip 
v implantátech?
Lékař pomocí ruční čtečky 
zjistí patnáctimístný kód 
a vyhledá si v databázi kon
krétní implantát. Snadno ho 
tak identifikuje a nepotřebuje 
k tomu žádnou písemnou 
dokumentaci nebo pacientku 
podrobovat zákroku, aby se ke 
kódu dostal.

Nepípá čip třeba v bezpečnost-
ních rámech na letištích nebo 
v supermarketech?
Nepípá, to se nemusíte bát. Jde 
o jinou technologii, než mají 
čipy třeba v elektronice.

Ani není možné prostřednic-
tvím čipu ženu sledovat?
Nehledejte za implantáty 
s čipem ani sledovací zařízení. 
Nejde o GPS.

Kolik implantáty s čipem stojí?
Na ústecké klinice máme 
do 30. června akci na ergo
nomické implantáty Motiva 
s Qčipem. Operace stojí 
64 950 korun. Oproti běžné 
ceně pacientky ušetří 11 tisíc 
korun.  mse

Pečivo, uzeniny, mléčné 
výrobky od malých produ
centů a také sezónní ovoce 
a zelenina na vás i v červnu 
čekají na farmářských tr
zích. Také v červnu můžete 
stánky s potravinami od 
drobných výrobců a země
dělců najít každý pátek stří
davě na náměstí Svobody 
a u Olympie.  zt

nám. Svobody: 12. a 26. června
olympie: 5. a 19. června
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Vedení koncernu AGC 
navštívilo Teplice
Do Teplic zavítal Takuya Shi
mamura, nový prezident a vý
konný ředitel nadnárodního 
koncernu AGC, předního svě
tového výrobce skla. Do sku
piny AGC patří také teplická 
sklárna AGC Flat Glass Czech. 
Prohlédl si závody v Teplicích 
a Chudeřicích a zavítal také za 
teplickým fotbalovým klubem, 
jehož je teplická sklárna AGC 
majoritním vlastníkem.  zt

Už za rok se má otevřít v Přestanově nový závod
Až 250 lidí by prý mělo najít práci v nové továr
ně, která má do konce roku vyrůst v průmyslo
vém parku v Přestanově. Továrnu bude stavět 
americký výrobce magnetických snímačů a mě
řicích přístrojů SSI Technologies, s.r.o. Jeho vý
robky se uplatňují především v automobilovém 
a strojírenském průmyslu. Výrobní závod firmy 
v přestanovském VGP parku by měl pokrýt asi 
5 a půl hektaru a v první fázi dát práci asi 120 

lidem. „Je to náš vůbec první výrobní závod 
mimo území Spojených států amerických,“ uve
dl Frank Jassner, provozní ředitel SSI Technolo
gies, s.r.o. „Českou republiku, potažmo Ústí nad 
Labem, jsme si vybrali z mnoha důvodů. Byla to 
jak dostupnost našim zákazníkům, tak i napoje
ní na hlavní dopravní tahy a letiště. Dostupnost 
pracovní síly hrála při výběru lokality také svoji 
důležitou roli,“ dodal.  vv
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Gymnázium je 
fakultní školou
Teplické gymnázium se 
stalo fakultní školou Fakulty 
výrobních technologií a mana 
gementu UJEP. Dohodu o tom 
podepsal ředitel gymnázia 
a děkan fakulty. Důvodem je 
především snaha přitáhnout 
mladé gymnazisty k technic
kým oborům, jejichž absol
ventů je v Ústeckém kraji 
nedostatek. Fakulta v rámci 
spolupráce umožní studentům 
využívat její laboratoře, bude 
pro ně chystat přednášky, 
exkurze a další aktivity, které 
mají mladým lidem technické 
obory zatraktivnit.  zt

Kampus Nupharo 
spěje k dokončení
Podnikatelský inkubátor 
a inovační kampus Nupha
ro, který vyrůstá u Žďárku 
mezi Teplicemi a Ústím nad 
Labem, už brzy zahájí svůj 
zkušební provoz. Areál slibu
je začínajícím i zavedeným 
firmám jak potřebné technic
ké zázemí, tak marketingo
vou, legislativní a další typy 
podpory. S výstavbou tohoto 
v našem kraji jedinečného 
projektu se začalo vloni, teď 
už se dodělávají poslední prá
ce. Na konci května proběhla 
v Nupharu akce Open House, 
během které se veřejnost 
mohla seznámit s výrobní
mi, kancelářskými a dalšími 
prostory, které jsou v parku 
k pronájmu.  zt

I N Z E R C E

Takovou spoustu bonusů a výhod 
vám jen tak někdo nedá!
Pojišťovny slibují to samé. Ale jen ČPZP vám dá opravdu něco navíc. 
Nejdříve vám dáme 500 Kč na prevenci a pak už si vás budeme jen 
hýčkat. Nevěříte? Jděte na cpzp.cz/205 a přesvědčte se.

PŘEJDĚTE K ČPZP 
A ZÍSKEJTE BONUS             KČ 
NA PREVENCI!

500

kód pojišťovny

205 S námi máte navíc...

Zit teplice 92x130_klada.indd   1 12.05.15   19:47
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Trestaní hůře hledají práci
Nezaměstnanost v kraji klesá, 
volných míst přibývá, ale 
lidí, kteří se vrátili z výkonu 
trestu, jako by se tento dobrý 
vývoj netýkal. Práci hledají 
jen s obtížemi. Pomocnou 
ruku jim proto podávají úřady 
práce ve spolupráci s mediač
ní a probační službou. „Jsou 
těžko umístitelní na trhu 
práce, a proto se je pokoušíme 
podpořit příspěvkem, který 
je určen na mzdové náklady 
včetně odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění,“ říká 
k hledání práce trestaným 
Blanka Strouhalová z úřadu 
práce. Díky pomoci mediační 
služby a pracovního úřa
du našla práci i paní Irina, 
která si za násilnou trestnou 
činnost odseděla sedm let. 

Její nový zaměstnavatel je 
s ní spokojen. Podle Jana 
Plháka z mediační a probační 
služby je důležité trestaného 
člověka dobře poznat a věřit 
mu. „Musíme najít člověka, 
který nezklame. To bychom si 
uzavřeli dveře k zaměstnava
teli.“  Čro

7
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Josef Vojtek: Ze zkušebny v Hostom  icích jsme to dotáhli až na Vypich

Na teplická Stínadla se po dvou letech vrací 
kapela Kabát. Doma vystoupí v rámci turné 
19. června. Fanoušci svádějí poslední bitky 
o lístky – koneckonců i naše redakce připravila 
soutěž o vstupenky na koncert a soutěžících 
bylo o něco více než jindy – a určitě se chystají 
vyrobit na stadionu podobně žhavou atmo-
sféru jako v roce 2013. K těšení se na koncert 
teplických legend se samozřejmě přidává i Žít 
Teplice a přináší povídání se zpěvákem Kabátů 
Josefem Vojtkem. veronika vorlíčková

O novém CD a turné
Právě jedete open air turné 
a 19. června vystoupíte v Tep-
licích. Bude pro vás koncert 
před publikem rodného města 
něčím výjimečným?
Pro mě se nic nemění, snad 
jen, že v Teplicích jsme vy
růstali a máme tady spoustu 
známých a kamarádů.

Jaké chystáte pro Tepličáky 
překvapení?
Zahrajeme standartní koncert
ní program jako po celou dobu 
tour. Snad jen, že předkapelu 
nám dělá právě teplická parta 
Blue Rocket.

Na Stínadla se vracíte po 
dvou letech. Co se vám honí 
hlavou, když je to prostě 
doma? Je to lepší než třeba na 
megakoncertě na Vypichu? 
Anebo je to tak, že doma pro-
stě nikdo není prorokem?
Vypich byl výjimečný tím, že 
byl jediným koncertem k výro
čí kapely. Teplice, jak jsem už 
řekl, jsou jedním koncertem 
v řadě. Pro mě osobně to není 
ničím výjimečnější koncert 
než všechny ostatní.

Na šňůře propagujete nové 
album Do pekla Do nebe. 
Tentokrát ho produkoval 

r o z h o v o r
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Yarda Helešic místo Milana 
Cimfeho. Proč? Chtěli jste 
změnu? A přišla?
Oni na našem posledním albu 
pracovali oba. Yarda vnesl do 
našich písniček své nápady, 
trošku jiný styl hraní na 
kytary a pohled na naše pís
ničky. Milan je součástí naší 
kapely při práci ve studiu už 
řadu let, zná styl i zvuk ka
pely. A právě toto spojení si 
myslím posunulo album zase 
o trochu dál, než jsou alba 
předešlá.

Na vašem novém albu je také 
písnička, kterou jste věnova-
li našim hokejistům na mist-
rovství světa a mimochodem 
jste jí živě i šampionát zahá-
jili. Zjišťovali jste, jaký měla 
ohlas mezi hokejisty?
Když jsme šli pozdravit naše 
hokejisty do šatny před 
prvním zápasem šampionátu, 
pouštěli si v šatně písničku 
Dole v dole. Myslím si tedy, že 
i „Brousíme nože“ zapadla do 
jejich předzápasové „diskoté
ky“ úplně v pohodě.

Zpívat ji před narvaným hle-
dištěm fanoušky v O2 aréně… 
Jaký to byl pocit?
Bylo to zahájení mistrovství 
světa, tím to bylo určitě zají
mavé.

Kabáti hrají už více než 30 
let, mají za sebou 11 alb, tisí-
ce koncertů, členové kape-
ly už pokročili do věku, kdy 
šedý vlas a vráska není ničím 
neobvyklým. Cítíte vy sami ve 
své hudbě nějaký posun?
V hudbě jsme stále ten Kabát, 
co zpívá o věcech všedních 
dnů, o životě normálních lidí, 
o jejich starostech, bolestech, 
radostech. A z pohledu kapely 
jsme to dotáhli ze zkušebny 
v Hostomicích až na koncerty 
pro 70.000 lidí, a to je dost 
velký posun, nemyslíte?

O kariéře
Prosadil jste se také jako mu-
zikálový zpěvák. Je to vel-
ký rozdíl oproti rockovému 
zpěvu s kapelou? Je potře-
ba s hlasem nějak jinak pra-
covat? Projít třeba nějakým 
školením?
Samozřejmě v muzikálech 
nejde používat jen rockově 
zabarvený hlas. Musel jsem 
se naučit s hlasem pracovat. 
Dělám muzikály už 20 let a je 
to obrovská hlasová škola.

I díky muzikálu se z vás sta-
la opravdová hvězda. O vaše 
soukromí se rád a často zají-
má bulvár. Jaké to je, když se 
se „kluk z Teplic“ stane celo-
republikovou hvězdou?
Dá se na to zvyknout :).

Je ve vaší hudební kariéře 
něco, co berete jako vrchol, 
zásadní úspěch?
První Vypich. Ale zároveň to 

byla výzva k další práci a sna
ze jít ještě dál nebo chceteli 
výš.

O Teplicích a fotbalu
Ví se o vás, že jste hrával za 
Teplice fotbal a že jste fotba-
lový fanda. Zakopete si ještě? 
A sledujete, jak se Teplicím 
v lize daří?
V mém věku a pracovním vy
tížení se nehoním za mičudou 
jako kdysi. Jsem už jenom 
občasný televizní fanoušek 
a příležitostný „čutálista“.

Tepličáci berou Kabát zásad-
ně jako „svoji“ teplickou ka-
pelu. Vy ale v Teplicích – na 
rozdíl od některých jiných ko-
legů z Kabátu – už dlouho ne-
bydlíte. Nechybějí vám Tepli-
ce? Nechcete se vrátit?
Upřímně? Nechybí. Jsem doma 
v Praze, mám zde svoji rodinu, 
kamarády a práci.

Myslíte, že na vaši hudbu 
měly právě Teplice a jejich 
atmosféra nějak vliv? Že kdy-
byste byli třeba z Budějovic, 
hráli by Kabáti jinak?
Jinak? ...No přece budějovicky, 
to je jasný ne? 

číslo: 13

jídlo: česká kuchyně

muzika: 
americké country

oblíbený politik: 
takový neexistuje

citát/krédo: 
Nemusí stát, hlavně 
když pevně visí.

m o J e  n e J

Josef Vojtek: Ze zkušebny v Hostom  icích jsme to dotáhli až na Vypich

Narodil se v roce 1965 v Teplicích. 
Jako kluk hrál fotbal, později 
začal tíhnout k hudbě. V roce 
1988 začal zpívat s Kabáty. Díky 
jejich úspěchu na začátku 90. 
let mohl opustit svou původní 
profesi opraváře telefonů 
a věnovat se už jenom hudbě. 
Kromě hraní s kapelou, se kterou 
mimochodem nasbíral už devět 
Zlatých slavíků, vystupuje 
také v celé řadě muzikálů. 
Dvakrát si také zahrál ve filmu. 
v současnosti žije v Praze a má 
tři děti.

Josef Vojtek

p r o F i l

r o z h o v o r
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FK Teplice slaví v le-
tošním roce sedmde-
sát let od svého zalo-
žení. Základní kámen 
novodobému teplic-
kému klubu byl polo-
žen 7. června v hotelu 
Dittrich, kde se sešli 
čtyři otcové zakla-
datelé. Po uběhnutí 
sedmdesáti let si klub 
toto výročí připomíná 
rozsáhlou výstavou, 
která byla k vidění 
v jízdárně teplického 
zámku a nyní se pře-
souvá do obchodního 
centra Galerie Teplice.

To však nebude v rámci 
oslav sedmdesáti let z daleka 
všechno, chystá se také roz
sáhlá kniha, která stejně jako 
výstava nemapuje pouze 70 let 
klubu, ale také předválečnou 
historii Teplitzeru FK. Křest 
knihy proběhne 18. července 
na teplických Stínadlech.

Proč právě v tento den? Na 
Stínadlech se totiž v tento den 
chystají velké oslavy 70 let 
klubu, dojde na zápas starých 

gard FK Teplice a SG Dynamo 
Dresden, poté budou oceně
ni významní hráči a funkcio
náři z historie klubu, zazpívá 
velký teplický fanoušek Vác
lav Neckář a dojde také na 
předligovou generálku proti 
A mužstvu Dynama Dresden. 
Teplický tým navíc tento zá
pas odehraje v retro dresech, 
které budou stejné jako ty, 
ve kterých vstupoval ve čty
řicátých letech do nejvyšší 
soutěže. Limitovaná edice 70 
kusů těchto dresů navíc bude 
jen v tento den v prodeji ve 
fanshopu na stadionu. V okolí 
stadionu bude připraven také 
doprovodný program.

Den před oslavami výročí 
klubu na teplickém stadionu 
dojde ještě na jednu atrak

ci pro fanoušky, bude připra
ven den otevřených dveří, při 
kterém bodou jednotlivé části 
stadionu popisovat sami hráči, 
poté také otevřený předzápa
sový trénink A mužstva a na 
závěr i autogramiáda. Na to 
všechno se můžete v létě těšit 
v rámci oslav 70 let klubu.

V létě vyjde nová kniha 
o FK Teplice!
U příležitosti významného 
výročí klubu vyjde také nová 
kniha o teplickém fotbale. 
Na té se v těchto dnech ještě 
usilovně pracuje, ale už nyní si 
můžete přečíst krátkou ochut
návku. Samotná kniha se bude 
křtít 18. července u příležitosti 
oslav 70 let klubu a ve stejný 
den půjde také do prodeje.

Výstava měla obrovský úspěch, 
přesouvá se do Galerie Teplice
Výstava FK Teplice „70 let 
žlutomodré radosti, 115 let 
fotbalu v Teplicích a fotbal 
objektivem Zdeňka Traxlera“ 
zaznamenala v měsíci květnu 
v Jízdárně teplického zámku 
obrovský úspěch v podobě 
velké obliby návštěvníků. Už 
v polovině května výstavu na
vštívilo přes tisíc návštěvníků, 
celkem jich nakonec bylo přes 

Unikátní start
Teplický fotbalový klub vznikl 
záhy po ukončení druhé svě
tové války. Tehdy, na začátku 
května 1945, se v hotelu Ditrich 
sešli čtyři „otcové zakladatelé“ 
a rozhodli se: Teplice musí opět 
mít svůj fotbalový klub. Před 
II. světovou válkou v Teplicích 
působil německý klub Teplitzer 
F.K. Byl to klub, jenž hrál v I. 
československé lize a proslul 
také svou výpravou na jihoame
rický kontinet, kde hrál dokon
ce s reprezentací Argentiny.

Pánové Rudolf Cajtha
ml, Václav Anft, Josef Jirásek 
a Zdeněk Šteflík tehdy v roce 
1945 položili základy moderní, 
nyní již ryze české historie tep
lického fotbalu. A byl to začá
tek více než úspěšný. Ještě v té
mže roce začal Fotbalový klub 
Teplice hrát pod hlavičkou SK 
TepliceŠanov a během prvních 
tří let se dostal do nejvyšší sou

těže, čímž vytvořil unikátní re
kord. Takhle rychle mezi elitu 
se žádný nový klub nedostal!

Nebyl to ale jen rychlý po
stup, čím teplický klub na sebe 
upoutával pozornost. Tepličtí 
do své taktiky zařadili – na teh
dejší dobu – zcela převratnou 
novinku. Začali hrát takzva
ným tzv. „WM systémem“, tedy 
způsobem, kterým se v českém 
vrcholovém fotbale začalo hrát 
až později (sestava hráčů, při
pomínající na sebe navazující 
písmena W a M).

Rychlé změny
Po prvních třech letech nastá
vá období rychlého střídání 
názvů i partnerských podniků, 
zastřešujících klub. V roce 
1948 začínají Teplice hrát pod 
novým názvem Sokol, o rok 
později již vystupují jako Tech
nomat. Po dalších dvou letech, 
v roce 1951, změnil klub název 

na Vodotechnu, v roce 1952 na 
Ingstav a konečně v roce 1953 
na Tatran a po „delší době“, 
v roce 1960, klub přijal další 
název Slovan. Přestože teplic
ký klub tak rychle střídal part
nerské podniky, stále si držel 
vynikající formu a hrál v I. lize 
(v roce 1952 skončil na třetím 
místě). Jak se však ukázalo, 
nebylo mu to nic platné.

Temné časy
Rok 1953 byl pro fotbalový klub 
rokem černým a odstartoval 
desetiletí bez účasti ve vrcholo
vé lize. Klub byl totiž na konci 
roku 1952 na základě reorga
nizace tělovýchovy vyřazen z I.
ligy, kde se tehdy nacházel na 
výtečném třetím místě. Musel 
tedy od roku 1953 startovat 
o soutěž níže. Důvod k vyřaze
ní z ligy byl zcela paradoxní. 
Existovaly dva „Tatrany“, jeden 
prešovský (hrál na 6. místě) 

a teplický. A dva Tatrany proti 
sobě, jeden český a jeden slo
venský, to v tehdejších dobách 
bylo nemyslitelné. Teplický 
klub byl poslán dolů a prešov
ský klub pokračoval v I. lize.

Jedenáct let trvalo teplickým 
fotbalistům, než se vrátili do I. 
ligy a odstartovali zatím nej
slavnější období své existence. 
Součástí, nedílnou podmínkou 
a vlastně prvním krokem k této 
slavné éře bylo v roce 1966 roz
hodnutí klubu přijmout nabíd
ku ke spolupráci od místních 
skláren a přejmenovat se na TJ 
Sklo Union Teplice. Tím začala 
spolupráce, která s jedním pře
rušením trvá dodnes.

z   h i S t o r i e  K l u B u

Oslavy 70 let FK Teplice proběhnou   18. července na Stínadlech
V zimě explodovala na Stínadlech 
bomba. Naštěstí nikoli skutečná, nýbrž 
přestupová. Teplický dres svlékl po 
dlouhých jednadvaceti lety gólman 
Jiří Sedláček. A neloučil se zrovna 
v dobrém, do Spartaku Ústí nad Labem 
odcházel po ostrém střetu s trenérem 
Mirkou. Už předtím dával tehdy 
šestatřicetiletý brankář, československý 
reprezentant, najevo, že mu Mirkovy 
trenérské metody nejsou blízké a že 
k nim má nemálo výhrad.

Kritického dne „Hafan“ neboli 
„Sedy“ odmítl po tréninku absolvovat 
rehabilitaci v nepřiměřeně chladné 
vodě. Z obav o zdraví své i spoluhráčů 
vyzval jakožto šéf kabiny k bojkotu 
bazénku i další hráče. Ti ho poslechli, 
do vody nevlezli…

Kouč Mirka si to vzal osobně, jako 
vzpouru. A postavil vedení klubu před 
tvrdou volbu – jeden z nás dvou musí 
pryč. Pokud podržíte Sedláčka, končím.

Vedení Sedláčka nepodrželo, a tak 
se „Sedy“ sebral, vyklidil skříňku v šat-
ně a zanedlouho už hájil branku ústec-
kého rivala.

Jak pikantní, dokonce ve stejné 
soutěži.

u K Á z K a  z   K n i h y

Dva předsedové klubu FK teplice současný pavel Šedlbauer (vlevo) 
a první novodobý Štěpán popovič. foto: fk tp
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První „skleněné“ období
U konce let šedesátých stála 
štěstěna na straně Teplických. 
V té době už měly Teplice 
vyzrálý fotbalový tým, předvá
dějící jeden z nejpohlednějších 
a nejúčinnějších fotbalů široko 
daleko. Teplice v této době 
hrály výborné zápasy, a to jak 
na domácím hřišti, tak i venku. 
A ani zahraniční zápasy nebyly 
v té době žádnou výjimkou. 
Například v roce 1969 teplický 
fotbal demonstroval svou sílu 
pod hlavičkou Český lev, kdy 
klub exceloval na exhibičním 
turnaji v Jižní Americe. V roce 
1975 přivezli i nejcennější 
trofej z Teheránu, kde se hrál 
turnaj s mezinárodní účastí. 
V české lize byl klub úspěšný 
v roce 1971, kdy skončil na 
třetím místě. V témže roce se 
zúčastnil i prvního kola Poháru 
UEFA. Teplické mužstvo se 
stalo také finalistou Českého 

poháru 1973, vítězem Českého 
poháru a finalistou Českoslo
venského poháru v roce 1977.

9. května 1973 dostal fotba
lový klub opravdu výjimečný 
„dárek“ – nový stadion. Sta
dion, který musel být dokončen 
– z ideologických důvodů, stej
ně jako jiné významné stavby 
– k výročí „osvobození Rudou 
armádou“, tedy k 9. květnu; ale 
přesto všechno to byl v té době 
nejmodernější stadion. Stadion 
byl dlouhou dobu chloubou ce
lého českého fotbalu, a to i přes 
uspěchané dokončení celé 
stavby. Že měli tepličtí fotbalis
té dobrou pověst i ve světě, do
svědčuje fakt, že slavnostního 
otevření se zúčastnil i tehdejší 
prezident FIFA, anglický lord 
Stanley Rous.

Mezihra
Název klubu byl se jménem 
Sklo Union spojen až do roku 

1991. Po tomto roce se však 
přídomek Sklo Union z názvu 
klubu vytratil. Po fúzi teplické
ho klubu s VTJ Žatec vznikl FK 
VTJ Teplice. Poté klub koupil 
podnikatel Frydrych, který 
klub přejmenoval – jak jinak – 
na FK Frydrych Teplice. Když 
nebyly splněny sliby ani smluv
ní závazky ze strany jmenova
ného podnikatele, přišlo opět 
na řadu osvědčené spojení se 
sklárnami, v té době již společ
ností Glavunion, a.s. (současný 
AGC Flat Glass Czech, a.s., 
člen AGC Group).

Druhé „skleněné“ období
Nový majitel se rozhodl 
v Teplicích vybudovat mo
derní a především profesio
nální klub. FK Teplice proto 
změnil strukturu občanského 
sdružení a založil obchodní 
společnost. Nejdříve to byla 
společnost s ručením omeze

ným, která se začátkem roku 
1997 přeměnila ve společnost 
akciovou. Majoritním vlast
níkem a stěžejní konstrukcí 
fotbalového klubu je stále 
společnost AGC Flat Glass 
Czech, a.s., člen AGC Group. 
Mimochodem, od svého vzniku 
společnost každým rokem pod
stupuje audit roční uzávěrky 
a pokaždé se stejným výsled
kem: bez výhrad.

K profesionálnímu fotbalu 
patří i profesionální zázemí. 
Postupná rekonstrukce sta
dionu vyvrcholila zastřešením 
východní a jižní tribuny a vý
stavbou umělé travnaté plochy 
v areálu stadionu. Fotbalový 
stadión Na Stínadlech se tak 
řadí mezi nejmodernější a nej
bezpečnější stadiony v České 
republice a Evropě vůbec a spl
ňuje všechna kritéria UEFA pro 
pořádání pohárových a repre
zentačních zápasů.  zt

dva tisíce. Toto číslo je v rámci 
těchto výstav, které v Regi
onálním muzeu v Teplicích 
probíhají, velmi vysoké. „Na
ším cílem bylo, aby právě tisíc 
návštěvníků bylo pokořeno 
během celého měsíce. Povedlo 
se to již v jeho polovině, čehož 
si moc ceníme,“ pochvaloval si 
manažer marketingu a PR FK 
Teplice Martin Kovařík.

Tisícím návštěvníkem se stal 
Václav Neufus z Lysce, kte
rému v sobotu před utkáním 
s Příbramí pogratulovali a pře
dali dárkové předměty od FK 
Teplice Jiří Dušek a Pavel No
hál, spoluautoři výstavy. „Na 
fotbal chodím od roku 1957 
a nejvíce vzpomínám na před
kolo Ligy mistrů s Dortmun
dem,“ krátce se svěřil fanou
šek Václav Neufus.

Výstava mapující nejen 70 
let FK Teplice, ale také předvá
lečné období fotbalu v Tepli

cích sice už uzavřela své brány 
v teplickém zámku, ale pro její 
velký úspěch se chystá přesun 
do obchodního centra Gale
rie Teplice, kde bude výstava 
k vidění od 13. června až do 
12. července. Výstava odstar
tuje právě 13. června autogra
miádou bývalých i současných 
hráčů a dalším doprovodným 

programem, o kterém bude 
klub informovat na svých 
webových stránkách.

O besedy k výročí FK Teplice 
byl velký zájem
V rámci výstavy k výročí FK 
Teplice probíhaly také histo
rické besedy k jednotlivým 
obdobím klubu a o tyto besedy 

byl, stejně jako o výstavu, 
velký zájem.

Na první besedu zavítali nej
starší bývalý hráč pan Josef 
Říha, bývalý vynikající bran
kář i trenér Slavoj Havlíček 
a pak také synové zaklada
telů klubu pánů Archmanna 
a Cajthamla, kteří vzpomínali 
na první roky po založení klu
bu. Druhé besedy se účastnili 
Václav Kameník, Jaroslav Me
lichar, František Franke a bý
valý trenér František Cerman. 
Ti pro změnu probírali sedm
desátá a osmdesátá léta. Na 
modernější dějiny pak došlo 
v poslední dvou besedách, na 
nejslavnější období narazila ve 
třetí besedě čtveřice Pavel Ver
bíř, Michal Doležal, Josef Pe
šice a dr. Ing. Štěpán Popovič, 
Csc. a na poslední roky pak 
v té poslední Admir Ljevako
vič, Štěpán Vachoušek, Eduard 
Poustka a Petr Rada.  mk

Oslavy 70 let FK Teplice proběhnou   18. července na Stínadlech

MC
20

15
FK

AG
C0

4

1 1

t é m ač e r v e n  2 0 1 5



odpověď se dozvíte 15. června 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 ?

v sedmnáctém století 
patřily Košťany k největším 

obcím bílinského panství, 
podle odhadů měly 110 

obyvatel a důležitost byla 
podtržena i tím, že se 

zde konala soudní řízení, 
Schreibtag, kde si zájemci 

dávali písemně vyřídit 
majetkové záležitosti.

v obci sobědruhy žilo převážně židovské 
obyvatelstvo a už od roku 1669 tu je 
židovský hřbitov s řadou zajímavých 
a cenných náhrobních kamenů. Od 
počátku 18. století tu stála i synagoga. 
Tak však byla na konci 50. let dvacátého 
století zbořena.

mlýnská ulice byla spojnicí mezi Šanovem 
a Teplicemi. Některé domy v ní pocházely už 
z dvacátých let 19. století a údolí dodávaly 
malebnost. Po válce už do místa nikdo 
neinvestoval a budovy chátraly a v osmdesátých 
letech byly zdemolovány.

v Í t e ,  Ž e …

S u D o K u
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K ř Í Ž o v K a v tajence najdete citát Josefa Čapka
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Radůza představí 
nové album

Krušnohorské divadlo bude pa
třit 17. června od 19:00 hodin 
písničkářce Radůze. Těšit se 
můžete i na skladby z nového 
alba Marathonec. Hudba Radů
zy vychází částečně z šansonu, 
ale největší díl inspirace čerpá 
umělkyně z folklóru a nála
dy městských odrhovaček. 
Ty v jejím syrovém podání 
nabízejí nečekané hudební 
a textařské obraty. I proto se 
Radůza těší oblíbenosti nejen 
na domácích pódiích, ale také 
v zahraničí. Vstupné je 230 až 
330 korun.  zt

Zámek bude patřit hercům
I letos se můžete těšit již na 
13. ročník přehlídky nejrůz
nějších divadelních souborů. 
Akce Divadlo na zámku se 
uskuteční od 4. do 6. září. 
Herce můžete tradičně vidět 
na vnitřním nádvoří teplické
ho zámku. Přístup pro diváky 
je přes Ptačí schody nebo 
ze Zámecké zahrady kolem 
románského křídla. V případě 
velmi nepříznivého počasí se 
akce koná v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je stanove
no na celý odpolední blok, 
koncert od 17:00 hodin a ve

černí divadelní představení. 
Dvoudenní vstupenky můžete 
libovolně kombinovat. Pořídit 
si můžete i samostatnou 
vstupenku za 200 korun jak 

na odpolední koncert, tak na 
večerní divadelní představe
ní. Divákům se samostatným 
vstupným na večerní divadlo 
bude umožněn vstup na vnitř
ní nádvoří nejdříve půl hodiny 
před začátkem produkce.  zt

Konzervatoř připravila 
varhanní koncert
V Domě kultury Teplice se 
10. června od 19:00 hodin 
uskuteční varhanní koncert 
Konzervatoře Teplice, ve kte
rém zazní skladby vrcholného 
varhanního repertoáru J. S. 
Bacha, M. Regera, O. Messiae
na a F. MendelssohnaBarthol
dyho ve spojení s duchovními 
áriemi G. F. Händela a komor
ní hudbou, např. slavné Dvo
řákovo klavírní trio Dumky 
a další.  zt

Zajděte si na 
kolonádní koncerty
V rámci kolonádních koncertů 
v Šanovské mušli 6. června od 
16:30 hodin vystoupí Orchestr 
Gaudeamus teplické základní 
umělecké školy pod vedením 
Martina Říhovského. Těleso 
sdružuje žáky ve věku 10 let 
a výše. Jeho repertoár je orien
tovaný na populární filmovou 
a taneční hudbu.  zt

Do Teplic přijede legendární 
trumpetista Laco Deczi

Do teplického Jazz Clubu přijede 12. června trumpetista, sklada
tel, kapelník i amatérský malíř Laco Deczi se svojí kapelou Cecu
la New York. Na koncert se můžete těšit od 20:00 hodin a vstup
né je 250 korun. Laco odešel v roce 1962 z Bratislavy do Prahy, 
kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících 
strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil 
ve Spojených státech, kde založil a je dodnes frontmanem kapely 
Celula New York. V USA vystupoval s velkou řadou skvělých 
jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior 
Cook, Dave Weckl a Sonny Costanzo. Kromě pravidelných 
koncertů ve státech New York a Connecticut, od roku 1990 jezdí 
dvakrát do roka tour po České republice a Slovensku.  zt

V Krušnohorském divadle 
bude Mnoho povyku pro nic
Divadlo v Dlouhé přiveze do 
Teplic 15. června představení 
Mnoho povyku pro nic. Ženit 
se, či neženit? To je, oč tu běží. 
Jedna z vrcholných Shake
spearových komedií, která 
stále láká divadelníky i diváky. 
Rozličné podoby lásky, otázky 
zdání a skutečnosti, falešné či 
pravé identity, pomluva, která 
může vést ke zničení jednoho 
člověka a jiná zas ke štěstí 
druhého, to jsou hlavní témata 
této nadčasové hry. Nejvíce se 
však zapsala do srdcí diváků 
milostným zápolením dvojice 
Benedika a Beatricie, kteří 
svým odmítavým namlou
váním, inteligencí, vtipem 

a citovou bohatostí převyšují 
své slavné předchůdce Kateři
nu a Petruccia ze Zkrocení zlé 
ženy a mohou se v ní poznat 
i mnozí dnešní mladí sin
gles. Hraje se od 19:00 hodin 
a vstupné je od 200 do 300 
korun.  zt

Muzeum připravilo další 
výstavu k válečným událostem
Navštivte od 4. června 
do 26. července novou 
výstavu Československé 
jednotky v SSSR v letech 
1941 až 1945 v teplickém 
muzeu. Je věnovaná 
70. výročí osvobození 
Československa a pojednává 
o vzniku a působení česko
slovenských jednotek v SSSR 
a jejich bojové cestě z Buzulu
ku do Prahy v průběhu druhé 
světové války. Přibližně na 
třiceti bannerech lze sledovat 
budování jednotky od samo
statného praporu k armádní
mu sboru, jaká byla organizač
ní struktura jednotek, bojové 
akce a hrdinství českosloven

ských vojáků, kteří byli 
nasazováni do těžkých 
bojů na území Sovět
ského svazu, Polska 
a na znovudobývání 
území Československa. 
Zabývá se bojovým 

nasazením jednotek u Soko
lova, Kyjeva či Dukly. Výstava 
zachycuje budování jednotky 
od samostatného praporu 
k armádnímu sboru, jaká byla 
organizační struktura jedno
tek, bojové akce a hrdinství 
československých vojáků, kte
ří byli nasazováni do těžkých 
bojů na území Sovětského sva
zu, Polska a na znovudobývání 
území Československa.  zt

vstupné na celý odpolední blok
koncert od 17:00 a divadelní 
představení od 20:00 nebo 20:30
1 denní vstupenka 300 korun
2 denní vstupenka 350 korun
3 denní vstupenka 450 korun

v S t u p n é

Areál kláštera 
se změní v tržiště
Tradiční Osecká pouť se letos 
uskuteční 22. a 23. srpna. Těšit 
se můžete na historické tržiště 
v areálu Cisterciáckého kláš
tera i na bohatý doprovodný 
program, který nabídne kon
certy i kolotoče pro děti. Akce 
připomíná významný křesťan
ský svátek Nanebevzetí Panny 
Marie, který připadá na 15. 
srpna. Právě této události je 
zasvěcen kostel, nejvýznam
nější stavba Národní kulturní 
památky Kláštera v Oseku. 
Osecké pouti se konají vždy 
třetí sobotu v srpnu a následu
jící neděli.  zt
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I N Z E R C E

multimediálního 
redaktora/redaktorku 
 
inzertního         
poradce/poradkyni 

 
    asistenta/asistentku 
    vedení a produkce 
      
  

vydavatelství 

Stručné CV a kontakt 
zašlete na: 
info@mediaconcept.cz. 
Nástup září 2015. 
Informace: 602464749        
a www.zitteplice.cz. 

hledá do svého týmu 

                  tel. 602 464 749 
           info@mediaconcept.cz 

Regionální časopisy   
do domácností 
Zájmové a oborové 
magazíny 
Regionální on line 
zpravodajství 
Dlouhodobá 
multimediální péče  
o podnikatele              
a veřejnoprávní 
instituce  
Inzertní prezentace 
Koncipované 
kampaně   
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Klienti Arkadie vyrazili do Beskyd
Tradičního týdenního jarního 
rehabilitačního pobytu, tento
krát v nové destinaci v Besky
dech, se zúčastnilo 36 zaměst
nanců, klientů a žáků školy 
včetně rodinných příslušníků. 
„Během týdne v krásné přírodě 
Beskyd a za velmi pěkného 
počasí jsme si všichni užili ne
jenom wellness procedur, ale 
i sportovní činnosti, turistiky 
a výletů do blízkého okolí,“ 
říká Mirka Horová, ekonomka 
Arkadie a zároveň organizátor
ka výjezdu. „V rámci pozná
vání regionu jsme hned druhý 
den po příjezdu absolvovali 
předem domluvenou prohlíd
ku Slezskoostravského hradu 
s průvodcem Xaverem Zaho
zencem v dobovém kostýmu.“ 
V průběhu týdne pak účastníci 

ještě navštívili Frýdek nad Os
travicí, Frýdek Místek a polský 
Těšín. Jako při předchozích 
pobytech nechyběl ani tradiční 
taneční rej na téma pohádko
vých bytostí, který překypoval 
fantazií nádherných kostýmů. 
V programu byl i bowling, na 
který si tentokráte účastníci 
sami vytvořili sadu medailí ze 
samotvrdnoucí hmoty.  Josef hon

V Suché se setkají modeláři
Již 14. června se v RC Modelparku v Suché u Teplic uskuteční 
pátý ročník setkání příznivců maket a polomaket vojenských 
letadel poháněných elektromotory. Elektromotor a vojenský pů
vod předlohy jsou vlastně jediná kritéria pro přihlášení modelu. 
Každý modelář dostane při registraci přihlášku, kde vyplní údaje 
o sobě, o svých modelech a v případě modelu ze stavebnice 
popíše úpravy, které provedl. Ke každému modelu dostal štítek 
s číslem, který u něj umístil. Lví podíl na úspěšné organizaci 
loňského ročníku měli členové pořádajícího MK.  mK Severka

Užijte si dětský 
tábor Klamika
Dům dětí a mládeže v Tep
licích nabízí dětem od 9 let 
letní tábor Klamika. V termínu 
od 1. do 10. července s námi 
můžete v Doksech jezdit na 
kole, koupat se v Mácháči, 
hrát si a soutěžit. Zajímavým 
zpestřením bude indiánský 
den, elektrický býk, obří tram
polína, noční hra, pouštění 
balonů štěstí a spousta odměn. 
Přihlašte se včas, zbývá pár 
posledních volných míst. Dě
kujeme za vaši přízeň a těšíme 
se na léto s vámi.  Klára Bezoušková

Květinového dne se 
zúčastnili i skauti
Skautky s vlčaty se včera ve 
středu 13. května zúčastnili 
prodeje květin na sbírku Český 
den proti rakovině. Tradiční 
žluté kytičky jsme prodávali 
celé odpoledne a podařilo 
se nám za tu dobu vybrat na 
sbírku necelých 15 000 Kč. 
Děkujeme všem zúčastněným 
za pomoc dobré věci a hlavně 
za jejich nadšení! 

 Skautské středisko Dvojka teplice

Na gymnáziu 
se psaly dopisy
Na teplickém gymnáziu se 
20. května uskutečnila akce 
Psaní dopisů, kterou organi
zovala Amnesty International, 
s níž dlouhodobě spolupracu
jeme. Vybraní studenti 6.C, 
5.A a 5.E prošli dvouhodi
novým workshopem, kde se 
seznámili s významem akce. 
Následně realizovali hlavní 
aktivitu v terénu a to sbírání 
podpisů na dopisy směřující 
k vládám porušujícím lidská 
práva. Rozšířili jsme tím také 
řady naší pracovní skupiny 
o nové mladší studenty. 

 Jan růžička

Děti zhlédly 
v divadle pohádku
Vydali jsme se s dětmi do 
Krušnohorského divadla na 
představení „O princezně, 
která ráčkovala“. Na předcho
zím kroužku výtvarné výchovy 
děti vyrobily papírové květiny, 
které pak měly v divadle po 
představení možnost dát herci, 
který se jim v pohádce nejvíce 
líbil. Po skončení hry jsme 
se s některými herci vyfotili, 
takže všechny děti odcházely 
domů nadšené. 

 Jiřina tétauerová, Selesiáni teplice
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Vypukla rekonstrukce vodovodu
Severočeská vodárenská společnost zahájila 
v Teplicích další plánovanou investiční akci 
roku 2015 – rekonstrukci poruchového vodo
vodu v ulici Jana Koziny. Je to jedna ze staveb 
z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde 
je pro rok 2015 naplánováno celkem 23 staveb 
za 157 milionů korun. Stavba byla zahájena 
předáním staveniště 21. dubna. Vlastní sta
vební práce mají být dokončeny do 30. června. 
Stávající vodovod v ulici Jana Koziny v Teplicích 
– Trnovanech je tvořen úseky z litiny vnitřního 
průměru 80 a 100 mm. Vzhledem ke špatnému 
technickému stavu bude v rámci investiční akce 
vyměněn. Pro rekonstrukci se použije potrubí 
z tvárné litiny o vnitřním průměru 100 mm 
v délce 181 metrů. Propoje se stávajícími okol
ními řady do ulice Generála Svobody, Nedbalovy 

a za panelovým domem č. 1447 budou provede
ny v celkové délce 36 metrů. Součástí stavby je 
přepojení stávajících šesti domovních vodovod
ních přípojek. Stavba bude realizována v původ
ní trase, v otevřeném paženém výkopu.  zt

Opravy skončí 
před prázdninami
Trpělivostí a shovívavostí se 
budou muset v následujících 
týdnech a měsících obrnit 
obyvatelé teplických ulic Sme
tanova a Denisova. Kanalizační 
a vodovodní potrubí, které slouží 
domům v těchto ulicích, bylo 
položeno v roce 1930 a dnes je již 
silně zkorodované a popraskané. 
Severočeská vodárenská společ
nost, která vodovodní sítě vlastní, 
proto musí nechat nevyhovující 
úseky zrekonstruovat. Opravy po
trubí, na které je napojeno kolem 
čtyř set lidí, jsou rozděleny do tří 
etap. Ta první začne příští týden, 
ta poslední skončí příští rok 
v červenci. První etapa proběhne 
ve spolupráci s městem, které 
při té příležitosti obnoví povrchy 
ve Smetanově ulici v úseku od 
křižovatky s Denisovou ulicí až 
ke garážím. Tyto práce by měly 
skončit 30. června.  vv

Prázdninový provoz 
mateřských škol
V době od 1. července do 24. 
července 2015 bude provoz za
jištěn v mateřských školách Na 
Kopečku v ul. Bohosudovská, 
Jaselská, J. V. Sládka, J. Suka, Ju
goslávská, Koperníkova a Okra
jová. Od 27. července do 21. srp
na 2015 mohou rodiče umístit 
dítě ve školkách Fr. Šrámka, 
Hlávkova, J. Ressla, Moskevské 
nám., 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

Stará Mlýnská 2. 6. – 5. 6.
Duchocovská 3.6. – 6. 6.
Školní 1. 6. – 4. 6.
Sobědruhy, vedle 
restaurace „U Slunce“ 
 4. 6. – 8. 6.
Jaselská 2. 6. – 5. 6.
Jankovcova 5. 6. – 9. 6.
Křížovského 5. 6. – 9. 6.
Slovenská 29. 6. – 2. 7.
U Nemocnice 8. 6. – 11. 6.
A. Staška 11. 6. – 15. 6.
Zemká 4. 6. – 8. 6.
Francouzská 2. 6. – 5. 6.
Přítkovská 5. 6. – 9. 6
Kpt. Jaroše 11. 6. – 15. 6.
Zrenjaninská 16. 6. – 19. 6.
P. Holého 9. 6. – 12. 6.
Kollárova 8. 6. – 11. 6.
Sviní potok 10. 6. – 13. 6.
Novoveská 9. 6. – 12. 6.

Vrázova 10. 6. – 13. 6.
Sklářská 10. 6. – 13. 6.
Alejní 15. 6. – 18. 6.
Rooseveltovo nám. 
 3. 6. – 6. 6
U Soudu 16. 6. – 17. 6.
Písečná 17. 6. – 20. 6.
Libušina 8. 6. – 11. 6.
Fučíkova stezka 
 12. 6. – 16. 6.
Buzulucká 9. 6. – 12. 6.
Raisova 12. 6. – 16. 6.
E. Krásnohorské 
 8. 6. – 11. 6.
Ostravská 15. 6. – 19. 6.
Unčínská 17. 6. – 20. 6.
K. Čapka 29. 5. – 2. 6.
Americká 22. 6. – 25. 6.
Rovná 22. 6. – 25. 6.
Lípová 22. 6. – 25. 6.
Maršovská 25. 6. – 29. 6.

Rohová 25. 6. – 29. 6.
Sobědruhy, Důlní ul. x 
Pod Kopcem 23. 6. – 26. 6.
V Závětří 26. 6. – 30. 6.
Trnovanská 23. 6. – 26. 6.
Dr. Vrbenského 
 23.6. – 26. 6.
Gagarinova 24. 6. – 27. 6.
J. Suka 24. 6. – 27. 6.
Dubská 25. 6. – 26. 6.
Javorová 24. 6. – 27. 6.
Potěminova 29. 6. – 2. 7.
Jugoslávská 16. 6. – 17. 6.
Habrová 30. 6. – 3. 7.
Svojsíkova 29. 6. – 2. 7.
Hudcov 1. 7. – 4. 7.
V Břízkách 1. 7. – 4. 7.
Opavská 1. 7. – 4. 7.
Bílinská 30. 6. – 3. 7.
Máchova 1. 7. – 4. 7.

v e l K o K a p a c i t n Í  K o n t e J e n r yOdumírání smrků pichlavých
V regionu odumírá velké množství smrků pichlavých, pomoci 
mohou ochranná opatření. Silně napadené stromy je možno 
i kácet na základě oznámení. Smrky odumírají kvůli přemnožení 
mšice smrkové.  zt

Doporučená ochranná opatření:
U méně napadených stromů lze aplikovat insekticidy povolené k hubení mšic, například 
Mospilan 20 SP, Pirimor 50 wg, Fast k. Tímto lze omezit případně zastavit sání neokříd-
lených populací mšice. Zreznuté a poškozené jehličí se však již neobnoví.

kácení napadených stromů:
Silně napadené stromy je možno kácet i v době vegetace za předpokladu, že na stro-
mě nehnízdí volně žijící ptáci. Oznámení o kácení dřevin se podává příslušnému orgánu 
ochrany přírody a krajiny minimálně 15 dnů před kácením.

oznámení musí obsahovat:
•	identifikaci oznamovatele (jméno, příjmení, bydliště a datum narození vlastníka pozemku)
•	identifikaci dřevin (druh, obvod kmene ve 130 cm, pozemková parcela, katastr)
•	důvod kácení (tj. poškození mšicí) musí být doložen fotodokumentací
•	přiložen musí být snímek z katastrální mapy, ve které je strom zakreslen

oznámení se zasílá:
Na území chráněných krajinných oblastí České středohoří a Labské pískovce na Agentu-
ru ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 14, 415 00 Lito-
měřice. Mimo území chráněných krajinných oblastí na Magistrát města Ústí nad Labem, 
odbor životního prostředí, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem. V případě dalších 
dotazů se lze obrátit na tel. 475 271 702, e-mail: jitka.novakova2@mag-ul.cz.

Červen patří mezi 
oblíbené měsíce zlodějů
Červen je pro zloděje výnos
ným obdobím. Jen za loňský 
rok v tomto období napáchali 
škody v Ústeckém kraji za 20,6 
milionu korun. Pomalu totiž 
začínají dovolené a lidé stále 
častěji vyjíždějí o víkendech 
na chaty nebo chalupy a jejich 
byty zůstávají prázdné. Zloději 
kradou jak v prázdných by
tech, tak i za přítomnosti oby
vatel. Ročně jsou vykradeny 
také tisíce chat a chalup, které 

slouží k víkendové rekreaci 
a přes týden je většinou nikdo 
nevyužívá. Profesionální zabez
pečení těchto objektů se často 
nevyplatí a zloději tu mají vý
borný výhled na dobrou kořist. 
Vybavení domácnosti, stavební 
stroje, vybavení dílny, ale často 
i starožitnosti. Dalším zajíma
vým artiklem jsou pro zloděje 
na jaře kola. Nabízejí se jak 
v nezabezpečených sklepech, 
garážích, ale i v bytech. Lidé 
kupují totiž stále dražší kola, 
a proto je parkují v bytech, 
které však často nemají zabez
pečené. Jedná se o počet okolo 
10 000 ukradených kol a ško
du přes 170 milionů korun za 
rok a je alarmující, jak drahá 
kola se nabízejí k ukradení bez 
zabezpečení.  zt

Kampaň na záchranu 
živočichů začala

Ve velkém se 
rozjíždějí po celé 
zemi senoseče, 
které každoroč
ně představují 

smrtelnou hrozbu 
pro mláďata srn, 

zajíců, ale i drobných savců, 
koroptví, chřástalů, čejek nebo 
dalších ptáků. Statistiky, kolik 
zvířat zemědělská technika 
usmrtí, neexistují. Ale odhady 
myslivců jen u srn hovoří zhru
ba o 50 zabitých mláďatech 
na 1000 ha travních porostů. 
Česká zemědělská univerzita 
se rozhodla do kampaně ak
tivně zapojit právě vytvořením 
nové aplikace pro zemědělce, 
myslivce a veřejnost, kterou za 
peníze ze zdrojů školy vyvinuli 
pracovníci Provozně ekono
mické fakulty.  zt foto: next
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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
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