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Božák
2/4 2000 Impra a after DJ
3/4 2100 Young BlooD  a Scarlet Deep
4/4 2100 ozzY 30
10/4 2100 neuromInDS
11/4 2100 znouzecnoSt
17/4 2100 SoDoma gomora
23/4 2000 lovu zDar
24/4 2100 poStmaturák 8. Bé

Jazz kluB
3/4 2000 pavel Houfek BanD 

a HoSt Štěpán klouček
4/4 2000 XXlIve
10/4 2000 JaroSlav Hutka
18/4 2000 paul Batto
24/4 2000 HaDar noIBerg

kluB HvJezDa
11/4 2000 zero, zero
18/4 2000 punkový večer 

S překvapením
25/4 2000 ozzY oSBorne revIval praHa 

a Stará Škola

kruŠnoHorSké DIvaDlo
8/4 1600 tančíme S DouBravkou
9/4 1000 a 1700 

SněHurka a SeDm trpaSlíků
13/4 1900 plovárna
15/4 1900 lenka fIlIpová a Brno 

StrIngS
17/4 1900 malé móDní ImpulzY – 

Jaro, léto
19/4 1030 oBuŠku z pYtle ven
21/4 830 a 1000 Domeček
22/4 1900 kvartet
23/4 1800 Domeček
26/4 1900 kurtIzána

Dům kulturY
2/4 1900 2. aBonentní koncert cYklu c
9/4 1900 gS SHow, SucHánek, genzer
10/4 2000 kreYSon, návrat krále II.
16/4 1900 6. aBonentní koncert cYklu B
23/4 1900 rollIng rock
28/4 1600 a 1700 perníková cHaloupka
30/4 1900 7. aBonentní koncert cYklu a

zaHraní Dům
9/4 1900 7. aBonentní koncert cYklu k

kIno květen
1/4 2000 perný Den
2/4 1730 čarovný leS
2/4 2000 rYcHle a zBěSIle 7
3/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
3/4 1730 čarovný leS
3/4 2000 rYcHle a zBěSIle 7
4/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
4/4 1730 čarovný leS
4/4 2000 rYcHle a zBěSIle 7
5/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
5/4 1730 čarovný leS
5/4 2000 rYcHle a zBěSIle 7
6/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
6/4 1730 DruHý BáJečný 

Hotel marIgolD
6/4 2000 měSto 44
7/4 1500 paDeSát oDStínů ŠeDI

7/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
7/4 1730 DruHý BáJečný 

Hotel marIgolD
8/4 1730 DruHý BáJečný 

Hotel marIgolD
8/4 2000 SamBa, přeDpremIéra
9/4 2000 gHoul
10/4 1730 vYBíJená
10/4 2000 gHoul
11/4 1000 krtek zaHraDníkem a DalŠí 

krtkova DoBroDružStví

11/4 1730 vYBíJená
11/4 2000 gHoul 3D
12/4 1000 krtek zaHraDníkem a DalŠí 

krtkova DoBroDružStví
12/4 1730 vYBíJená

12/4 2000 gHoul 3D

13/4 1730 teorIe vŠeHo
13/4 2000 fotograf
14/4 1730 vYBíJená
14/4 1730 teorIe vŠeHo

14/4 2000 fotograf
15/4 1730 teorIe vŠeHo
15/4 2000 oBčan kane
16/4 1730 pořáD JSem to Já
16/4 2000 neutečeŠ

17/4 1500 konečně Doma 3D
17/4 1730 pořáD JSem to Já
17/4 2000 noční Běžec
17/4 2200 neutečeŠ
18/4 1000 konečně Doma
18/4 1500 konečně Doma 3D
18/4 1730 pořáD JSem to Já
18/4 2000 noční Běžec
18/4 2200 neutečeŠ
19/4 1645 Ivan Hrozný, Balet
19/4 2000 neutečeŠ
20/4 1730 čarovný leS
20/4 2000 pořáD JSem to Já

21/4 1730 čarovný leS
21/4 2000 pořáD JSem to Já
22/4 1730 pořáD JSem to Já
22/4 2000 peStroBarvec petrklíčový
23/4 1730 králova zaHraDnIce
23/4 2000 S tváří anDěla
24/4 1730 králova zaHraDnIce
24/4 2000 S tváří anDěla
25/4 1000 DoBroDružStví pana 

peaBoDYHo a SHermana
25/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
25/4 1815 SeDlák kavalír, komeDIantI
26/4 1000 DoBroDružStví pana 

peaBoDYHo a SHermana
26/4 1500 ovečka SHaun ve fIlmu
26/4 1730 králova zaHraDnIce
26/4 2000 S tváří anDěla
27/4 1730 amerIcký SnIper
27/4 2000 rYcHle a zBěSIle 7
28/4 1730 amerIcký SnIper
28/4 2000 rYcHle a zBěSIle 7
29/4 1730 amerIcký SnIper
29/4 2000 fénIX
30/4 1700 avengerS: age of ultron 3D
30/4 2000 eX macHIna

regIonální muzeum teplIce
výStavY
do 19/4 výStava rYté Sklo 

JaroSlavY votruBové
do 26/4 výStava prací žáků výtvar-

néHo oBoru zuŠ teplIce
17/4 až 21/6 

teplIce mezI válkou a mírem

měStSké kulturní zařízení DuBí
1/4  velIkonoční koncert
16/4  výcHovné přeDStavení pro mŠ
23/4  Světový Den knIHY
29/4  výcHovné přeDStavení pro mŠ
30/4  pálení čaroDěJnIc

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

Tip Jaroslava Hunky
Škoda, že jsem neměl možnost napsat 
tyto řádky v minulém měsíci, protože 
v Teplicích se již tradičně nejvíce ama-
térského divadla koná právě v březnu. 
Herecké studio Domu kultury Teplice 
uspořádalo multikulturní festival Lea, 
kde se prezentovaly divadelní, pěvecké 
a taneční soubory pod jednou střechou. 
130 účinkujících, bezmála 4 hodiny 
programu. V rámci festivalu mohli diváci 
zhlédnout již 86. premiéru Hereckého 

studia Všichni za jednoho, jeden 
za všechny. Do konce divadelní 
sezony se diváci mohou těšit na 
další, už 9. dubna to bude pohád-
ka Sněhurka a sedm trpaslíků 
v režii Petry Würzové, 21. a 23. 
dubna Domeček v režii Svatopluka Vašu-
ta. V dalších měsících pak ještě inscena-
ce 14. a 15. května O princezně, která ráč-
kovala, 18. května Pozdní sběr 2, 11. a 12. 
června Kráska a zvíře a 19. června Kytice. 

Já osobně se v dubnu nepůjdu 
podívat pouze na práci svých 
kolegů, ale rád navštívím 
i jízdárnu teplického zámku, 
kde se uskuteční výstava 
prací žáků výtvarného oboru 

ZUŠ Teplice, a láká mě i přednáška Jany 
Švecové a Milana Boršiho o jejich cestě 
po Indii z února letošního roku, kterou 
24. dubna budou mít ve Fokus kafe Teplice. 

 Jaroslav Hunka, divadelní režisér

K u l t u r o u
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na piano umístěné 
u teplické kolonády 
si může kdokoli 
zahrát. nenechal 
ho na pokoji ani 
zastupitel Dominik Feri 
a bavil kolemjdoucí. 
Samotný nástroj je 
z inventáře místního 
Domu kultury. Dříve 
sloužil k výuce hry 
na piano, ale poté 
jej nikdo nevyužíval. 
Je v poměrně dobrém 
stavu.  dan 
foto: luboš hostek

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: 6. 5. 2015 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 29. 4. 2015

www.facebook.com/zitteplice.cz

I N Z E R C E

MC
20

15
RC

06

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

Zahrajte si na piano
na teplické kolonádě

Jaké dodržujete 
velikonoční zvyky?

Barbora Illuminati 
19 let, studentka 
Teplice
 
 

Jelikož mám v rodině Italy, 
tak ti mají Velikonoce úplně 
jiné, mají karneval a nosí 
takové černé masky, které 
mají představovat čaroděj-
nice a duchy. Hodně lidí se 
modlí. Jejich velikonoční 
pokrmy jsou palačinky se 
špenátem zapečené s rajča-
ty a pak pečené jehněčí.  

Kateřina Nesvatbová 
24 let, administrativa 
Teplice
 
 

Pouze barvím vajíčka, 
nic jiného na Velikonoce 
nedělám.

Monika Trechová 
26 let, práce ve 
fitness
 
 

Tradici dodržují spíš kluci, že 
mě chodí vyšupat. Odmala 
už se těším, že po 12. hodině 
je poleji voňavkou, ale zatím 
žádný po té 12. nepřišel. 

Anežka Hingarová 
19 let, studentka 
Teplice
 
 

Já dodržuji jen to polévání 
po 12. hodině. Nic víc.

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

Ty předsudky...
Prožila jsem 
story podobnou 
té z filmu Ďábel 
nosí Pradu. 
Znáte, že? 
Anne Hathaway 

nastoupí na místo asistent-
ky šéfredaktorky módního 
časopisu v podání Meryl 
Streep. A postupně začne 
nahlížet na módu, kterou do 
té doby opovrhovala, jinak.

Tak trochu jsem taky opo-
vrhovala a přiznávám, že se 
i vysmívala. Ženám, které 
podstupují omlazující zákro-
ky a plastické operace.  Že 
jsou to vyretušované Bar-
bíny bez ducha a jistě i ne-
příliš chytré. Vždyť přírodní 
krása se nedá napodobit.  

Předsudky jsou zapeklitá 
věc, ale i proto se člověk celý 
život učí. Tentokrát já: poko-
ře a respektu. K schopnostem 
plastických chirurgů a k umě-
ní estetické medicíny.

Oči mi otevřela až Blanka 
Vraspírová. Tahle drobná 
blondýnka je uznávanou ka-
pacitou ve svém oboru. Pro-
stě mi řekla, přijďte se podí-
vat na operační sál. A tam 
mi ukázala, že omlazující 
i chirurgické zákroky ne-
jsou často jen splněním přá-
ní, ale prostě, že jde i o zdra-
ví. A že plastická chirurgie 
je neskutečná dřina.

Omlouvám se za předsud-
ky, smekám a možná nějaké 
to omlazeníčko prubnu :) 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka

S l o u p e K
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Teplice se chystají 
opravit Divadelní park
teplice – V parku u Krušnohorského divadla by měly v červnu začít 
stavební práce. Město se chystá provést první etapa obnovy této 
zelené zóny. V období od června do září by měla v Divadelním 
parku proběhnout rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, 
vybudování přípojky vodovodu a kanalizace pro kašnu Pampe-
liška a také výměna laviček a dalšího mobiliáře. Město předpo-
kládá, že za tyto úpravy zaplatí 7 500 000 korun včetně DPH. Na 
provedení zakázky už bylo vyhlášeno výběrové řízení.  vv

Na střechy se vrátily klece
Bílina – Bílina se opět pustila do odchytu divokých holubů, kteří 
poškozují stavby ve městě a jsou nositeli řady onemocnění. 
Město zvolilo stejný postup jako vloni a předloni. Odbor-
ná firma na střechy bílinských budov nainstalovala klece 
na odchyt holubů, které tam ponechala šest týdnů. Odchyt 
holubů se provádí v zimním období, kdy se ptáci houfují a lze 
je také snáze nalákat na potravu. Klece, v nichž je nasypáno 
zrní, jsou nejprve několik dní otevřené, když si holubi na toto 
krmení navyknou, uzavřou pracovníci odchytové firmy výle-
tové otvory klecí. Lapené ptáky pak v souladu se zákonem na 
ochranu zvířat proti týrání usmrtí.  zt

Stavbaři pokračují s dostavbou D8
České středohoří – První 
část likvidace sesuvu 
na stavbě dálnice D8 
nad Prackovicemi 
nad Labem, který 
v létě 2013 zasypal 
už hotovou dálnici, 
mají stavbaři téměř 
dokončenou. Z úseku 
pod kamenolomem 
Dobkovičky zmizela 
přebytečná zemina i kamení 
a na dělníky teď čeká vytvoření 
odvodnění. Práce ovšem po-
kročily také na dalších úsecích 
dálnice D8.

„Materiál ze sesuvu je vhod-
ný pro nahrazení kubatur 
z řehlovického zářezu – bude-
me z něj tvořit násypy a rampy 
pro budoucí uspořádání kři-
žovatky,“ vysvětluje František 
Zuckerstein, který má dostav-
bu dálnice D8 na starosti.

První etapa zahrnuje zemní 
práce pod lomem a vytvoření 
odvodňovacího systému, kte-

rý bude odvádět povrchovou 
vodu z prostoru sesuvu.

Stavbaři svah neustále mo-
nitorují. „Geodetické měření 
sesuvu ukazuje, že sesuv je do-
časně uklidněný. Čelo sesu-
vu nevykazuje žádné pohyby, 
přesto je potřeba, s ohledem 
na vývoj počasí a srážek, aby 
se situace permanentně moni-
torovala a abychom byli obe-
zřetní,“ uzavírá František Zuc-
kerstein.

Plánovaný termín dokonče-
ní dálnice, tedy konec příštího 
roku.  Jan Bachorík/Čro Sever

Kontroly dopravců končí pokutami 
teplicko – Radní Ústeckého kraje už podruhé 
od začátku roku rozdávali pokuty některým 
dopravcům, kteří v kraji zajišťují linkovou 
autobusovou dopravu. Za nedostatky zjiště-
né v polovině února udělili pokuty ve výši 70 
800 korun, o které se podělili čtyři dopravci. 
Na přelomu února a března provedli úředníci 
odboru dopravy další kontroly a za zjištěné 
nedostatky padly další pokuty, tentokrát ve výši  
79 000 korun. Krajští úředníci při kontrolách 
zjistili několik přestupků proti smlouvám, které 
Ústecký kraj s dopravci uzavírá. „Šlo hlavně 
o závady v odbavování cestujících, řidiče bez 

stejnokroje, neaktualizované informační plochy, 
nefunkční hlášení zastávek, nevyužití řádného 
výkonu vozidla a maximální povolené rychlosti, 
nevydávání čipových karet a průkazů na slevu 
v informačních kancelářích a v jednom případě 
i nedodržení norem slušného chování řidiče,“ 
upřesnila mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Pří-
padné sankce za zpoždění oproti jízdním řádům 
budou řešeny až po předložení vyúčtování, které 
dopravci kraji pravidelně vystavují. Samospráva 
totiž společnostem, které na její objednávku 
zajišťují veřejnou dopravu mezi městy a obcemi, 
proplácí prokazatelnou ztrátu.  zt

Duchcov a Háj 
mají dobré weby
Duchcov – Druh nejlepší web 
mezi obcemi Ústeckého kraje 
má Háj u Duchcova. Alespoň 
si to myslí odborná porota 
soutěže Zlatý erb, která byla 
v regionu vyhlašována už 
posedmnácté. Město Duchcov 
zase uspělo v kategorii Nejlep-
ší elektronická služba. Rozkli-
kávací rozpočet obce na webu 
vynesl Duchcovu třetí místo. 
Třetí místo obsadil Duchcov 
také v kategorii nejlepší web 
města. Vítězem mezi městy se 
stal Most, nejlepší web mezi 
obcemi má podle poroty Chu-
derov na Ústecku.  vv

Tři sta Kryštůfků 
pro záchranku

teplicko – Tři stovky plyšových 
panáčků s červenou čepičkou 
dostala Zdravotnická záchran-
ná služba Ústeckého kraje 
od Nadačního fondu Kryštů-
fek. Stejnojmenní panáčci 
mají zdravotníkům pomáhat 
při ošetřování nejmenších 
pacientů. Kryštůfci mají děti 
převážené k lékařskému ošet-
ření zklidnit a zlepšit jejich 
psychický stav. Nadační fond 
za malé plyšové pomocníky 
zaplatil 70 tisíc korun.  vv

Grilování na 
veřejnosti za pokutu
Duchcov – Město chce zlepšit po-
řádek ve městě a zajistit větší 
klid. Schválilo proto vyhlášku, 
která v některých částech 
města zakazuje například 
sezení na zídkách, palisádách, 
sochách a památnících anebo 
například grilování na veřej-
ných prostranstvích. Vyhláška 
platí od dubna. Její dodržování 
bude hlídat městská policie 
a za porušování bude rozdávat 
pokuty. Vyhláška se netýká 
soukromých pozemků a ani 
akcí, které pořádá nebo povolí 
město. Duchcov není prvním 
městem, které k takové vyhláš-
ce sáhlo. Podobná vyhláška 
platí i v Krupce.  vv

Starý Martin byl 
prohlášen památkou
Krupka – Další kulturní památku 
mají v Krupce. Z rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury České repub-
liky byla prohlášena štola Starý 
Martin včetně dědičné štoly 
Dürrholz za kulturní památku. 

Štola je jedno z nejvýznam-
nějších starých důlních děl 
krupského revíru. Prochází jí 
žíla Lukáš, která byla nejdelší 
žílou u nás. Od roku 2000 je ve 
štole zřízena expozice histo-
rie těžby cínu v okolí Krupky. 
Prohlášení štoly za památku 
toto technické dílo chrání před 
možnými stavebními nebo ji-
nými zásahy, které by ho moh-
ly narušit nebo zcela zničit. 
Štola je také součástí česko-
-saského projektu Hornická 
kulturní krajina Erzgebirge/
Krušnohoří, který usiluje o zá-
pis na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO.  vv

Poruchovost 
vodovodů vzrostla

teplice – Za první dva měsíce 
letošního roku opravili zaměst-
nanci společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace 853 po-
ruch na vodovodních řadech. 
To je asi o 160 více než za 
stejné období loňského roku. 
Nejčastějšími příčinami havá-
rií byly výkyvy teplot. „Vždy se 
snažíme co nejvíce eliminovat 
dopad havárie na zásobování 
obyvatel pitnou vodou. Umož-
ňuje-li to situace, naši zaměst-
nanci přepojují zásobování na 
vedlejší vodovodní řad,“ uvedla 
tisková mluvčí společnosti 
Iveta Kardianová. O havári-
ích a odstávkách informují 
vodárny prostřednictvím sms 
zpráv na čísla zaregistrovaná 
ke službě SMS INFO.  vv
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Zimní stadion může stát už za dva roky
teplice – Už za dva roky 
by se mohl otevřít 
nový zimní stadion. 
Vyplývá to z návrhu, 
který liberecké ar-
chitektonické studio 
SIAL, jež stadion pro 
město staví, předloži-
lo k posouzení vlivu 
stavby na životní 
prostředí příslušným 
orgánům. Podle zá-
měru by stadion měl 
nabídnout ledovou 
plochu o rozměrech 26 x 56 
metrů s kabinami a šatnami 
pro hráče a trenéry, zázemím 
pro bruslící veřejnost, barem, 
skyboxem a také ubytovnou 
se 30 lůžky. Sportovní klání by 
mohlo sledovat až 620 sedících 
diváků. Další mohou stát na 
galeriích. Navrhovaná stavba 

by měla být deset metrů vyso-
ká a dvoupodlažní. 

Až do konce měsíce bude 
probíhat vyhodnocování vli-
vu stavby na životní prostře-
dí. Tedy zda stavba nějakým 
závažným způsobem nenaruší 
třeba teplické léčivé vody, zda 
nebude hlukem, zápachem 

nebo dalšími jevy 
obtěžovat obyvate-
le města, a podob-
ně. Pokud vše pobě-
ží, jak má, z návrhu 
architektů vyplývá, 
že stavět by se mělo 
začít ještě letos. Sa-
motná výstavba pak 
má trvat 18 měsí-
ců a k otevření by 
mělo dojít v roce 
2017. Podle Šárky 
Marešové, vedoucí 

oddělení investic a realizací 
teplického magistrátu, je oče-
kávaný limit na stavbu 100 
milionů korun bez DPH. Dal-
ších 12 milionů by mělo měs-
to zaplatit za úpravy okolních 
komunikací a parkovacích 
ploch a za přeložky inženýr-
ských sítí.  vv

V Šanovském parku bude 
demonstrace proti islamizaci
teplice – Lázeňské město čeká 18. dubna další demonstrace proti 
islamizaci. Akce se uskuteční od 15:00 hodin v parku v Šanově. „Ne-
toužíme po ničem jiném, než aby politici přestali zbaběle zavírat oči 
před problémem, který občany trápí, a hájili zájmy úplně normál-
ních, slušných občanů,“ říká organizátor akce Jiří Barták. Někteří 
Tepličané to ale odmítají. „Žádnou demonstrací se nic nevyřeší, 
nepřijde mi to jako dobrý nápad. Mně osobně Arabové ve městě 
nevadí, přinesli sem peníze,“ popisuje Tepličan Jiří Koukl.  dan

Archelogové zkoumají nálezy z Duchcova 
Duchcov – Výměna kanalizace 
a vodovodu v Duchcově na 
Teplicku se protáhne až do 
konce června. Měla být při-
tom hotová už loni na pod-
zim. Práce zdržují archeolo-
gické nálezy. Například na 
náměstí Republiky se našly 
stopy knovízské kultury. Dal-
ší zajímavost je z nedaleké 
ulice Giacoma Casanovy.

„Přímo na tom místě se nám 
podařilo najít dřevěné kon-
strukce, patrně z městského 

opevnění. Podařilo se je i den-
drochronologicky datovat do 
konce 14. století. Jednalo se 
o velké dubové trámy s růz-
nými dlaby. Část jich skončí 
v muzeu v Duchcově,“ vysvět-
luje Lucie Kursová, archeolož-
ka teplického muzea.

Jak ale dodává, nepodaři-
lo se jim pod výkopy zachytit 
městské brány. Ani v ulici Ma-
sarykova, kde vědí, že stála, 
ani v ulici Casanovy, kde byla 
Mostecká brána.

„Ale podařilo se zachytit ko-
munikaci asi 150 cm pod as-
faltem, kde se chytla i rozteč 
kolejí. Víme, že cesta byla udr-
žovaná, byla různě vyspravo-
vaná kameny i dřevem.“

Práce na kanalizaci kvůli ar-
cheologickému průzkumu za-
tím stojí.

„To jsou objevy, co se dá dě-
lat? Jasně, že to štve, že to zdr-
žuje. Ale i pro nás je to hezké, 
když se něco najde,“ konstatu-
je mistr dělníků.  David rada/Čro

V Hostomicích se 
opravuje vodovod 
Hostomice – Osmdesát tři roků 
staré vodovodní a kanali-
zační potrubí ve Ferrerově 
ulici v Hostomicích se dočkalo 
rekonstrukce. Zkorodované 
trubky nahradí moderní ze spe-
ciálního plastu. Stavba má být 
hotová do konce května.  vv

Teplice odsoudily 
Lafatu, chtějí šetření
teplice – Fotbalové Teplice 
nesportovní chování spar-
ťana Davida Lafaty, který ve 
vzájemném utkání nafilmo-
val pád v pokutovém území, 
odsoudily. Z penalty pak dala 
Sparta jediný gól zápasu. „Jsme 
přesvědčeni, že žádný ligový 
fotbalista, reprezentant zvlášť, 
by se v žádném případě neměl 
chovat tak, jak David Lafata 
předvedl v závěru tohoto zápa-
su. Svým nesportovním gestem 
znevážil český fotbal nejen 
před fanoušky a sponzory, ale 
rovněž dává velmi negativní 
příklad mladým začínajícím 
fotbalistům, které de facto 
nabádá k nesportovnímu 
chování,“ píše se na klubovém 
webu. FK Teplice věří tomu, že 
disciplinární komise a komise 
rozhodčích tuto událost důsled-
ně prošetří.  zt

Bazén druhý týden 
v dubnu mimo provoz
teplice – Aquacentrum Teplice 
je kvůli pravidelné odstávce 
provozu od pondělí 7. až do 
neděle 12. dubna mimo provoz. 
Znovu se bazén otevře v pon-
dělí 13. dubna v jednu hodinu 
po poledni. Během odstávky 
bude restaurace v Aquacentru 
otevřená.  zt
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Probíhá deratizace. 
Pozor na nástrahy
teplice – Na území Teplic opět 
po půl roce probíhá pravidel-
ná preventivní deratizace, 
tedy hubení hlodavců. Až do 
7. května budou ve městě, a to 
od Hudcova až po Sobědruhy, 
rozmístěné nástrahy. Podle Ivy 
Müllerové z teplického magist-
rátu jsou nástrahy umístěny do 
jedových staniček, které brání 
tomu, aby se k nim dostaly děti 
nebo domácí zvířata.  zt
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Nupharo park by měl být hotový už v létě
Žďárek – Stavba technologicko-inovačního kam-
pusu Nupharo u Žďárku na Ústecku nedaleko 
dálnice D8 rychle pokračuje. Na konci března 
už byla částečně hotová kanalizace, jednotli-
vým budovám se rýsují obvodové pláště. Zcela 
hotovo by mělo být v letos létě. Budovy, které 
tu vyrůstají, jsou stavěny podle ekologických 
standardů, aby v co největší míře splňovaly 
požadavek udržitelnosti. Komplex budov bude 
sloužit jako podnikatelský inkubátor a inovač-
ní kampus.  Bude určen firmám, které hledají 
zázemí pro vývoj, výrobu nebo skladování. Nebo 
těm, které mají nápad a potřebují pomoct při-

pravit byznys plán, financovat další rozvoj nebo 
poradit s marketingem či hledáním trhů nebo 
partnerů. V areálu by mohlo najít práci několik 
set lidí. Jeho maximální kapacita je 800 míst.  vv

Kraj chce prominout půjčku od ministerstva
teplice/Ústí n. l. – Prominout dluh 
zhruba 600 milionů korun po-
žaduje po ministerstvu financí 
Ústecký kraj. Jde o půjčku, 
kterou si vzal na uhrazení 
takzvaných korekcí za chyby 
v dotačním programu Severo-
západ. Po Česku je požadovala 
Evropská komise. Evropská 
komise vyměřila za chyby 
v dotačním úřadě Severozápad 

pokutu České republice ve 
výši 2,6 miliardy korun. Část 
tehdy zaplatilo ministerstvo 
financí, Ústecký a Karlovarský 
kraj platí celkem zhruba 900 
milionů právě formou půjčky. 
Na Ústecký kraj z toho připadá 
598 milionů korun, státu už 
kraj zaplatil i první splátku 
půjčky ve výši 80 milionů. 
Kraj žádá odpuštění zbytku 

dluhu s tím, že není zřizovate-
lem ROP Severozápad a že si 
půjčku vzal proto, aby pomohl 
Severozápadu se odblokovat, 
a umožnil tak dokončit rozjeté 
projekty obcí a měst. Jak žá-
dost kraje dopadne, je těžké 
odhadnout. Faktem ale je, že 
podobnou žádost Karlovarské-
ho kraje ministerstvo financí 
už zamítlo.  vv

Průměrná mzda 
v kraji je 23 tisíc
Ústecký kraj – Průměrná mzda 
v České republice meziročně 
vzrostla o 2,3 procenta na 
27 200 korun. Spotřebitel-
ské ceny se ale zvýšily o půl 
procenta, takže reálný nárůst 
mezd je 1,8 procenta. Vyplývá 
to ze zjištění Českého stati-
stického úřadu. V Ústeckém 
kraji je průměrná mzda nižší, 
jen 23 072 korun. I tady došlo 
k meziročnímu nárůstu, a to 
o necelá dvě procenta. 

Příznivěji se začíná vyví-
jet i pracovní trh. Od začátku 
roku ubývá nezaměstnaných. 
Okres Teplice si stále drží nej-
lepší míru nezaměstnanosti 
mezi všemi okresy Ústeckého 
kraje. Podle čísel, které měla 
redakce k dispozici před uzá-
věrkou, se tu nezaměstnanost 
pohybuje pod devíti procenty, 
zatímco celokrajská je o dvě 
procenta vyšší. Na jedno volné 
místo tu připadá devět lidí.  vv

Také na severu Čech žijí gastronauti
Ústecký kraj – Celkem 27 831 lidí navštívilo letošní už 
6. ročník Grand Restaurant Festivalu. Jde o akci, 
na které se představují nejlepší a nejzajímavější 
restaurace z celostátní ankety Maurerův výběr 
Grand Restaurant. Zúčastněné restaurace nabíze-
ly v rámci festivalu tři druhy speciálních festivalo-
vých menu za zvýhodněné ceny. Anketu a festival 
pořádá nejznámější český gurmán Pavel Maurer, 
který svoje snažení shrnul do výzvy „Nejezte, ne-
pijte ani nežijte blbě!“ Do letošního festivalu bylo 
vybráno 85 restaurací z celé republiky. Tři z nich 

byly z Ústeckého kraje. Byly to Kristin Hrádek 
u Maxiček na Děčínsku, hotel Ostrov v Ostrově 
u Tisé a ústecká restaurace Větruše. Všechny tři 
podniky si účast na festivalu pochvalovaly. „Ná-
vštěvnost festivalu samozřejmě nebyla tak vysoká 
jako třeba v Praze, ale na to, že jsme kraj s malou 
kupní sílou, to bylo velice dobré,“ komentoval fes-
tival Jiři Rippl z Kristina Hrádku, který se k němu 
připojil už poněkolikáté. Průměrná návštěvnost na 
jednu restauraci byla 320 festivalových hostů, jak 
říkají pořadatelé – gastronautů.  vv

O poslední dotace EU 
mají města zájem
teplicko – O 300 milionů korun, 
které může v rámci podpory 
revitalizace a regenerace střed-
ních a malých měst rozdělit 
Regionální operační program 
Severozápad, je velký zájem. 
Města podala celkem 52 žádos-
tí o evropské dotace pro své 
projekty. Celková suma, kterou 
města žádají, přesahuje 572 
milionů. Program letos končí, 
a tak na provedení projektů 
nezbývá mnoho času. Úřad 
operačního programu proto 
města vyzývá, ať nečekají na 
podpis smluv o udělení dotací 
a s realizací začnou co nejdříve. 
„Není nutné se obávat nedo-
statku prostředků, program je 
připraven v případě kvalitních 
projektů částku vyhlášenou ve 
výzvě navýšit,“ říká ředitelka 
úřadu Jana Havlicová.  vv

Pirnenský 
výčep se blíží
pirna – Propagovat restaurace 
a gastronomii jde různě.  Tak 
například v saské Pirně už 
14 let pořádají akci Pirnen-
ský výčep. Připojují se k ní 
podniky v historickém centru 
města, které se na jeden večer 
promění v kulturní pódia. 
Vystupují v nich hudební 
skupiny nebo divadelní spolky.  
Návštěvníci akce chodí z jedné 
restaurace do druhé, baví se 
při kulturních představeních 
a ochutnávají dobroty jednot-
livých restaurací a kaváren.  
Zúčastnit se můžete třeba i vy. 
Pirnenský výčep se letos koná 
11. dubna. Začátek je ve 14 
hodin a končí se jednu hodinu 
po půlnoci 12. dubna.  vv

Farmářské trhy jsou v plném proudu

teplice – Pečivo, sýry, masné 
výrobky a během dubna snad 
už i první čerstvou zeleninu od 
severočeských sedláků, třeba 
takové křupavé ředkvičky, si 
můžeme v Teplicích kupovat 
každý pátek. Jeden týden 
na náměstí Svobody, druhý 
u Olympie. Jak uvedl Adam 
Weber z pořádajícího Artifici-
um Bohemicum, do budoucna 
se můžeme těšit na nové 
zboží: „Za podpory Ústeckého 
kraje také budeme pokračovat 
v certifikaci místních výrobců 
a prodejců, kteří pak na trzích 

nabídnou své výrobky, a kromě 
již tradičních a oblíbených 
prodejců přivedeme i nové, 
aby se nabídka trochu obmě-
nila a ještě více zatraktivnila. 
Připravujeme i další vylepšení 
a novinky, které budeme před-
stavovat během roku.“  vvDobrovolní hasiči 

dostali nová auta
Ústecký kraj – Sedm okresních 
sdružení dobrovolných hasičů 
dostalo od Ústeckého kraje 
darem osobní vozy. Vozidlo 
Dacia Logan získali „dobráci“, 
jak se dobrovolným hasičům 
říkává, z Děčína, Chomutova, 
Litoměřic, Loun, Mostu, Teplic 
a z Ústí nad Labem. Sedm aut 
přišlo krajskou samosprávu 
na 1,7 milionu korun. Auty pro 
sedm okresních sdružení ale 
letošní krajské dary pro dobro-
volné hasiče zdaleka nekončí. 
Kraj chystá zakoupit motorové 
stříkačky, třívrstvé zásahové ob-
leky, zásahové hadice v hodnotě 
a další výbavu v celkové hod-
notě 6 milionů korun pro další 
hasičská sdružení.  K předání by 
mělo dojít na podzim.  vv

Farmářské trhy 
na náměstí Svobody v dubnu: 
3. 4., 17. 4. vždy od 9 do 17 hodin
Farmářské trhy u OC Olympie v dubnu: 
10. 4., 24. 4. vždy od 11 do 17 hodin.

i n F o
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Estetická medicína není jen pro VIP, to je chiméra
Široko daleko jediná klinika 
plastické chirurgie, kde si 
pacienti mohou dopřát nej-
modernější metody omlazení 
a vylepšení, funguje v Ústí 
nad Labem už dvaadvacet let. 
Její primářka Blanka Vraspí-
rová se pravidelně zúčastňuje 
světových sympozií, ze kterých 
si přiváží novinky, jež se na 
ústecké klinice aplikují mnoh-
dy jako vůbec první v České 
republice. A přitom nejde o zá-
kroky pouze pro VIP, které by 
zruinovaly rodinný rozpočet.

Vrátila jste se z Paříže a Bar-
celony, kde jste načerpávala 
informace. Jaké jsou nejnověj-
ší trendy v plastické a este-
tické medicíně?
V Paříži jsem navštívila nej-
větší celosvětový kongres, kde 
byly představovány novinky 
z oblasti plastické a estetické 
medicíny, nejnovější technolo-
gie, nové přístroje a zařízení. 
A byl tam i nespočet odborní-
ků z celého světa, se kterými 
si vyměňujeme zkušenosti 
s operativou, léčbou a vším, co 
souvisí s estetickou medicí-
nou. Velkým hitem v Paříži 
byly „nitě“, které jsem přivezla 
na naši kliniku a aplikovala 
3D nitě jako první v České re-
publice do obličeje k omlazení 
a vypnutí místo operativního 
řešení. Přivezla jsem i beauty 
přístroj Opera pro omlazení 
kůže i řešení problémů na 
kůži.

Worhshop Skin Academy 
v Barceloně byl věnován nejno-
vějšímu chemickému peelingu, 
kterému říkáme Expres Krása, 
jehož používání jsme zavedli 
jako první klinika v Česku.

Prý testujete novinky sama 
na sobě.
Dělám to se všemi novinkami, 
pak přijdou na řadu sestřičky 
a moje kamarádky. Díky tomu 
můžeme pacientům přesně 

vylíčit, jak co funguje, bolí, co 
jaká metoda umí a jak dlouho 
vydrží.

Hitem omlazení jsou tedy 
nitě. K čemu jsou dobré?
Nitě miluji, dnes je to číslo jed-
na v estetické medicíně. Je to 
zákrok bez řezání, nebolí a má 
ihned viditelný efekt. Když nit-
ky nebyly, vše se muselo opero-
vat. Dnes ustupujeme od inva-
zivních operativních zákroků 
k těmto šetrným, protože doba 
se zrychlila, lidé o sebe chtějí 
pečovat a požadují krátkou 
dobu rekonvalescence.

Na co a jak se používají?
Dokážou vyhladit obličej, zved-
nout padající víčka, omladit krk, 
zlikvidují dvojitou bradu, povis-
lou kůži na pažích i stehnech, ale 
dají se s nimi omladit i intimní 
partie. Zákrok je jednoduchý, 
rychlý a bezbolestný. Nejprve 

se obličej ošetří znecitlivujícím 
krémem, pak se do podkoží 
zavede kanyla s nitkou. Když se 
povytáhne nahoru, trny nitky 
se roztáhnou a „zakousnou“ 
do podkoží, pokožka se napne 
a vytáhne nahoru. Této metodě 
se také říká 3D lifting o polední 
pauze, což ji trefně vystihuje 
a efekt je nádherný. Po zákroku 
se obličej musí stáhnout speciál-
ní elastickou kompresí. Ráno si 
ji sundáte, nalíčíte se a jdete do 
práce. Komprese se doporučuje 
nosit alespoň na noc měsíc.

Jak dlouho nitky vydrží a ne-
zruinují rodinný rozpočet?
Nitka se za rok začne rozpou-
štět, je to naprosto bezpečný 
materiál, který se 30 let po- 
užívá v chirurgii. Kolem ní se 
začne vytvářet nová vazivová 
tkáň a vzniká kolagenová síť, 
která způsobí vypnutí kůže. Jak 
obličej povytáhnu, zůstane to 

na věky věků. A pak si obličej 
zase pomaličku dál přirozeně 
stárne. Ale delší dobu se na něj 
nemusí sáhnout. Pak se kdyko-
li mohou další nitky přidat.

Rozpočet nezruinují. Nitě vy-
volaly nadšení, chtějí je ženy 
i muži. U nás na klinice jsem 
nitky zavedla už tisícovce kli-
entů. Po zákroku jsou šťastní 
a reakce okolí je úžasná. Tako-
vý pocit penězi nevyvážíte.

Mezi lidmi panuje názor, že 
plastická chirurgie je prostě 
jen pro VIP, že běžný člověk si 
ji nemůže dovolit. Je to tak?
Vím, že se to říká, ale pravda 
to není. Sice jsme na naší 
klinice ošetřili už řadu VIP 
klientů, včetně podnikatelů, 
ústavních činitelů i ze zahrani-
čí, zpěváky, herce, ale většinu 
tvoří právě běžní lidé. Vůbec 
nerozlišuji, jestli mám za kli-
enta prezidenta, nebo učitele. 
Lidé k nám na kliniku nechodí 
kvůli nějakým rozmarům, ale 
chtějí vypadat lépe a mladě, 
zmenšit či zvětšit poprsí, peni-
sy, nosy, odstáté uši, odsát tuk 
na břiše či stehnech. Prostě, 
aby byli zdraví, cítili se dobře 
a zvýšilo se jim sebevědomí. 
Bohužel stále častěji přicházejí 
také lidé, kterým někde jinde 
plastickou operaci zkazili a my 
napravujeme následky.

Všechny operace provádíte 
vy osobně?
Máme na klinice odborníky na 
celé spektrum specializací, ale 
na absolutní většinu operací 
a zákroků dohlížím osobně.  mse

 video a galerie na www.zitteplice.cz 

Kontakt:
ESTETICUSTI s.r.o.
Klinika plastické, estetické 
a laserové medicíny
tel.: 775 122 031
velká Hradební 3385/9
400 01 Ústí nad labem
www.esteticusti.eu | www.vraspirova.cz

Ústecká klinika jako jedna z prvních letos 
začala používat nejmodernější ergonomet-
rické prsní implantáty značky Motiva, kte-
ré jsou nejvyšší kvality a jako naprostá no-
vinka u těchto implantátů je bezpečnostní 
technologie Q-chip. Čip obsahuje patnác-
timístné číslo, které slouží pouze ke sdělo-
vání základních informací o vloženém im-
plantátu. Takže kdekoliv na světě pokud by 
klientka měla s prsními implantáty problém, 
navštíví zařízení, které pomocí čtečky zjistí 
přesný typ, tvar a velikost prsního implan-
tátu. Obsahuje také sedm ochranných vrs-
tev, které brání úniku vnitřního gelu do těla 
pacientky. Klinika v Ústí už provedla několik 
desítek operací s vynikajícími výsledky.

n e J B e z p e Č n ě J š í  i m p l a n t Á t y  n a  S v ě t ě

Ústecká klinika je první v Česku, kde si mů-
žete dopřát omlazující peeling s názvem 
Expres Krása. Tuto novou generaci chemic-
kých peelingů přivezla do Ústí z kongresu 
v Barceloně primářka Blanka Vraspírová.
Jde o chemický peeling, který se dá jako 
jediný používat celoročně. Je vhodný pro 
všechny typy pokožky a ihned po prvním 
ošetření rozjasní, rozzáří a vypne pokožku 
obličeje, krku nebo dekoltu. Aplikace není 
bolestivá, cítíte jen mírné pošťipkávání. 
Expres Krása je vhodná pro ženy i muže, 
kteří chtějí svou pleť dát do pořádku před 
nějakou akcí, kde chtějí zazářit. Délka 
ošetření je asi 20 minut, cena jedné 
aplikace je 1500 korun.

e x p r e S  K r Á S a  z   B a r c e l o n y  J e  v   Ú S t í

Majitelka a primářka ústecké kliniky plastické, estetické 
a laserové medicíny MUDr. Blanka Vraspírová je expertkou 
na nejmodernější aplikace v estetické medicíně. Plastické 
chirurgii se věnuje téměř třicet let. Na svém kontě má přes 
100 tisíc operací a zákroků. Absolvovala řadu stáží na klinikách v zahrani-
čí. Zúčastňuje se pravidelně největších světových a evropských sympozií 
věnovaných plastické a estetické medicíně, na kterých i přednáší a z nichž 
přiváží na kliniku v Ústí nad Labem ty nejmodernější metody, které se zde 
velmi často aplikují jako vůbec první v České republice.

Blanka Vraspírová

p r o F i l
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Číslo: 7

Jídlo: nemám, 
nejsem vybíravý

Hudba: 
country, Kabát

Politik: 
těžko si z našich 
politiků vybírám, 
takže nemám

m o J e  n e J

Přemysl Bičovský: Kdybych neměl  Teplice rád, tak tady nejsem
Fotbalový klub 
Teplice letos slaví 
70 let od svého zalo-
žení. Fotbalisté chys-
tají ke svému výročí 
různé akce, napří-
klad velkou výstavu 
v teplickém muzeu, 
a vyvrcholením bude 
koncert kapely Kabát 
na Stínadlech. U příle-
žitosti tohoto jubilea 
přinášíme rozhovor 
s jedním z nejvýraz-
nějších hráčů, kteří 
teplickým mančaf-
tem prošli – Přemys- 
lem Bičovským. Stře-
dopolařem, který 
v dresu Teplic získal 
titul Krále ligových 
střelců za rok 1974. 
S pražskou Bohe-
mians získal titul mis-
tra ligy. Do českoslo-
venských fotbalových 
dějin se zapsal také 
jako jeden z nejúspěš-
nějších fotbalových 
reprezentantů.

Dá se říct, že se fotbalu 
věnujete celý život. Baví 
vás to ještě?
Baví, baví. Máme partu, se 
kterou chodíme hrát fotbal 
každý čtvrtek. Hrávám taky 
s Amforou.  Ročně sehraji tak 
30 zápasů. Samozřejmě je to 
i tím, že jsem u fotbalu zůstal 
i profesně. Přes dvacet let se 
věnuji trenérství. 

Jak jste se k fotbalu vlastně 
dostal?
To začalo, už když jsem byl 
hodně malý. Nejdřív jsem 
kopal na dvoře domu v Košťa-
nech, kde jsme tehdy bydleli. 
A když mi bylo asi devět, tak 
jsem začal hrát závodně. Byd-

leli jsme pak kousek od hřiště, 
takže to tomu možná trochu 
napomohlo. Ale fotbal mě 
prostě bavil už odmala. Proč, 
to nevím. 

Máte třeba nějaké sportovní 
geny v rodině?
To právěže vůbec. 

Dočetla jsem se, že pro vaši 
sportovní kariéru bylo docela 
důležité období, které dneš-
ní mladí muži vůbec nezna-
jí, a sice vojna, kde jste měl 
možnost hrát za Duklu. 
To určitě. Je tedy potřeba říct, 
že jsem už od sedmnácti, tedy 
od roku 1967, hrál za ligové 
Teplice, ale ta Dukla samozřej-
mě význam měla. A vlastně 
vůbec vojna jako taková. 
Vždycky bylo a je spousta 
talentovaných hráčů, kteří se 
ale právě kolem těch osmnácti 
dvaceti let vrhnou do víru, 
abych tak řekl, lehkého života, 
a leckdy svůj talent zahodí. 
Tehdy sice nebyly diskotéky 
a podobně, ale zase byly jiné 
věci a právě vojna od nich 

člověka v těch telecích letech 
odtáhla a on neměl možnost 
tolik blbnout. Co se týče přímo 
Dukly, tak to byl slavný klub, 
který v Evropě znal skoro 
každý, kdo se o fotbal zajímal. 
V té době navíc s výborným 
trenérem Jaroslavem Vejvodou, 
kterému dělal asistenta Pepík 
Masopust. Prostě špičkoví tre-
néři.  Takže výborné překlenu-
tí mezidobí telecích let. 

Tepličáci střední nebo starší 
generace na vás vzpomínají 
jako na velikou hvězdu míst-
ního klubu přelomu 60. a 70. 
let. Jak na tuhle dobu vzpomí-
náte vy?
Bylo to rozdělené těmi dvěma 
lety vojny, o kterých jsme 
už mluvili. To první období 
začalo, když mi bylo 17. Do té 
doby mě vůbec nenapadlo, že 
bych jako takhle mladý mohl 
hrát první ligu mezi dospělými 
chlapy, kteří už byli za hvězdy. 
Pak, když jsem se v roce 72 
vrátil z vojny, tak jsem ještě 
zažil konec Drožďárny, stadio-
nu, který byl hodně domác-

ký, ale podmínky tam byly 
špatné. (Pozn. red.: Drožďárna 
byl původní fotbalový stadion, 
který stával u někdejší továrny 
na droždí v místech, kde je dnes 
parkoviště  hypermarketu Inter-
spar. Poslední zápas se tu hrál 
6. května 1973, Teplice tehdy 
nastoupily proti Spartě. Určitě 
není bez zajímavosti, že jediný 
gól zápasu dal právě Přemysl Bi-
čovský.) Z Drožďárny jsme pak 
přešli do nového moderního 
stadionu na Stínadlech, který 
– i když modernizovaný – stojí 
dodnes. Byla to moc pěkná 
doba, rád na ni vzpomínám. 
Trvala až do roku 1976, kdy 
jsem odešel do Bohemky.

Pamětníci vzpomínají na 
Teplice přelomu 60. a 70. let 
jako na město, kde se pořád 
něco dělo. Výstavy, divadlo, 
hudba. Vnímal jste to, nebo 
jste žil jenom sportem?
Samozřejmě vnímal.  Oprav-
du to tady žilo. Ať šel člověk 
kamkoli, tak se tam něco dělo. 
Bylo to trochu jiné město než 
dneska. Pamatuju si ještě 
zástavbu v Alejní ulici, Dlou-
hou a Zelenou ulici, kde stály 
krásné domy. A právě v Dlouhé 
jsme chodívali do Centrálu. To 
byl podnik, kde hrála hudba 
a kde se tancovalo. Tehdy 
nebyly žádné diskotéky, kapely 
tam hrály živě. A musím říct, 
že moc dobré kapely. 

Takže i tohle jste si vedle 
fotbalu užil...
Užil. Tehdy naštěstí nebyl bul-
vár, který by nás fotil, takže se 
to dalo zvládnout. (smích)

Do Bohemians jste prý šel 
rád, protože tepličtí fanoušci 
na vás ke konci vašeho půso-
bení v Teplicích nebyli zrovna 
hodní?
No, teplický fanoušek je tako-

veronika vorlíčková
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vý specifický. Na Drožďárně to 
bylo všechno ještě v pohodě, 
výhrady začaly až na novém 
stadionu. Já jsem byl vždycky 
univerzální hráč, a tak jsem 
hrával na všech postech, 
kde to bylo nutné. Hrál jsem 
vzadu, hrál jsem v útoku, hrál 
jsem v záloze. Navíc jsem měl 
problémy se zády a nebylo to 
ono, jak v těch letech předtím. 
No ale fanoušky to nezajímá, 
že každý týden musíte hrát 
něco jiného a s jiným zaměře-
ním.  Už se jim to zkrátka moc 
nelíbilo a dávali to znát.  

Ve Vršovicích šla forma zase 
nahoru?
Ne hned. Když jsem šel do 
Bohemky, nebyl jsem vlastně 
úplně zdravý. Trvalo mi to 
rok, než se mi záda zase dala 
do pořádku, a pak to zase šlo. 
Výkonnostně dokonce líp než 
v Teplicích. 

Přestup do Bohemians zna-
menal také opuštění Teplic 
a stěhování do Prahy.
To taky nebylo jednoduché. 
Tehdy byla situace s byty sa-
mozřejmě úplně jiná než dnes. 
Měl jsem tehdy krátce rodinu 
a asi sedm osm měsíců trvalo, 
než se pro nás podařilo sehnat 
byt. I klub se snažil, ale nebylo 
to jen tak. Do té doby jsem byl 
v Praze sám a to mi taky nepři-
dalo. Pak jsme ale byt sehnali, 
na Bohemku navíc rok po mně 
přišel trenér Tomáš Pospíchal 
a klub šel hrozně nahoru. 

Určitě nesmíme zapomenout 
ani na vaše působení v repre-
zentaci.  Hrál jste za tým Lví-
čat i za muže. Podle statistik 
se řadíte k nejlepším českým 
reprezentantům. Co vlastně 
považujete za vrchol svojí ka-
riéry?
Tak těch vrcholů vidím víc. 
Jednak to byl Král ligových 
střelců v roce 1974. To se mi ve 
své době podařilo jako jediné-
mu hráči, který nebyl útočník, 
ale hrál ve středu pole. Pak 
dobré umístění ve Fotbalistovi 
roku. Pak určitě ligový titul 
s Bohemkou v sezoně 82–83, 
v Bohemce jsem dal taky stý 
ligový gól. V reprezentaci za 
vrchol považuju postup na 
mistrovství Evropy v roce 76 
v Jugoslávii a postup na mist-
rovství světa ve Španělsku. 

Na onom slavném mistrovství 
Evropy v roce 1976, které má 
většina lidí spojené hlavně se 
slavným bělehradským gólem 

Antonína Panenky, jste ale 
nehrál. 
Měl jsem předtím v národ-
ním týmu tříleté období, kdy 
jsem nevynechal jediné ze 26 
mezistátních utkání. Jenže pak 
právě kvůli už zmiňovaným 
problémům se zády jsem do Ju-
goslávie, kde jsme se nakonec 
stali mistrem Evropy, nejel. 
A pak to trvalo dalších pět let, 
než jsem se do nároďáku zase 
dostal. 

Škoda. Možná jste autorem 
legendárního vršovického 
dloubáku mohl být vy...
Tak to asi ne. Na to má patent 
Tonda a já bych asi neměl 
odvahu to udělat. 

V dnešní době není nic zvlášt-
ního, když talentovaný fotba-
lista odejde hrát do zahra-
ničního klubu. Za minulého 
režimu to tak běžné nebylo...
Kdepak. Zpočátku se nesmělo 
vůbec a až později se to uvolni-
lo. Ovšem hrát ven mohl jít jen 

ten, komu bylo alespoň 32 let, 
a zároveň měl za sebou třicet 
zápasů za národní mužstvo.  

V tomhle věku zahraniční an-
gažmá pro sportovní kariéru 
už asi nebylo nic zásadního...
Nebylo. V tomhle věku to už 
byl vlastně konec kariéry. Špič-
kové kluby měly pochopitelně 
zájem o hráče v době vrcholné 
formy. Takže fotbalisté, kteří 
šli ven, většinou končili v klu-

bech, které patřily k průměru. 

Byl i o vás ze zahraničí zá-
jem?
Byl, byl. Ještě ve dvaaosmde-
sátém a třiaosmdesátém, když 
jsme hráli s Bohemkou pohár 
UEFA.  Náš manažer mi tehdy 
říkal, že by mě chtěla Hertha 
Berlin. Jenže do západního Berlí-
na prostě v té době nebylo vůbec 
možné se přes východoněmec-
kou politiku dostat. Nakonec 
jsem v roce 83 odešel do Rakous-
ka, kde jsem hrál deset let. 

Z Rakouska jste se pak vrátil 
do Teplic? 
V létě v roce 1993 a od podzi-
mu jsem šel k teplickému man-
čaftu jako asistent hlavního 
trenéra Franty Cermana. Pak 
jsem trénoval i jiné týmy, ale 
už jsem zůstal v Teplicích.

Pro Bohemians i pro 
FK Teplice patříte mezi 
legendární hráče, posledních 
více než dvacet let ale žijete 
opět v Teplicích. Kam patří 
vaše srdce? Do Prahy, nebo 
na sever?
Už jsem si v Teplicích zvykl. 
Když jedu občas do Prahy, tak 
už si ani neumím představit, že 
bych tam znovu žil. Ten ruch, 
auta, spousta nových věcí. To 
už by prostě nebylo pro mě. 

Máte Teplice rád?
Určitě. Kdybych to tu neměl 
rád, tak tu nejsem. Samozřej-
mě i tady jsou věci, které by 
šly dělat líp. Třeba je škoda, že 
se více nevyužívá Zámecké ná-
městí. Třeba vánoční trhy tady 
trvají jen dva dny. Přitom ná-
městí po něčem takovém úplně 
volá a zájem lidí je. Samozřej-
mě chápu, že je to i záležitost 
peněz. Další věcí jsou problémy 
s některými lázeňskými hosty, 
pořádek v šanovském parku 
a tak dál. Rozumím tomu, že 
lázně potřebují vydělávat, 
ale zase na druhou stranu si 
říkám, co dalšího to běžným 
obyvatelům města přinese. 

Přemysl Bičovský: Kdybych neměl  Teplice rád, tak tady nejsem

Přemysl Bičovský se narodil 
v roce 1950 v Košťanech u Teplic. 
Fotbal hraje od dětství. Už v se-
dmnácti nastoupil za prvoligové 
Teplice. Během vojenské služby 
mezi lety 1970 a 1972 kopal za 
slavný klub Dukla. Po vojně se 
vrátil do Teplic. V roce 1974 se mu 
podařilo získat titul Král ligových 
střelců. Po zdravotních problé-
mech odešel v roce 1976 hrát za 
Bohemians. S nimi v roce 1983 
získal titul fotbalového mistra 
Československa. Za 106 ligových 
gólů se také dostal do prestiž-
ního Klubu ligových kanonýrů. 
Přemysl Bičovský zároveň patří 
mezi naše nejlepší fotbalové 
reprezentanty. Za „nároďák“ 
nastoupil ve 45 mezistátních 
zápasech, ve kterých nastřílel 11 
branek. Mezi lety 1983–1993 žil 
v Rakousku, kde hrál postupně 
za SC Eisenstadt, VIB Mödling, 
a ASK Ybbs. Od roku 1993 působí 
jako trenér. V současnosti trénuje 
Sokol Brozany.

Přemysl Bičovský 

p r o F i l

v době, kdy přemysl Bičovský nastupoval za teplice, dosáhl několika úspěchů. 
v roce 1968 byl mistrem evropy do 18 let, v roce 1972 mistrem evropy s mužstvem 
lvíčat, v sezóně 1973–1974 se stal králem ligových střelců.

za teplice hrál přemysl Bičovský v letech 1967–1970 a 1972–1976.
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Teplicko mezi válkou a mírem
Letos uplyne 70 let od konce 
nejstrašnějšího válečného 
konfliktu v dějinách, od druhé 
světové války. Jak vypadal 
konec války v Teplicích, 
přiblíží výstava Teplicko 
mezi válkou a mírem, kterou 
připravilo Regionální muzeum 
v Teplicích. „Cílem výstavy je 
přiblížit dějinný zlom, který 
rok 1945 v dějinách města i re-
gionu představoval. Citlivým 
tématům, včetně divokého 
odsunu, se v žádném případě 
nevyhýbáme a hodláme s nimi 
návštěvníky seznámit. Jsme si 
vědomi, že reakce mohou být 
i negativní, naší profesionální 
povinností však je prezen-
tovat události pokud možno 

co nejúplněji a s maximální 
možnou mírou objektivity,“ 
řekl nám autor výstavy Viktor 
Keller. Během příprav výstavy 
muzeum požádalo veřejnost 
o zapůjčení dokumentů nebo 
předmětů, které se ke konci 
války na Teplicku vážou. Vý-
zva měla docela dobrý ohlas, 
přesto, že většina původních 
obyvatel byla odsunuta, říká 
historik Keller: „Ozvali se nám 
pamětníci se svými vzpomín-
kami, fotografiemi i předměty 
denní potřeby. Navázali jsme 
i velmi cenný kontakt s ně-
meckými kolegy, kteří zakláda-
jí muzeum sudetských Němců 
v Mnichově.“ A co konkrétně 
bude na výstavě k vidění? 

Dokumenty, dobový tisk, foto-
grafie, ale také třeba zbraně 
a uniformy, originální pouliční 
cedule, umělecká díla, sklo 
a porcelán z konfiskovaných 
továren či předměty, které si 
brali na památku odsunovaní 
sudetští Němci.  zt

Běžte se podívat na hru Kvartet
Divadlo Bez zábradlí přiveze 
22. dubna do Teplic komedii 
Kvartet. Penzion pro vysloužilé 
operní umělce je poslední štací 
někdejších pěveckých virtu-
osů, Cissy Wilfa a Reggieho. 
Příchod jejich bývalé kolegyně, 
slavné sopranistky Jean, která 
byla krátký čas Reggieho man-
želkou, rozvíří jinak poklidnou 
hladinu jejich životů. Plán 
zazpívat na tradičním koncer-
tu k výročí narození Verdiho 
kvartet z Rigoletta je ohrožen. 
Přenesou se bývalí přátelé přes 
někdejší neshody a zášť? Poda-
ří se jim sladit v zájmu hudby 
své odlišné povahy? Lze aspoň 
na chvíli zastavit čas a vzkřísit 
zašlou slávu? V křehké hře 
s velkou dávkou typicky brit-
ského humoru se dojemně, ale 
bez laciného sentimentu hovo-
ří o lidech, kteří možná už mají 
produktivní věk za sebou, ale 

neztrácejí touhu žít, vůli něco 
udělat a hlavně snít. Laskavá 
komedie současného britské-
ho dramatika a oscarového 
scenáristy Ronalda Harwooda 
o umění stárnout a nesmrtel-
nosti ducha. Podle divadelní 
hry natočil v roce 2012 Dustin 
Hoffman film. Maggie Smith 
byla za roli Jean nominována 
na Zlatý glóbus. Hraje se od 
19:00 hodin a vstupné je od 
200 do 300 korun.  zt

Koncerty v Jazz clubu nabídnou 
blues a kubánské rytmy
V teplickém Jazz clubu 18. 
dubna vystoupí Paul Batto jr. 
Hudebník se narodil v Lubla-
ni ve Slovinsku a koncertuje 
po celé Evropě. V roce 1994 
založil kapelu Riverside 
Blues Band, se kterou hraje 
čistě akustické blues. S tou-
to skupinou natočil 3 alba. 

Od roku 2003 koncertuje 
sám. Jeho repertoár zahrnuje 
jazzové skladby od Ellingtona, 
Gershwina či Arlena. Druhá 
pozvánka je na 24. dubna od 
20:00 hodin, kdy v klubu vy-
stoupí Hadar Noiberg. Flétnist-
ka a aranžérka žije od 21 let 
v New Yorku. Věnuje se kubán-
ským rytmům, jazzu a world 
music. Hadar začala kariéru 
v útlém věku a věnovala se kla-
sické hudbě. Později se dostala 
do City College v New Yorku, 
kde obdržela bakalářský titul 
v oborech flétna a skladba, učil 
ji i význačný skladatel David 
Del Tredici. Vstupné na oba 
koncerty je 200 korun.  zt

V muzeu vystavují 
žáci z „lidušky“
Tradiční výstava nejlepších 
výtvarných výtvorů žáků 
a studentů Základní umě-
lecké školy Teplice je do 26. 
dubna k vidění v městském 
muzeu. Svou tvorbu před-
stavují jak předškoláci, tak 
maturanti, kteří tradičními 
i netradičními technikami 
zobrazují svět kolem nás, 
co je zajímá, trápí a o čem 
sní.  zt

Herecké studio 
připravilo pohádku
Herecké studio teplického 
Domu kultury připravilo 
pohádku Domeček. Ta nás 
zavádí mezi zvířátka, která 
jednají jako lidé. Je to čistý 
příběh dobra a zla. Přesta-
vení je určeno pro děti od 
tří let a mladšího školního 
věku. Hraje se v Krušno-
horském divadle. Vstupné 
je 60 korun. Hru můžete 
zhlédnout 21. dubna od 8:30 
a 10:00 hodin a 23. dubna 
od 18:00 hodin.  zt

Maňáskové divadlo 
připravilo pohádku
Maňáskové divadlo Teplice 
si pro nejmenší připravi-
lo nové představení. Už 
28. dubna od 16:00 a 17:00 
se děti i rodiče mohou 
v Domě kultury těšit na po-
hádku Perníková chaloup-
ka. Vstupné je 40 korun.  zt

Dům kultury 
rozezní Láďa Křížek
Užijte si 10. dubna od 20:00 
hodin návrat krále a legendy 
českého heavy metalu Ládi 
Křížka s kapelou Kreyson. 
Hudebník, který vystoupí 
v teplickém Domě kultury, 
je stálicí naší hudební scény 
již 20 let. Zazní jak skladby 
z nového alba, tak i osvěd-
čené hity. V loňském roce, 
po osmnácti letech, vydal 
studiové album Návrat krále. 
Deska se natáčela ve Švéd-
sku u dvorního skladatele 
a producenta Kinga Diamon-
da Andyho La Rocqua a obal 
maloval Mark Wilkinson, 
který spolupracoval s takový-
mi ikonami, jako jsou Judas 
Priest nebo Iron Maiden. 
Vstupné je 350 korun.  zt

p o z v Á n K y

Lenka Filipová 
vystoupí se 
smyčcovým oktetem
Do Krušnohorského divadla 
přijede Lenka Filipová. Skvělá 
zpěvačka a kytaristka vystou-
pí 15. dubna od 19:00 hodin. 
Lenka se představí se smyč-
covým oktetem Brno Strings. 
Posluchači se mohou těšit na 
skladby světových autorů, 
její vlastní písně i na lidovou 
hudbu. Vstupné je od 290 do 
390 korun.  zt

Nevíte, co na 
sebe? Poradí vám 
v knihovně
Nevíte s nadcházejícím jarem, 
co si obléknout na sebe? Jaká 
se k vám hodí barva? Zda 
změnit účes? Jak se líčit?  
Zveme vás v pondělí 20. dubna 
v 17:00 hodin do teplické 
knihovny na setkání se sty-
listkou a vizážistkou Danou 
Beranovou. Vstupné je 200 
korun. Vzhledem k možnosti 
individuálního poradenství 
je počet míst omezen. Rezer-
vujte si vstupenky v oddělení 
pro dospělé nebo na telefonu 
417 538 783.  zt

foto: www.dkteplice.czfoto: www.hadarnoiberg.com

foto: www.dkteplie.cz
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Oběti trestných činů mohou 
dostat peníze od státu
Oběti mohou žádat Minister-
stvo spravedlnosti o peněžitou 
pomoc k překlenutí zhoršené 
sociální situace způsobené 
daným trestným činem. I když 
je tento institut legislativně 
ukotven již od roku 2013, do 
povědomí veřejnosti se zatím 
příliš nedostal. Eva Uličná z Po-
radny pro oběti trestných činů, 
která funguje v rámci projektu 
„Proč zrovna já?“, realizované-
ho Probační a mediační služ-
bou, má s vyřizováním žádosti 
o peněžitou pomoc již bohaté 
zkušenosti. Podle Evy Uličné 
mají někteří lidé však nere-
álná očekávání. Ne všechny 
oběti trestných činů dosáhnou 
na tento finanční příspěvek 
od státu. Příspěvek může být 
přiznán v případě ublížení na 
zdraví, u trestných činů proti 
lidské důstojnosti v sexuální 
oblasti, u týrání dětí a u trest-
ných činů s následkem smrti. 

Při posuzování jednotlivých 
žádostí je pracovníky odboru 
odškodňování Ministerstva 
spravedlnosti vždy prověřová-
no, zda žadatel skutečně splňu-
je stanovená kritéria. „Je nutné 
si uvědomit, že peněžitá pomoc 
se poskytne, pokud nemajetko-
vá újma, škoda na zdraví nebo 
škoda vzniklá v důsledku smrti 
způsobené trestným činem ne-
byla plně nahrazena. Finanční 
pomoc může být snížena nebo 
se nepřizná s přihlédnutím 
k tomu, zda oběť využila všech 
zákonných prostředků k uplat-
nění nároku na náhradu škody 
nebo nemajetkové újmy na 
pachateli nebo jiné osobě, kte-
rá je škodu povinna uhradit.“ 
doplňuje Eva Uličná.

„Poradny pro oběti trestných 
činů se často setkávají s kli-
enty, kteří nevědí, o co vše by 
mohli žádat. Je pak na poradci, 
aby vyhodnotil situaci a oběti 
vysvětlil její možnosti.“ dopl-
ňuje koordinátorka projektu 

Pavla Radová. Oběť trestných 
činů musí doložit potřebné pí-
semnosti (úmrtní list, dolože-
ní vztahu mezi obětí a pozůs-
talým, potvrzení o vyživovací 
povinnosti směrem k pozůs-
talému, poslední rozhodnu-
tí orgánů činných v trestním 
řízení, údaje o osobě podezře-
lé, datum vzniku škody nebo 
nemajetkové újmy, zda byl ná-
rok na uplatnění náhrady ško-
dy nebo nemajetkové újmy již 
uplatněn, potvrzení o majetko-
vých poměrech, výdělku, lékař-
ské zprávy týkající se pracov-
ní neschopnosti, zda oběť žádá 
o poskytnutí finanční pomoci 
v paušální částce či zda doloží 
výši ušlého výdělku a náklady 
léčení, psychoterapii či jiné od-
borné služby). Součástí žádosti 
o odškodnění je čestné prohlá-
šení o zhoršení sociální situa-
ce, neuplatnění nároku na od-
škodnění v jiné zemi, a poučení 
oběti o tom, že by se v přípa-
dě uvedení nesprávných údajů 
jednalo o přestupek. Minister-
stvo spravedlnosti pak vydá 
pravomocné rozhodnutí o při-
znání nebo zamítnutí peněžité 
pomoci s odůvodněním.  zu

probační a mediační služba 
Mgr. Eva Uličná
Velká Hradební 484/2 (5. patro) 
Ústí nad Labem
poradenské hodiny: 
pondělí 14–16 hod., středa 8–10 hod.
telefon: 475 232 635 
e-mail: eulicna@pms.justice.cz

ceSpo o.p.s.
Hrnčířská 18/53, Ústí nad Labem
poradenské hodiny: 
úterý 9–13 hod, středa 13–17 hod.
telefon: 604 940 791 (pouze SMS), 
e-mail: pnovak@cespo.eu

K o n t a K t

Poradny pro oběti trestných činů 
projektu „Proč zrovna já?“ poskytují 
klientům právní informace, psychoso-
ciální podporu a informace to tom, jak 
uplatnit náhradu škody v trestním 
řízení. Dále poradny zajišťují doprovody 
k soudu, na policii či k dalším institucím.

i n F o

projekt „proč zrovna já?“ je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
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ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.
NOVINKA: zahajujeme od 7. dubna 2015

Nordic Walking
„Zdravá chůze“

Nordic Walking 
(tzv. Severská chůze) 
je nenáročná chůze, 
nejpřirozenější 
pohyb člověka, 
pouze s použitím 
speciálních holí, kdy 

se aktivně zapojuje i horní polovina těla. Nordic 
walking se řadí mezi rekreační sporty a zdravotní 
prevenci (pohybový aparát, kardiovaskulární 
onemocnění,…), které lze provozovat v každém 
věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Správná 
technika není složitá, ale má svá specifika.

Pokud máte zájem zlepšit si šetrným 
způsobem Vaši kondici, tak neváhejte a přijďte. 
Více o technice Nordic Walking se dozvíte na 
praktických lekcích pod vedením zkušených 
fyzioterapeutů ÚSTECKÉ POLIKLINIKY, s.r.o. 

Kdy: každé úterý 14:00–15:00 hod.
Kde: RHC oddělení 
  praktická výuka v parku proti poliklinice

Cena:
 • 1 lekce (při skupině 3–5 klientů) 
  100 Kč
 • 1 lekce (obsazená 1 klientem) 
  300 Kč 
 • Permanentka na 5 skupinových lekcí 
  400 Kč

Po předchozím objednání na recepci RHC 
oddělení nebo na tel.: 477 102 162 
Hole na výuku jsou k dispozici.

ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.                                         
Telefon: +420 477 102 162
Facebook ÚSTECKÉ POLIKLINIKY, s.r.o.
Masarykova 2000/92       
Ústí nad Labem

www.usteckapoliklinika.cz
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odpověď se dozvíte 18. dubna 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 ?

klášter v oseku 
byl v roce 1992 navrácen 

řádu cisterciáků. Za tři 
roky byl vyhlášen národní 

kulturní památkou a v roce 
1996 se slavilo 800 let od 

jeho založení.

víte, že hrad kyšperk, 
patřil na konci 14. století pražskému 
arcibiskupu Janovi z Jenštejna, který se 
zde v následujících letech ukrýval před 
zlobou krále Václav IV. po smrti vikáře 
Johánka z Pomuku?

po staletí žila v teplicích početná židovská 
menšina, která měla ve městě i své ghetto, 
v místech za Domem kultury. Svatostánkem byla 
Nová synagoga. V březnu 1939 byla vypálena 
a během druhé světové války bylo kolem 6 tisíc 
židů vyvražděno v koncentračních táborech.

v í t e ,  Ž e …

S u D o K u
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Mezinárodní šachový turnaj se blíží
Šachový klub v současné době 
připravuje jubilejní 10. ročník 
mezinárodního šachového 
turnaje Open Teplice 2015, 
který se bude  konat v Estrád-
ním sále Domu kultury 13. až 
21. června.  Za deset let trvání  
z tohoto turnaje pořadatelé 
vytvořili  skutečně prestižní 
a nejsilnější turnaj u nás, 
který je známý i v zahraničí. 
Prvního ročníku v roce 2006 se 
zúčastnilo 36 šachistů pouze 
z České republiky, mezi nimiž 
byl jen jeden velmistr. Loňské-
ho turnaje se zúčastnilo již 160 
šachistů z 23 zemí včetně USA 
s patnácti velmistry. Na letošní 
turnaj se hlásí renomovaní 
světoví velmistři již od konce 
minulého roku, což je u nás 
opravdu neobvyklé. Tři měsíce 
před začátkem  je přihlášeno 
zatím 51 hráčů z devatenácti 
zemí, z nichž je opět patnáct 
velmistrů. V čele startovní lis-
tiny je mladý velmistr z Izraele 
Evgeny Postny, který byl  čle-
nem izraelského olympijského 
šachového týmu. Z Izraele při-
jedou dva velmistři, jeden me-
zinárodní mistr a mezinárodní 

mistryně. Jako každým rokem 
přijedou do Teplic i výborní 
šachisté z  Ruska, které je 
nyní ve světovém  žebříčku na 
prvním místě. Po třech letech 
se opět přihlásil i brazilský 
velmistr Fier, který teplický 
turnaj vyhrál v roce 2012. 
Ozdobou na startovní listině 
je rodačka z Ukrajiny meziná-
rodní mistryně Elena Sedina, 
která však hraje pod vlajkou 
Itálie. Do Teplic letos zavítá po-
prvé vynikající polský velmistr 

Heberla, který jako zázrakem 
bez vážnějšího zranění přežil 
vlakové neštěstí u Studénky 
v roce 2008, i když jel v prv-
ním, nejvíce zdemolovaném 
vagoně. Z českých velmistrů 
je přihlášen Jiří Štoček. Turnaj 
je devítikolový. Každý den se 
hraje jedna partie, která může 
trvat třeba pět hodin. O turnaj 
je takový zájem, že pořadatelé 
museli již odmítnout několik 
velmistrů. www.openteplice.cz. 

 pavel Kirs, šachový klub teplice

Děti si užily sportovní odpoledne
Sídliště v Trnovanech se 14. března stalo ději-
štěm sportovního odpoledne pro děti a mládež 
s názvem „Po stopách Štěpána Trochty“. Účast-
níci se utkali ve vybraných disciplínách a ověřili 
si nejen svoji fyzickou kondici, ale také vlastní 
um a dovednosti. „Chtěli jsme zábavnou for-
mou připomenout život významné osoby naší 
nedávné historie. Teplické salesiánské středisko 
je hrdé na to, že v jeho názvu je jméno Štěpána 
Trochty, který působil také v regionu  severo-
západních Čech. V letech 1947 – 1974 byl totiž 
litoměřickým biskupem a Teplice patřily a stále 
patří do litoměřické diecéze“, uvedla ředitelka 

střediska Vendulka Drobná. Jednotlivé disciplíny 
ilustrují významné okamžiky ze života Štěpána 
Trochty, který se narodil v roce 1905. Letos si 
tedy připomínáme 110. výročí jeho narození. 
Účastníci odpoledne se mohou těšit na celkem 
8 sportovních stanovišť a na vítěze čekají sladké 
odměny.  Je zvána široká veřejnost, především 
pak děti a mládež spolu s rodiči. „Cílem našeho 
střediska je vychovat z mládeže poctivé občany 
a dobré lidi. Mládež je naše budoucnost a je naší 
povinností jí vhodnou formou připomínat naší 
minulost, aby se historické chyby neopakovaly“, 
podotkla ředitelka střediska Drobná.  rostislav Kadlec

V Teplicích mají lesní školku
v lesním klubu 
Samorost si všichni 
přítomní užili den ote-
vřených dveří. rodiče 
se svými ratolestmi 
strávili příjemné odpo-
ledne. školka funguje 
v proboštově do roku 
2014. na místě jsou 
barevné maringotky ve 
staré ovocné zahradě. 
zápis zájemců se 
uskuteční 20. března. 
Kapacita školky je 8 až 
10 dětí ve věku od 
3 do 6 let.  zt

Na gymnáziu 
chovají kudlanky
Pár kudlanek Miomantis sp. 
Kamerun, který chováme 
od března 2015 ve skleníku 
našeho Gymnázia Teplice, nás 
velmi potěšil. Po úspěšném 
spáření a vytvoření ootéky 
(kokonu s vajíčky) se po třech 
týdnech vylíhlo 18 nymf. Nyní 
budeme nymfy pár týdnů 
krmit octomilkami. Poté jim 
začneme dávat cvrčky, na kte-
rých si pochutnávají dospělí 
jedinci. Kudlanky jsou skvěle 
přizpůsobeny dravému způ-
sobu života. K lovu zejména 
využívají přední končetiny, 
které jsou často označovány 
jako nohy loupeživé. Pro tento 
hmyz je typický manželský 
kanibalismus. Samička velmi 
často sežere samečka. Smrti se 
sameček může vyhnout přine-
sením svatebního daru, který 
samičku zaměstná. 

 zdeněk Bergman, Gymnázium teplice

Červený kříž je na 
Teplicku desítky let
Na teplicku má červený kříž 
dlouhou tradici. Již v předvá-
lečných letech to byla největší 
a nejmovitější humanitární 
organizace. Vlastnila mnohé 
objekty v Bílině, Duchcově, 
Teplicích, Bořislavi atd. (Byly 
to například jedna z budov 
současné hygienické stanice, 
první škola a ubytovna pro 
zdravotní sestry v Teplicích - 
Ruské ulici, dětská zotavovna 
v Bořislavi,rozlehlý objekt 
dětského tábora ve Vlčí hoře 
u Rumburka) Mimoto byly 
v majetku  Českého červeného 
kříže v mnoha obcích vyba-
vené stanice první pomoci, 
sanitní auta, nebo koňská 
spřežení.  

Činnost byla rovněž rozsáh-
lá: výuka zdravotních sester, 
obyvatelstva a to jak v po-
skytování první pomoci, tak 
v osvojování hygienických 
návyků a léčebně preventivní 
péči. Po 2. světové válce pořá-
dal zotavovací pobyty pro děti 
ve své zotavovně v Bořislavi, 
vyhlášené letní tábory na vel-
mi dobré úrovní bylo cvičení 
tzv. zdravot. družin v závodech 
a bez dobrovolných sester se 
neobešlo téměř žádné fotbalo-
vé utkání ani v těch nejmen-
ších vesnicích.

 Český červený kříž teplice
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Podívejte se na 
Teplice z věže 
obchodní akademie
Během Zahájení lázeňské se-
zony v Teplicích bude v sobotu 
30. května otevřena veřejnosti 
věž budovy Obchodní akade-
mie v Teplicích. Prohlídky se 
budou konat každou půlho-
dinu od 10:00 do 17:00 hodin 
(poslední prohlídka v 16:30 
hodin). Spolu se zpřístupněním 
věže bude ve škole i výstava děl 
žáků výtvarného oddělení ZUŠ 
Teplice, která v budově také 
sídlí. Neváhejte a přijďte se po-
dívat na unikátní výhled z věže, 
která není běžně veřejnosti pří-
stupna. Vstupné dobrovolné.  zt

Za osobní bankrot se lidé už nestydí 
České domácnosti dluží 
bankám zhruba 1,221 bilionu 
korun. Jistou formu půjčky 
má skoro každý druhý Čech. 
Řešením dluhů se pro téměř 20 
tisíc lidí v loňském roce stalo 
vyhlášení osobního bankrotu.

Počet exekucí klesá, lidé ra-
ději vyhlásí osobní bankrot. 
V loňském roce bylo zahájeno 
714 tisíc exekucí, což je o 106 
tisíc méně než před rokem. 
„Od roku 2009 počet návrhů 
na oddlužení každým rokem 
výrazně stoupal, teprve v loň-
ském roce došlo k mírnému 
poklesu. V roce 2014 vyhlásilo 
osobní bankrot 18 762 zadluže-
ných lidí. Dlužníci už nevidí ve 
vyhlášení osobního bankrotu 
takový problém, ještě před pěti 
lety se o něj jednoduše styděli 
požádat. V posledních letech 
se ale pro stále větší počet 
dlužníků stává šancí, jak se vy-
vázat z dluhové spirály,“ uvedl 
Jan Malý, ohlášený společník 
veřejné obchodní společnosti 
Vše pro insolvenci.

Ačkoli si 87 procent lidí my-
slí, že je snadné dostat se kvů-
li půjčkám do dluhové pas-
ti, počet půjček v Česku stále 
stoupá. Výjimkou nejsou lidé, 
kteří si půjčují peníze na to, 
aby splatili předchozí dluh – 
kolotoč splátek ale někteří 
nezvládnou a dostanou se do 
dluhové pasti. Možností, jak 
se vyvázat z koloběhu splátek, 
je vyhlášení osobního bankro-

tu. „Žádost o oddlužení může 
podat k soudu každý, kdo dluží 
více věřitelům, není schopen 
dluhy splácet a z pravidelného 
příjmu může uhradit během 
pěti let alespoň třicet procent 
dluhů. Odpadají také starosti 
se splácením, částka se z platu 
automaticky strhává a rozpo-
sílá věřitelům. Pokud ale člo-
věk dluží, byť vysokou částku, 
jen jednomu věřiteli, vyhláše-
ní osobního bankrotu mu soud 
nepovolí,“ vysvětlil Jan Malý.

Přílišné finanční sebevě-
domí je téměř jistou cestou 
k bankrotu. Většina lidí si to-
tiž až do poslední chvíle myslí, 
že své dluhy zvládnou hradit 
sami. Dlužníci podávají návrh 
na oddlužení zpravidla zby-
tečně pozdě. „Prvním signá-

lem pro vyhlášení osobního 
bankrotu je chvíle, kdy člověk 
není ze svých příjmů scho-
pen své splatné závazky splá-
cet. Ohroženou skupinou jsou 
převážně mladí lidé krátce po 
škole. V této věkové skupi-
ně je až 75 procent žadatelů 
o půjčku. Následují svobodné 
matky a senioři. Insolvenční 
soud zpravidla oddlužení po-
volí, valná většina odmítnutí 
plyne ze špatně podaného ná-
vrhu nebo absence povinných 
příloh. Těmi jsou seznam ma-
jetku, závazků a listina doklá-
dající příjmy dlužníka za po-
slední tři roky,“ uvedl Jan Malý. 

V průběhu oddlužení nemů-
že dojít k exekuci, i když je 
nařízena. Exekutoři i věřite-
lé musí přestat vymáhat své 
pohledávky mimo insolvenč-
ní řízení. „Omylem dlužníků je 

domněnka, že stačí uhradit 
pouze 30 procent dluhů 

a tím splácení končí. 
Oddlužení se ale 

zpravidla řeší pě-
tiletým splátko-

vým kalendářem. 
V tomto období je 
pravidelně strhá-
vána část mzdy 

ve výši obdobné 
jako při srážkách ze mzdy 

v rámci exekuce. Často se tak 
stává, že dlužník za pět let 
nakonec uhradí 50, 70 nebo 

i 100 procent všech svých zá-
vazků,“ řekl Jan Malý.  zt

U Nemocnice 4. 5.–7. 5. 
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. 
Potoční 7. 5.–11. 5.
Novoveská 5. 5.–8. 5.
Krušnohorská  - parkoviště 8. 5.–12. 5. 
Zemká 30. 4.–4. 5.
Sochorova 7. 5.–11. 5. 
Libušina 4. 5.–7. 5. 
Doubravická 7. 5.–11. 5. 
Fučíkova stezka 8. 5.–12. 5.
Buzulucká 5. 5.–8. 5. 
Raisova 8. 5.–12. 5. 
E. Krásnohorské 15. 5.–19. 5.
Jankovcova 1. 5.–5. 5. 
P. Holého 5. 5.–8. 5. 
Kollárova 4. 5.–7. 5. 
Sviní potok 6. 5.–9. 5. 
Vrázova 6. 5.–9. 5. 
Sklářská 6. 5.–9. 5. 
Ostravská 12. 5.–15. 5. 
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Dubská ulice je 
částečně uzavřená 
V Dubské ulici se rekon-
struuje kanalizace. Z tohoto 
důvodu bude v úseku od 
křižovatky s ulicí Kapelní 
po náměstí Svobody do 26. 
dubna uzavřená. V Alejní 
ulici bude zřízen provizorní 
výjezd pro vozidla stavby. 
V Dubské ulici bude během 
rekonstrukce jednosměrný 
provoz ve směru od Kapelní 
ulice na náměstí Svobody.  zt 

Částečná uzavírka 
ulice J. K. Tyla
V ulici J. K. Tyla se rekonstru-
uje vodovod a plynovod. Z to-
hoto důvodu bude v úseku 
od křižovatky s Potěminovou 
ulici po křižovatku s ulicí 
Karla Čapka až do 29. května 
částečně uzavřena.  zt

u z a v í r K y

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

exekuce – spočívá ve vymožení peněži-
té částky od dlužníka ve prospěch věři-
tele, případně donucení ke splnění jiné 
povinnosti. Vykonána může být na zá-
kladě notářského zápisu, rozhodčího 
nálezu, pravomocného rozhodnutí sou-
du nebo exekutorského zápisu.
osobní bankrot – jedná se o řešení 
dluhů fyzických osob zpravidla 
splátkovým kalendářem. Podmínkou 
je, že dlužník musí mít práci a musí 
být schopen do pěti let splatit alespoň 
třicet procent dlužné částky. Po dobu 
oddlužení může disponovat pouze 
s takzvanou nezabavitelnou částkou.

i n F o

I N Z E R C E

MC
20

15
JR

03

S e r v i S

1 4

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z



Arkadie dostala 20 tisíc
Již podruhé přesvědčil 
Tomáš Baroš své spolu-
pracovníky ze skupiny 
Sanofi o užitečnosti 
činnosti Arkadie. Získal 
tak v podnikovém dob-
rovolnickém projektu 
Slova nestačí, stejně 
jako loni, pro Arkadii 
podnikový dar ve výši 20 
tisíc korun. Symbolický 
šek předal Tomáš Bartoš 
ředitelce Arkadie Lence 
Machaloušové a vedoucímu 
technických chráněných dílen 
v Proseticích Pavlu Hronkovi. 
Prosetické chráněné dílny 
jsou tím střediskem Arkadie, 
kam směřují dobrovolnické 
aktivity zaměstnanců Sa-
nofi. Již dvakrát se sem i se 
svými rodinnými příslušníky 
vypravili z různých poboček 
firmy po celé republice, aby 
v rámci Mezinárodního dne 
firemního dobrovolnictví po-
mohli s řadou prací, na které 
by jinak bylo nutno vynaložit 
prostředky, kterých se v ne-
ziskovém sektoru chronicky 
nedostává. Navíc se účastníci 
dobrovolnického dne seznámi-

li s činností chráněných dílen 
Arkadie i s některými zaměst-
nanci. Takové poznání nepo-
chybně přispívá k pozitivnímu 
přístupu společnosti k lidem 
se zdravotním postižením. Dů-
kazem toho, že dobrovolníkům 
za Sanofi Arkadie přirostla 
k srdci, je také dvojnásobné ví-
tězství v projektu Slova nesta-
čí. Letos se bude konat již třetí 
ročník dobrovolnického dne 
firmy Sanofi a spolupracovníci 
Tomáše Bartoše si ho neumí 
představit jinde než v Arkadii. 
Určitě je tu ještě co dodělávat. 
Je dobře, že se množí příklady 
firem, jejichž firemní kultura 
má sociální rozměr.  Josef Hon

Česko má čerpací stanice na každém kroku
Česko má na evropské poměry příliš mnoho 
čerpacích stanic. Přibylo jich 47 jen za loňský 
rok, 177 za posledních pět let. Počet veřejných 
čerpacích stanic v České republice dál roste, ke 
konci loňského roku jich ministerstvo průmy-
slu a obchodu ve své evidenci uvádí přes 3700 
Trend v západní polovině Evropy je přitom 
opačný. Stačí se podívat do sousedního Rakous-
ka, kde během čtyř let zmizelo z trhu skoro 300 
prodejen pohonných hmot. Propad, i když ne tak 
výrazný, lze sledovat ve většině starých člen-
ských zemí Evropské unie. Počet čerpacích sta-
nic roste také na Slovensku a v Polsku, ale tady 
lze na rozdíl od Česka pro tento trend nalézt 
objektivní důvody. Ekonomiky obou zemí rychle 
rostou. Současně zde na jednu čerpací stanici 
připadají zhruba tři tisícovky motorových vozi-
del, tedy více, než činí evropský průměr. Česko 

je naopak hluboko pod hodnotami běžnými 
v jiných státech. Na jednu veřejnou čerpací 
stanici u nás připadá 1 415 vozidel. Ve srovnatel-
ně velkých a lidnatých zemích, konkrétně třeba 
v Belgii, Rakousku a Maďarsku, se tento poměr 
pohybuje okolo 2 000. Tím však česká specifika 
nekončí. Vedle rostoucí sítě veřejných čerpacích 
stanic rychle přibývají také takzvané čerpací 
stanice s vymezeným přístupem, které v počtu 
3 792 provozoven nejsou zahrnuty. Typicky se 
jedná o pumpy v areálu zemědělských či vý-
robních podniků, ke kterým má přístup i běžný 
motorista. Na počátku roku 2010 dle údajů 
ministerstva průmyslu a obchodu nabízelo své 
služby 251 stanic s vymezeným přístupem. Od 
té doby jejich počet narostl téměř dvaapůlkrát, 
na přelomu loňského a letošního roku jich totiž 
bylo v provozu již 614.  zt 

vYDání ceStovníHo DoklaDu

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji: 
•	se vydává ve lhůtě 30 dnů
•	občanům ve věku do 15 let s dobou 

platnosti na 5 let
•	občanům starším 15 let s dobou 

platnosti na 10 let

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů 
a bez nosiče dat s biometrickými údaji 
se vydává, žádá-li občan o vydání pasu 
v kratší lhůtě než 30 dnů:
•	se vydává ve lhůtě do 15 dnů
•	s dobou platnosti na 6 měsíců 

Správní poplatky za vydání 
cestovních dokladů: 
•	vydání cestovního pasu se strojově 

čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
•	občanům mladším 15 let 100 Kč 
•	vydání cestovního pasu bez strojově 

čitelných údajů 1 500 Kč
•	občanům mladším 15 let 1 000 Kč

D o K l a D y

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 Inspekce nevpustila 
zásilku kvetoucího čaje 
s pesticidem na trh
Při kontrole zásilky několika 
druhů kvetoucích čajů z Číny 
o celkové hmotnosti 219 
kilogramů Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce 
(SZPI) zjistila u jednoho druhu 
nadlimitní kontaminaci pesti-
cidem. V čaji Kouzelná fontána 
laboratorní analýza potvrdila 
přítomnost pesticidu oxadixyl 
v množství 0,054 mikrogramu/
kg, zákonem stanovený limit 
je 0,02 mikrogramu/kg. Na 
základě laboratorního výsled-
ku SZPI rozhodla o nevpuštění 
kontaminované části zásilky 
o velikosti 65 kilogramů do 
vnitřního trhu Evropské unie, 
a spotřebitelé tak nebyli 
ohroženi. Analýzy ostatních 
šarží dosud probíhají. Zásilku 
inspekce zadržela v celních 
prostorách v Praze–Ruzyni.  zt

I N Z E R C E
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Zápisy do školek

Pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání 
byl stanoven jednotný termín 
a čas pro všechny mateřské 
školy, a to 13. dubna a 14. dub-
na v době od 8.00 do 11.00 a od 
14.00 do 16.00 hodin.  zt
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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

KN OPTIK
SLUNEČNÍ 
BRÝLE
SPECIÁL

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