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Přehodil výhybku. 
Od katedry na 
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861. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ
SEZONY v tEpLicÍcH

ScÉNA NA ptAČÍcH ScHODEcH
SObOtA 30/5
1300 KApRiOLA                                                       
1430 vŠicHNi SvAtÍ 
1600 SALAMANDRA 
1730 viSAcÍ ZÁMEK                                                                                
1900 EDDiE StOiLOW
2115 EWA FARNA  
NEDěLE  31/5
1300 bROS ‚N‘ bEAStS
1430 SEvEN                                                                                           
1600 WOHNOUt 
1730 ŠKWOR   
2000 MiG 21

ScÉNA ZA DOMEM KULtURY
SObOtA 30/5 
1330 JOE SAtRiANi tRibUtE bAND  
1500 FRANK ZApAL & bAND  
1630 DOcUKU  
1800 JELEN  
1930 FRANtiŠEK NEDvěD
 A SKUpiNA tiEbREAK
2115 tHE bAcKWARDS  
NEDěLE  31/5
1330 GANG ALA bAStA 
1500 tLUStÁ bERtA 
1630 KURtiZÁNY Z 25. AvENUE 
1800 ALEŠ bRicHtA – Ab pROJEct
1930 SUpERGROUp.cZ 

ScÉNA NA ZÁMKU                          
SObOtA 30/5
1300 MicHAEL FRiDRiK tRiO 
1500 OSKAR pEtR tRiO             
1700 cADiLLAc S pAvLEM
 SEDLÁČKEM A JiŘÍM
 „ŠLUpKOU“ SvěRÁKEM
1900 ZRNÍ
2100 ŠtěpÁN MARKOviČ
 + GipSY GROOvE
NEDěLE  31/5
1300 cZEcH pHiLHARMONic
 JAZZ bAND
1500 LAKE MALAWi            
1700 vLtAvA            
1900 pAvEL J. RYbA
 @ tHE FiScH MAN

ScÉNA NA NÁMěStÍ SvObODY
SObOtA 30/5
930 KLiĎÁNKO 
1130 NEW bLAcK JAcK 
1315 tOXic pEOpLE 
1445 bONiFANti 
1615 FAcES ARE FictiON 
1745 pEtR KALANDRA
 MEMORY bAND 

1930 DObRÝ pOcitY 
2100 bLUE ROcKEt 
NEDěLE 31/5
1130 MALÉ DivY 
1300 cUMbAL 
1430 FERit 
1600 pAvEL HOUFEK bAND 
1730 NEW AGE OF SMOKiE 
1900 MÍcHAČKY bEtONU 

MUŠLE – ŠANOvSKÝ pARK
SObOtA 30/5
1400 DEcHOvÝ ORcHEStR
 MLADÝcH ROUDNicE N. L.            
1530 MAĎARSKÝ FOLKLORNÍ
 SOUbOR – cSALLÓKÖZ
1700 picHLOvANKA 
1830 pEpA ŠtROSS  
2000 bOŽEJÁci
NEDěLE  31/5
930 GAUDEAMUS              
1100 ZUŠ bÍLiNA – KOMOŘiNKA
1230 biG bAND tEpLicKÉ
 KONZERvAtOŘE
1400 FOLKL. SOUbOR KOLAciA
1530 DOUbRAvANKA
1700 cLARiNEt SOciEtY
1830 biG bAND ZD. tÖLGA 
2000 StANLEYS DiXiE
 StREEt bAND

cENtRUM tEpLic
30–31/5 861. ZAHÁJENÍ 

LÁZEŇSKÉ SEZONY

tEpLicKO
29/5  NOc KOStELů

ZÁMEcKÁ ZAHRADA
29/5 1200 OpEN AiR FEStivAL 

bOŽÍ KOUpÁK
30/5 1500 OpEN AiR FEStivAL 

bOŽÍ KOUpÁK

bOŽÁK
1/5 2100 REMEMbER tHE HEROES 

A LivE OR DiE
2/5 2100 WHAt A FUNcK
8/5 2100 YOUNG GUNZ tOUR
9/5 2100 ROcK NiGHt FEAt 

HORNY EviLS
14/5 2000 DOKU. FiLM JÁMA
15/5 2100 bASStARDS
18/5 2000 HUDSON FALcONS
22/5 2100 DEEp tHROAt
23/5 2100 MAcMAN
27/5 2100 tHE ROADSiDE bOMbS

JAZZ KLUb
2/5 2000 ivANA FitZNEROvÁ 

KvARtEt
8/5 2000 pEtRA bORNEROvÁ DUO 

A bEESENYEi cSAbA

16/5 2000 ROZiNA pÁtKAi 
bOSSA NOvA tRiO

22/5 2000 KALEiDOSKOp 
JANA REJŽKA

23/5 2000 Z. O. DOvALOvÁ 
A WASSERbAND

KRUŠNOHORSKÉ DivADLO
4/5 1000 KLÁRA 3847
4/5 1630 AKADEMiE DDM tEpLicE
5/5 1900 KONcERt AbbA StARS
6/5 1900 KRÁSNÁ HELENA
11/5 1900 A ZASE tY tEtY U piANA
13/5 1900 AFRicKÁ KRÁLOvNA
14/5 1000 a 1800  O pRiNcEZNě,
15/5  KtERÁ RÁČKOvALA
18/5 1000 a 1800  pOZDNÍ SběR 2
21/5 900 a 1000  O bALYNcE, 

DObRÉM ŠtěNěti
23/5 1900 DLOUHÝ, ŠiROKÝ 

A bYStROZRAKÝ

DůM KULtURY
7/5 1900 AbSOLvENtSKÝ 

KONcERt tEpLicKÉ 
KONZERvAtOŘE

14/5 1900 7. AbONENtNÍ 
KONcERt cYKLU b

19/5 1600 a 1700  NAŠE ZAHRÁDKA
20/5 1900 EvA HOLUbOvÁ 

A bOHUMiL KLEpL
28/5 1900 FEStivAL 

L. W. bEEtHOvENA 
zahajovací koncert

ZAHRANÍ DůM
1/5 1900 KOMORNÍ KONcERt 

vÁŽNÉ HUDbY, FEStivAL 
L. W. bEEtHOvENA

KiNO KvětEN
3/5 1000 ZA KAMARÁDY 

Z tELEviZE
3/5 1430 AvENGERS: 

AGE OF ULtRON 3D
2/5 1700 AvENGERS: 

AGE OF ULtRON
3/5 2000 EX MAcHiNA
4/5 1730 JE pROStě bÁJEČNÁ
4/5 2000 JE pROStě bÁJEČNÁ
5/5 1500 JE pROStě bÁJEČNÁ
5/5 1730 JE pROStě bÁJEČNÁ
5/5 2000 LADiSLAv ZibURA: 

40 DNÍ pěŠKY 
DO JERUZALÉMA

6/5 1730 JE pROStě bÁJEČNÁ
6/5 2000 JE pROStě bÁJEČNÁ
7/5 1700 AvENGERS: 

AGE OF ULtRON 3D
7/5 2000 KRÁLOvA ZAHRADNicE
8/5 1000 tUČŇÁci 

Z MADAGASKARU
8/5 1500 pOpELKA
8/5 1700 AvENGERS: 

AGE OF ULtRON 3D
8/5 2000 KRÁLOvA ZAHRADNicE
8/5 2200 NEUtEČEŠ

9/5 1000 tUČŇÁci 
Z MADAGASKARU

9/5 1500 pOpELKA
9/5 1700 AvENGERS: 

AGE OF ULtRON 3D
9/5 2000 KRÁLOvA ZAHRADNicE
10/5 1000 tUČŇÁci 

Z MADAGASKARU
10/5 1500 pOpELKA
10/5 1700 AvENGERS: 

AGE OF ULtRON 3D
10/5 2000 KRÁLOvA ZAHRADNicE
11/5 1730 RYcHLE A ZběSiLE 7
11/5 2000 KLUb RvÁČů
12/5 1500 DivOČiNA
12/5 1730 RYcHLE A ZběSiLE 7
12/5 2000 JiMMYHO tANČÍRNA
13/5 1730 RYcHLE A ZběSiLE 7
13/5 2000 KLUb RvÁČů
14/5 1730 LADÍME 2
14/5 2000 ŠÍLENÝ MAX: 

ZběSiLÁ cEStA 3D
15/5 1500 pÍRKOvO 

DObRODRUŽStvÍ 3D
15/5 1730 LADÍME 2
15/5 2000 ŠÍLENÝ MAX: 

ZběSiLÁ cEStA 3D
15/5 2200 NOČNÍ běŽEc
16/5 1000 pÍRKOvO 

DObRODRUŽStvÍ
16/5 1500 pÍRKOvO 

DObRODRUŽStvÍ 3D
16/5 1730 LADÍME 2
16/5 2000 ŠÍLENÝ MAX: 

ZběSiLÁ cEStA 3D
16/5 2200 NOČNÍ běŽEc
17/5 1000 pÍRKOvO 

DObRODRUŽStvÍ
17/5 1500 pÍRKOvO 

DObRODRUŽStvÍ 3D
17/5 1730 LADÍME 2
17/5 2000 ŠÍLENÝ MAX: 

ZběSiLÁ cEStA 3D
18/5 1730 S tvÁŘÍ ANDěLA
18/5 2000 DEJtE Mi pOKOJ!
19/5 1730 S tvÁŘÍ ANDěLA
19/5 2000 ZAbiJÁci
20/5 1730 S tvÁŘÍ ANDěLA
20/5 2000 DEJtE Mi pOKOJ!

REGiONÁLNÍ MUZEUM tEpLicE
vÝStAvY
do 21/6 tEpLicE MEZi vÁLKOU 

A MÍREM
do 31/5 70 LEt ŽLUtOMODRÉ 

RADOSti, 115 LEt 
FOtbALU v tEpLicÍcH

do 31/5 OLEJOMALbY

MěStSKÉ KULtURNÍ ZAŘÍZENÍ DUbÍ
7/5  piEtNÍ AKt
11/5  DEN MAtEK v KLUbEcH
16/5  DUbSKÝ DOStAvNÍK
20/5  vÝLEt ZA pOZNÁNÍM
29/5  NOc KOStELů

I N Z E R C E

Sníte o dokonalém výstřihu?
Pokud ano, právě teď je nejvhodnější doba si přání splnit!
Esteticusti přichází letos jako jedna z prvních klinik s nejbezpečnějšími 
a nejkvalitnějšími implantáty na světě za bezkonkurenční cenu 64 950 Kč.
Oproti běžné ceně ušetříte 11 000 Kč. Nejmodernější ergonometrické prsní implantáty 
se pyšní bezpečnostní technologií Q-chip. Jsou přirozené na dotek i pohled.

Objednejte se na konzultaci už nyní.
Akce končí už 30. června.

Esteticusti – Klinika plastické, estetické a laserové medicíny
T.: +420 475212047  /  M.: +420 775122031  /  E.: info@esteticusti.cz
Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem / www.esteticusti.cz

Klinika 
s tradicí 
od roku 

1993

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

Tip Mileny 
Schejbalové
Tak, a je to 
zase tady! Rok 
se s rokem se-
šel a milované 
i nenáviděné, 
vzývané i za-
tracované Zahájení lázeň-
ské sezony v Teplicích opět 
klepe na dveře! V sobotu 30. 
a v neděli 31. května to bude 
již 861. zahájení. (U všech 
zahájení jsem tedy opravdu 
nebyla, i když by si to lec-
kdo mohl myslet, ale snažím 
se to dohnat.) Některými 
občany úprkem vylidněné 
a jinými, kteří se na událost 
celý rok těší, zároveň totál-
ně zaplněné město! Kromě 
veškerého bohatého dopro-
vodného programu bude 
v centru dění minimálně pět 
hudebních scén, a kdo má 
hudbu rád, přijde si letos 
určitě na své. Rozmanitost 
a pestrost programu je záru-
kou toho, že si každý může 
vybrat svůj oblíbený žánr od 
dechovky přes alternativní 
žánry, worldmusic, coun-
try, jazz, punk, pop, rock, 
metal a podobně a v nich 
si najít kapelu, která je 
jeho srdci nejbližší. Já bych 
návštěvníky určitě pozvala 
na kapely, které na ZLS za 
dlouhou dobu jejího konání 
ještě nevystupovaly, jako 
jsou například Škwor, Mig 
21, Ewa Farna, Jelen, Zrní, 
Visací zámek, Salamandra, 
Supergroup.cz, Všichni 
svatí, Seven a spoustu 
a spoustu dalších. Však se 
přijďte podívat, potkejte se 
s kamarády, poslouchejte, 
užijte si to a usmívejte se. 

 milena Schejbalová, 
produkční Domu kultury teplice
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Centrum robotické terapie v Nových lázních nyní nabízí 
robotickou rehabilitaci na systému Lokomat Pro. Jde o první 
zařízení pro děti v České republice. Výrazně zkvalitňuje a po-
siluje efekt klasických rehabilitačních metod. Je vhodný pro 
děti s neurologickými onemocněními a pomáhá léčit stavy po 
traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Robotic-
ká terapie využívá cílený a opakovaný trénink. Prostřednictvím 
vizuální a akustické zpětné vazby je dítě zábavnou formou 
motivováno k plnění daných úkolů, které se týkají především 
aktivit běžného denního života.  zt / foto: lt

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: 
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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
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Media Concept s.r.o. 
Masarykova 119 
400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz
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07Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,1 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení 
vozů je pouze ilustrativní. 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.

Limitovaná edice Kia 
TOP se zvýhodněním 
až 165 000 Kč 

www.kia.com

První robotická rehabilitace
pro děti v zemi je v Teplicích

Vadí vám postavení 
arabských domů 
na Modlansku?

Růžena Haklová 
27 let, zaměstnaná 
Teplice 
 

Přítomnost muslimů 
v celé republice beru jako 
problém. Pro výstavbu tedy 
nejsem, mám strach, že by 
se islám i u nás mohl časem 
rozšířit ve své netolerantní 
podobě.

Kristýna Housková 
27 let, nezaměstnaná 
Teplice 
 

Tento problém mi je úplně 
jedno, do centra Teplic moc 
nejezdím a nevím, proč by 
se toto mělo řešit.

Blanka Hertlová 
35 let, servírka 
Teplice 
 

Vadí mi, že se sem stěhují, 
to je jasné. Ale jezdí k nám 
do lázní a pro město je to 
přínos peněz.

Adéla Beková 
20 let, studentka 
Teplice 
 

Nevadí mi, pokud nejsou 
v celém Ústeckém kraji. 
Jejich výstavba je mi úplně 
jedno.

a n K e t a

 
 
Naše 
Teplice?

 
Teplice mají za sebou další 
protiarabskou demonstraci. 
Méně početnou, stejně hla-
sitou. Máme to trochu po-
motané v tom našem městě.

Arabové, Rusové a dal-
ší návštěvníci lázní a nyní 
i často podnikatelé, přináše-
jí Teplicím pracovní a pod-
nikatelské příležitosti, pení-
ze do lázeňství a obchodu. 
Ale obava z neznámé kul-
tury, terorismu, mafiánství 
a nezvyklého chování čas-
to racionální pohled mění 
na emoce a posilují strach 
a uzavřenost. A pak bychom 
raději sekundovali soused-
nímu hyperzadluženému 
Ústí bez cizinců, hostů a in-
vestorů. Jisté je, že v Ústí se 
bez cizinců necítí bezpečně-
ji a nemají čistší město.

A tak, přestože mám ob-
čas divný pocit nejistoty, 
když míjím zahalené mus-
limky nebo skupiny arab-
ských mužů, mám ráda 
Teplice otevřené, s mnoha 
hosty mnoha kultur, boha-
tým kulturním a společen-
ským životem a prosperu-
jící. 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Nechtějí arabské sousedy
teplicko – Obavy z arabských 
sousedů mají lidé na Mod-
lansku. Na pozemcích kolem 
Kvítkova má vyrůst až 200 
rodinných domů pro klientelu 
teplických lázní ze zemí kolem 
Perského zálivu. „Bude tu víc 
cizích příslušníků než sou-
časných obyvatel obce. Máme 
z toho velké obavy, podle 
mého názoru to bude velký 
sociální problém,“ vysvětlil 
obavy místních Roman Čech 
ze spolku ‚Periferní vidění‘. 
Čtvrtina obyvatel tu podepsala 
petici proti výstavbě a předala 
ji zástupcům Ústeckého kraje. 
Kraj petentům vzkázal, že 
proti zkupování pozemků lid-

mi z arabských zemí nemůže 
udělat nic. Zastupitelé Modlan 
zatím budování arabských 
domů brání nepovolením 
budování přípojek na svých 
pozemcích. Právnímu zástupci 
majitelů pozemků pro arabské 
domy Ali Alímu se to nelíbí.

Úřady ale nemají možnost, 
jak výstavbě zabránit. Přesto 
zastupitelé už podruhé nepovo-
lili postavení inženýrských sítí 
k pozemkům v Kvítkově přes 
obecní pozemek. To se nelí-
bí právnímu zástupci majitele 
půdy Ali Alího, Petru Morav-
covi: „Nemělo by to být žádné 
ghetto, nemělo by to být nic, co 
by ohrožovalo občany.“  Čro Sever

Omezení  hazardu se nekoná
teplice – Ani napotřetí se tep-
lickým zastupitelům nepoda-
řilo shodnout na případném 
omezení nebo úplném zrušení 
hazardu v Teplicích. Zastupite-
lé měli k dispozici dva návrhy 
řešení. První, který předložila 
koalice, spočíval v nepovo-
lování dalších nových heren 
a faktickém zakonzervování 
současného stavu. Opozice na-
opak navrhovala hazard od 1. 
června úplně zrušit. Zastupitel 
za Pro sport a zdraví Michal 
Kasal přišel s úpravou koalič-
ního návrhu v tom smyslu, aby 
byly zrušeny alespoň herny ve 
dvou nejproblematičtějších 
čtvrtích, tedy v Trnovanech 
a Proseticích. O Kasalově pro-
tinávrhu ani návrhu koalice se 
ale vůbec nehlasovalo. Koalice 
v reakci na vzrušenou debatu 

navrhla, aby se do konce roku 
za spolupráce všech stran 
hnutí zasedajících v teplic-
kém zastupitelstvu připravila 
taková vyhláška o hazardu, se 
kterou bude souhlasit většina 
členů zastupitelstva. Předseda 
opoziční Volby PRO Teplice 
Jakub Mráček chtěl stanovit 
alespoň minimální hranici 
omezení hazardu ve městě, 
pod kterou budoucí kompro-
misní návrh nepůjde. Primátor 
Jaroslav Kubera z ODS na to 
opáčil, že nový návrh bude 
tak radikální, že si to ani 
neumíme představit. Teplice 
mají co do počtu na jednoho 
obyvatele nejvíce heren v ČR. 
Příjem z hazardu představuje 
asi deset procent z rozpočtu 
města. Vloni to bylo více než 
75 milionů korun.  vk

Zastupitelé limity 
těžby nepodpořili
teplice – Podobně jako zastupite-
lé Ústí v březnu, se ani tepličtí 
zastupitelé na svém dubnovém 
zasedání nepostavili za zacho-
vání limitů těžby hnědého uhlí. 
Z navržené deklarace, kterou 
předložila Volba PRO! Teplice, 
se podařilo prohlasovat pouze 
podporu Hornímu Jiřetínu 
v jeho snaze ubránit se před li-
kvidací kvůli dobývání uhlí.  vk

Payer je stále 
bez parku
teplice – Ani napodruhé se nepo-
dařilo předkladatelům z hnutí 
Volba PRO! Teplice prosadit 
v zastupitelstvu přejmenování 
Havlíčkových sadů na Park 
Julia Payera. Zastupitelé návrh 
těsně neschválili, neprošel 
ani protinávrh, aby jméno 
slavného polárníka nesl Park 
Československé armády. I když 
ten zpočátku vypadal slibně. 
PRO chce údajně návrh předlo-
žit ještě jednou.  zt

Další stovky ryb do Bíliny

teplicko – Český rybářský svaz a Unipetrol vysadily 4000 kusů ryb 
do řeky Bíliny. Akce, která začala v roce 2010, má za cíl obno-
vit život ve znečištěné řece. Podle Mikuláše Dudy z Unipetrolu 
se záměr daří: „Kontrolní odlovy totiž prokázaly, že se některé 
druhy začaly samy rozmnožovat.“ Tentokrát byly vysazena 
především plotice obecná, pak chráněný jelec jesen, cejn, okoun, 
jelec tloušť, perlín ostrobřichý a ostroretka stěhovavá. Za pět let 
obnovy rybí populace v Bílině rybářský svaz a Unipetrol vypusti-
ly do řeky už několik tun ryb.  zt

Vodárny vyměňují 
poválečné potrubí
teplice – Opakované vodovodní 
poruchy vedly Severočeskou 
vodárenskou společnost k vý-
měně dvou vodovodů z roku 
1945 ve Hřbitovní ulici. Oba 
nahradí jediný nový vodovod 
z litinového potrubí. Součástí 
stavby je přepojení stávajících 
12 domovních vodovodních 
přípojek. Výměna vodovodu, 
na který je napojeno 450 lidí, 
má být hotová do 30. června 
2015. Jde o jednu ze staveb pro 
okres Teplice, kde je pro rok 
2015 naplánováno celkem 23 
staveb za 157 milionů korun 
bez DPH.  vv

Patriot má v Krupce 
pamětní desku

Krupka – Občanské sdružení 
Královské město Krupka od-
halilo pamětní desku místního 
patriota Bohdana Ostroveršen-
ka. Je umístěna na zdi kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, 
o jehož záchranu se Ostrover-
šenko zasloužil. Místo pro pa-
mětní desku bylo určeno hned 
vedle busty velikána očního 
lékařství Ferdinanda Arlta, 
který pocházel z Horní Krupky, 
a pamětní desky řídícího učite-
le a skladatele Josefa Klobaut-
schnika. „Bohdan Ostrover-
šenko byl poctivý a pracovitý 
člověk, znalec církevní hudby. 
Byl člověkem, kterému zále-
želo na stavu věcí kolem sebe, 
a to nejenom hmotných, ale 
také duchovních. Zasloužil se 
o záchranu jak tohoto kostela, 
kde je umístěna jeho pamětní 
deska, tak také mnoha jiných 
památek. Vzpomínejme na něj 
s úctou a udělejme vše pro to, 
abychom úspěšně navázali na 
dílo, které nám zde zanechal,“ 
řekl během slavnostního se-
tkání starosta Krupky Zdeněk 
Matouš, který se ním více než 
40 let osobně znal.  rk

V Monopolu 
se bude vařit pivo
teplice – Asi každý Tepličák, 
který ve městě žil před rokem 
89, si určitě pamatuje sochu 
ženy krájející chleba a vůni 
pečiva smíchanou s vůni 
mleté kávy, jež vítaly nakupu-
jící v potravinách Monopol na 
tehdejší „Lenince“. V Mono-
polu to bude opět vonět, ale 
tentokrát sladem. Otevírá se 
tu totiž minipivovar s re-
staurací. Kdy bude otevřen, 
nebylo v době uzávěrky 
ještě známo, ale jaké budou 
vařit pivo, můžete zjistit na 
ústeckém Pivním jarmarku 
v sobotu 23. května a také na 
Lázeňské sezóně.  zt

Policie přijímá 
nové lidi
teplice – Starší 18 let, fyzicky 
zdatní, psychicky odolní, 
bezúhonní, bez stranické 
příslušnosti a aspoň s ma-
turitou. Tak přesně takové 
hledá teplická policie. 
Potřebuje posílit své řady, 
a tak zahájila náborovou 
akci. Případné zájemce po-
licie láká na nadprůměrný 
plat, práci, která má smysl, 
šestitýdenní dovolenou, 
ale třeba také na možnosti 
osobního rozvoje nebo ši-
rokou škálu benefitů, mezi 
které patří třeba bezplatná 
lázeňská péče. Zájemci 
o práci u Policie ČR v Tepli-
cích se mohou informovat 
na personálním oddělení 
PČR na Masarykově ul. 1363 
nebo na emailu eva.kopec-
ka@pcr.cz.  vv
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Budou další změny v jízdních řádech
teplicko – Radní Ústeckého kraje schválili od 
14. června několik dalších úprav v jízdních 
řádech linkových autobusů. Od 1. ledna, kdy 
došlo v krajské autobusové dopravě k zásad-
ním změnám, jde už o druhé úpravy. Tentokrát 
se změny týkají především prodloužení nebo 
přidání několika spojů. K přidání došlo na lince 
490 v úseku Teplice – Dubí, dále na lince 491 

v úseku Teplice – Duchcov a na 487 Teplice – 
Krupka. Na lince 490 také došlo k drobným 
časovým posunům. Na linkách 485 a 491 byly 
prodlouženy spoje. Rada kraje opět rozdávala 
svým smluvním dopravcům pokuty. Krajští 
kontroloři zjistili několik porušení uzavřených 
smluv. Rozdali za ně pokuty v celkové hodnotě 
98 tisíc korun.  zt

Zamilovaní mají 
své zábradlí v sadech
teplice – Město se rozhodlo vyjít 
vstříc zvyku milenců zavěšovat 
visací zámečky na zábradlí 
a klíček od nich zahodit jako 
pojistku věčné lásky. Město pro 
tento milenecký rituál vyhradi-
lo zábradlí u vyhlídky na Tepli-
ce v Janáčkových sadech. Mělo 
by se tak předejít problémům, 
které mohou zámečky způso-
bit. Když jsou totiž zámečky 
třeba na zábradlí mostu a je 
jich mnoho, mohou ohrožovat 
jeho statiku. „Chtěli jsme tento 
zvyk trochu zkultivovat a vy-
brali místo, které je dostatečně 
romantické a kde nebude do-
cházet k odstraňování zámků 
v rámci údržby zábradlí“ říká 
Hynek Hanza náměstek primá-
tora města Teplic.  zt

Šmejdi zneužili Varfalviho Revival

teplice – Letošní legendární pochod po teplických hospodách konaný 
na počest známého bezdomovce Alexe Varfalviho využil k oboha-
cení neznámý podvodník. Před konáním revivalu obešel hospody 
a restaurace, které byly na trase pochodu, a jménem organizátorů 
akce žádal po provozovatelích dvousetkorunovou zálohu na výdaje 
spojené s pořádáním. Někteří z restauratérů mu opravdu vyhověli 
a peníze dali. Prezident Alex Varfalvi Revivalu Martin Novák byl 
z příhody znechucen: „Ani já, ani nikdo jiný z organizátorů jsme 
nikdy po zúčastněných restauracích peníze nežádali, a co živ budu, 
ani žádat nebudeme.“ Zdar akce ale příhoda rozhodně nenarušila. 
Zúčastnilo se 69 lidí, do cílové restaurace došlo pouze sedm.  vv

Rada uvolnila peníze 
na Malou Paříž
teplice – Radní uvolnili z rozpoč-
tu města 55 tisíc korun, který-
mi podpoří Malé Paříže, tedy 
pořádání koncertů pod širým 
nebem u Zahradního domu. 
Dalších třicet tisíc poskytli na 
pořádání mimořádné prázd-
ninové akce. „Tyhle akce mají 
smysl,“ komentoval na svém FB 
počínání rady jeden z její členů 
Dominik Feri (TOP 09).  zt

Výtěžek z plesu 
půjde potřebným
teplice – Výtěžek ze XII. Re-
prezentačního plesu města 
Teplic činil 235 280 Kč. Město 
Teplice se rozhodlo částku 
zaokrouhlit a přidalo k ní 
z rozpočtu města 14 720 Kč. 
Celková suma 250 000 Kč 
bude stejným dílem rozdělena 
dvěma teplickým organizacím. 
Společnost Pampeliška, o.p.s., 
zajišťující domácí pečovatel-
skou službu využije prostřed-
ky na zabezpečení služeb 
a nákup kompenzačních 
pomůcek. Druhý díl pomůže 
klientům azylových domů 
Agapé a Občanské poradny 
Oblastní charity Teplice.  zt

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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Historie teplického fotbalu v muzeu
teplice – Série akcí k sedmdesátiletému výro-
čí teplického fotbalu právě startuje.

Velkou výstavu s názvem 70 let žluto-
modré radosti, 115 let fotbalu v Teplicích 
a fotbal objektivem Zdeňka Traxlera s pod-
titulem Od Říhy (88) k Takácsovi (18) při-
pravil FK Teplice v regionálním muzeu. 
Unikátní výstava, která potrvá až do kon-
ce května, představí nejen sedmdesátile-
tou existenci klubu, ale vůbec poprvé také 
podrobně zmapované předválečné období 
teplického fotbalu, kdy ve městě působil ve 
své době velmi úspěšný klub Teplitzer FK.

Během výstavy čeká na návštěvníky také 
jeden velký bonbónek, a to 16. a 17. května, 
kdy bude na výstavě k vidění originál Per-
ského poháru, který teplický klub vyhrál 
v sedmdesátých létech minulého století 
a který má obrovskou hodnotu.

Kromě poháru si budou návštěvníci moci 
prohlédnout také originál Zlatého míče pro 
nejlepšího fotbalistu Evropy, který v roce 
1962 získal Josef Masopust. Legendární hráč, 
který svou kariéru začínal právě v Teplicích.

Výstavu bude doprovázet série besed 
o historii a současnosti klubu. Besedy na-
vštíví jak pamětníci počátků klubu, tak 
také současní hráči A mužstva. Besedy pro-
běhnou 5. května, 13. května, 19. května 
a 26. května, vždy od 17:00 hod. Hosty první 

besedy budou Josef Říha, Slavoj Havlíček, 
Cajthaml jun. a Archmann jun. O aktuálním 
programu každé z nich najdete informace 
v týdenním předstihu na webových strán-
kách klubu a na www.zitteplice.cz.

Na výstavě se kromě FK Teplice podíle-
jí akciová společnost AGC Flat Glass Czech 
a Regionální muzeum v Teplicích. Výstava 
probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého 
kraje a Statutárního města Teplice.

Výstavou na teplickém zámku oslavy 
klubového výročí nekončí. Naopak vyvr-
cholí 18. července Dnem fotbalu v Tepli-
cích, o kterém budeme informovat.  vv

Tepličtí gymnazisté uspěli 
v populární soutěži Eurorebus
teplice – Dvacáté výročí letos slaví největší vědomostní soutěž pro 
žáky od 6. tříd až po maturitní ročníky. Každý rok se jí účastní 
kolem 25 tisíc žáků, kteří v ní měří své znalosti z přírodních 
i humanitních věd. Soutěžit mohou jednotlivci, třídy i celé školy. 
Vyhrát lze třeba účast v expedici po Evropě, ale i spoustu dalších 
cen. Právě minulou sobotu proběhlo krajské kolo Ústeckého kraje. 
Mezi školy, které postupují do celostátního finále, se dostalo také 
teplické gymnázium. V kategorii žáků nižších tříd druhého stupně 
uspělo družstvo primy A a v kategorii středních škol kvinta D. 
„Největší radost nám udělal student 6. D Jiří Perner, který vyhrál 
soutěž jednotlivců a samozřejmě se také kvalifikoval na celo-
republikové finále. Ani ostatní družstva se v silné konkurenci 
neztratila a všichni si užili skvělou atmosféru soutěže,“ uvedla na 
školním webu pedagožka gymnázia Jana Bartošová.  vv

Bílina letos nebude moc investovat
Bílina – Na druhém letošním 
jednání zastupitelstva 
města Bílina bylo hlavním 
bodem schválení rozpočtu 
města. Ten byl nakonec 
schválen tak, jak byl navr-
žen. V jeho odsouhlaseném 
návrhu jsou celkové příjmy 
269 443 000 Kč, celkové 
výdaje 314 973 000 Kč 
a financování ve výši 
45 530 000 Kč. Podle vedení 
města jde o „provozní“ roz-
počet s minimem investič-
ních akcí. Oproti původně 
navrženému rozpočtu jsou 
v rozpočtu velké škrty. 
„Chtěli jsme mít rozpočet 

co nejdříve hotový, protože už 
na něj netrpělivě čekají školy 
a další organizace. Normálně 
se připravuje tři měsíce, my 
jsme na něj měli 12 dní a vy-
tvořili jsme ho, jak nejlépe to 

šlo. Na červnovém zastupitel-
stvu pak přijdou na řadu další 
záležitosti, které budou moci 
být schváleny jako úpravy 
v rozpočtu,“ řekl starosta 
Oldřich Bubeníček.  vv

Kabáty má jisté první 
desítka výherců
teplice – Prvních deset výherců párů 
vstupenek na červnový koncert 
skupiny Kabát a k tomu výherce CD 
kompletu skupiny z posledního turné 
odměňují časopisy a weby Žít Ústí 
a Žít Teplice po prvním soutěžním 
kole 10. dubna. Správně odpovědělo, 
že do diskografie skupiny nepatří al-
bum Divá Bára, 389 ze 412 soutěžících. 
Vylosovanými výherci páru vstupenek 
jsou Jan Urgoš z Trmic, Zdeněk Duda 
z Krásného Března, Jitka Milnerová 
z Duchcova, Jan Tichý z Teplic, Vero-
nika Váňová z Teplic, a CD komplety 
Kabátů získává Sylvie Buchlová 
z Litvínova a Jana Dresslerová z Pro-
setic. Výhercům blahopřejeme a ceny 
odesíláme poštou tak, aby je našli ve 
své schránce do 11. května.  zt

Klub má nového 
obchodního ředitele
teplice – Po odchodu Petra Hei-
denreicha nastoupil jako nový ob-
chodní ředitel FK Teplice Přemysl 
Hruška. Ten dosud pracoval jako 
obchodní ředitel v HC Slovan Ústí 
nad Labem. „Přicházím s velkým 
odhodláním do nové práce, nastu-
puji na obdobnou pozici, kterou 
jsem dosud vykonával, takže 
věřím, že do klubu rychle zapad-
nu,“ řekl nový člen managementu 
FK Teplice. Hruška nastupuje do 
FK Teplice na pozici obchodního 
ředitele, marketing a komunika-
ci bude mít i nadále na starosti 
dosavadní tiskový mluvčí Martin 
Kovařík.  vv

Charita vyhlašuje sbírku pro 
Nepál zničený zemětřesením
teplice – Ničivé zemětřesení 
o síle 7,9 stupně Richterovy 
škály, které otřáslo Nepálem 
25. dubna, si vyžádalo už více 
než 1 800 obětí na životech 
a asi pět tisíc zraněných 
a způsobilo velké materiální 
škody. Podle odhadů jde o nej-
horší zemětřesení v Nepálu za 
posledních 80 let. Do Nepálu 
míří v těchto dnech pomoc 
z celého světa a ve prospěch 
země. Organizují se také 
finanční sbírky. Jednu z nich 

vyhlásila česká Charita a ze 
svého krizového fondu do ní 
uvolnila částku 200 000 Kč. 
Do poskytování pomoci se 
okamžitě zapojili záchranáři, 
lékaři, množství dobrovolníků. 
Co se bude z výtěžku sbírky 
pořizovat, upřesnil Lukáš 
Laube z Charity ČR: „Aktuálně 
potřebují zejména jídlo, vodu 
a přístřešky pro lidi.“ Číslo 
účtu: 55660022/0800 u České 
spořitelny, variabilní symbol 
107.  vv

Druhé kolo soutěže, ve kterém půjde opět 
o deset vstupenek a dva CD komplety Kabátů, 
proběhne na www.zitusti.cz a www.zitteplice.cz 
10. května. Připomínáme, že odpověď na 
zobrazenou otázku je nutné odeslat na 
redakce@zitusti.cz nebo redakce@zitteplice.cz 
ve stejný den, tedy 10. května. Nezapomeňte 
uvést adresu, na kterou výherci odešleme cenu.
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Aquacentrum 
má nového šéfa
Radní města na svém po-
sledním zasedání jmenovali 
nového ředitele Aquacentra, 
které je městskou příspěvko-
vou organizací. Na základě 
výběrového řízení se jím stal 
Michael Paraska. V minulos-
ti kandidoval do teplického 
zastupitelstva za ČSSD a byl 
vedoucím teplické pobočky 
bankovního institutu.  vv

Přivydělejte si v Krušných horách
Čištění lesních školek, ochrana stromů pro-
ti okusu a především výsadka stromků, tím 
vším si můžete v příštích měsících přivy-
dělat v Krušných horách. Společnost Lesy 
české republiky zahájila nábor brigádníků 
na sezónní práce. Jedinou podmínkou pro 
práci v lese je tělesná zdatnost. Brigád-
nické výpomoci využívají lesníci tradičně. 
Vloni na sezónní práce jen prostřednictvím 
úřadů práce přijali 33 lidí. Do prací v Kruš-
ných horách se Lesy ČR chystají investovat 
asi 80 milionů korun. V jejich rámci chtějí 
obnovit asi 450 hektarů lesů.  vv

Přihlaste se do desátého ročníku 
Firmy a Živnostníka roku
Až do posledního květnového 
dne je možné se hlásit do 
soutěží Firma roku a Živnost-
ník roku.

Zúčastnit se mohou malé 
a střední firmy působící v Čes-
ké republice s nejméně dvou-
letou účetní historií a s ob-
ratem do 1,5 miliardy korun 
a živnostníci, kteří jsou mi-
nimálně jeden rok vlastníky 
platného živnostenského listu 
nebo jiného zákonného opráv-
nění k podnikání. Soutěží se 
nejprve ve třinácti regionál-

ních kolech, jejich vítězové 
pak postupují do kola celo-
státního.

Vloni získal titul Živnost-
níka roku Ústeckého kraje 
kovotlačitel Ladislav Hruška, 
nejlepší firmou v kraji odbor-
níci zvolili výrobce přírodní 
kosmetiky společnost Nobilis 
Tilia. Letošní regionální vítě-
zové budou známi v srpnu, ce-
lostátní v prosinci. Registro-
vat se do letošního ročníku je 
možné na adrese www.firma-
roku.cz.  vv
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Podnikům na 
severu se dařilo
Vyšší tržby a také vyšší 
platy byly podle zjištění 
Českého statistického 
úřadu minulý rok ve firmách 
s více než sto zaměstnanci 
v Ústeckém kraji. Takových 
podniků je v kraji 159 a vlo-
ni jim meziročně stouply 
tržby o 8,7 procenta na více 
než 360 miliard korun.

Mzda zaměstnanců těchto 
firem vloni vzrostla o dvě pro-
centa na průměrných 28 205 
korun. V menších podnicích 
je průměrná měsíční mzda asi 
o dva tisíce nižší, i tady ale 
meziročně vzrostla, i když jen 
o jedno procento.  vv

Hledáte vhodný obor? 
Zajeďte na Technodays
Třetí ročník veletrhu Tech-
nodays se uskuteční mezi 
14. a 16. květnem v chomu-
tovském divadle. Je určen 
především žákům 6.–9. tříd 
základních škol, středních 
a vysokých škol a jejich rodi-
čům, ale i široké veřejnosti 
s nabídkou technických oborů 
a řemesel a přiblížit jim pro-
vázanost technických oborů 
a řemesel s konkrétní poptáv-
kou firem na trhu práce. Na ve-
letrhu se proto představí celá 
řada podniků a firem a letos 
nově také vysoké školy.  vv
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Antonín Moravec: Přehodil výhybku.   Od katedry na muzikálová prkna
Malá Paříž. Tak se 
prý říkalo Teplicím 
v dobách, kdy město 
patřilo do ligy nej-
významnějších ev-
ropských lázní spolu 
s takovými Spa nebo 
Baden – Baden. Malá 
Paříž se také jmenují 
hudební vystoupení, 
která se v teplých mě-
sících konají na terase 
Zahradního domu 
nebo v sousedním hu-
debním altánu. Před 
pěti lety je začal pořá-
dat nájemce kavárny 
v Zahradním domě, 
Antonín Moravec.

Jak jste se dostal k organizo-
vání Malé Paříže? Jak vás to 
napadlo?
Začalo to tak, že jsem si 
pronajal kavárnu v Zahradním 
domě. Začal jsem se zajímat 
o jeho historii a zjistil jsem 
například, že jde o první kul-
turní dům ve střední Evropě. 
V roce 1732, kdy byl postaven, 
prý nebylo zvykem budovat 
nemovitosti za tím účelem, aby 
se lidi bavili. Ale v Teplicích to 
bylo kvůli lázeňskému životu 
potřeba.

Takže jste na původní účel 
Zahradního domu navázal...
Pozoroval jsem, jak si lidi 
chodí zakřičet do hudebního 
altánu, a pak jsem zjistil, 
že dřív sloužil pro takzva-
nou Tafelmusik. Lidé seděli 
u altánu kolem stolků, bavili 
se a k tomu jim hrála hudba. 
Altánek je totiž udělaný tak, 
že ven jde hudba jako ztlume-
né rádio a uvnitř muzikanti 
neslyší, jak si u stolků lidi 
povídají a cinkají lžičkou 
o hrnek, takže si mohou to 
svoje hraní užít. Přišlo mi, že 
Teplicím chybí venkovní hud-
ba. Podle toho se přece pozná 
lázeňské město. Nemyslím si, 
že jedna Lázeňská, koncerty 
v Mušli a tanec na terase diva-

dla stačí. V Domě kultury mají 
za to, že je tu venkovních akcí 
zadarmo hodně. Já myslím, že 
není. A tak jsem začal dělat 
Malou Paříž.

Zdá se, že diváci vám dali za 
pravdu. Během krátké doby 
si nedělní koncerty u Zahrad-
ního domu získaly obrovskou 
popularitu.
A musím říct popularitu bez 
reklamy. Zjistil jsem, že je 
to jediná akce svého druhu 
v republice. Nikdo jiný tady 
nedělá devatenáct letních 
festivalů zadarmo pro lidi na 
jednom místě. A vypadá to, 
že ani jinde to není obvyklé. 
Teď mi napsal jeden skotský 
muzikant, že by si chtěl zahrát 
na Malé Paříži, protože se o ní 
doslechl od svého kamaráda 
Angličana. Na Malé Paříži hráli 
muzikanti z Ázerbajdžánu, 
Polska, Bulharska, Slovenska, 
Maďarska, Francie, Mexika, 
Chille, Británie, dokonce 
i z USA. Všichni tihle lidé, kteří 
cestují po světě, mi říkají, že 
něco jako Malá Paříž u nich 
není. Takže možná jsem jediný 
v Evropě. A to mi přijde už 
docela hustý.

Kde kapely, které na Malé 
Paříži vystupují, sháníte?

Některé znám, jiné jsem 
sehnal přes internet, kde je 
spousta odkazů. Projdu si 
dejme tomu sedm set kapel 
na Bandzone, z toho si sto 
padesát vyberu a třeba čtyřicet 
z nich mi kývne na podmínky, 
které jim můžu nabídnout.

Jakou máte dramaturgii?
Snažím se, aby to bylo vícege-
nerační a multižánrové. Aby 
ten posluchačský trychtýř byl 
co nejširší. Ale nemám tam 
třeba dechovku, protože ta 
už je dneska specifická a na 
okraji zájmu. Nemám tam taky 
žádný hardcore, protože to se 
k Zahradnímu domu prostě 
nehodí. Mám to spíš postave-
né na pouličním charakteru 
hraní.

Z čeho vystupující platíte?
Začínal jsem v roce 2010 
a zhruba první dva roky jsem 
koncerty platil ze svého. Pak 
se stala taková věc, že mi zavo-
lal náměstek primátora Hynek 
Hanza, že se kvůli mně svolává 
mimořádná rada, protože by 
město moje akce rádo podpo-
řilo. Neznám moc pořadatelů, 
kterým by se něco takového 
stalo. Většinou musejí o dotace 
nebo grant žádat první. A mu-
sím říct, že bez podpory města 

by už Malá Paříž dávno nebyla. 
Dneska má akce tak veliký 
kredit, že ji podporují taky 
firmy. Stalo se mi třeba, že za 
mnou přišel chlapík, který mi 
řekl, že pokud potřebuju, mohl 
by mi s pořádáním finančně 
pomoct. Taky bych rád řekl, 
že jsem moc vděčný městské 
policii, která se během koncer-
tů vždycky kolem Zahradního 
domu projde, a tak preventiv-
ně působí na lidi, kteří by moh-
li vyvolávat konflikty a kteří 
se čas od času na Malé Paříži 
také objeví. Vidím zkrátka, 
že je v Teplicích spousta lidí, 
kteří Malé Paříži drží palce.

Těžko byste to mohl dotovat, 
kdybyste k Malé Paříži neměl 
ještě jinou profesi. Hrajete 
v muzikálech pražského di-
vadla Kalich. Jak jste se tam 
dostal?
To je náhoda. Do té doby jsem 
nikdy nezpíval v žádné kapele 
ani nehrál divadlo. Až jednou 
jsem si na jedné sklářské cha-
tě na Moldavě, kde můj brácha 
dělal správce, na záchodě četl 
noviny. A v nich byl malý člá-
nek, že Daniel Landa přijímá 
herce do muzikálu Krysař. Jedi-
nou podmínkou byl věk od 18 
do 60 let. Mně bylo 32, jeden 
můj kamarád jel tehdy zrovna 

veronika vorlíčková
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do Prahy, tak jsem si řekl, že 
bych to mohl zkusit, abych 
viděl, jak to vypadá. Jestli je to 
jako v mém oblíbeném filmu 
Chorus Line. Ale vůbec jsem 
nepočítal s tím, že by to vyšlo. 
No a dopadlo to tak, že jsem 
konkursem prošel a dostal 
jednu z hlavních rolí, kde jsem 
se střídal s Pepou Vojtkem.

Takže jste ve 32 letech objevil 
skrytý talent?
Tak já jsem vždycky zpíval 
a věděl jsem, že nezpívám 
špatně. Ale zpíval jsem jen 
v hospodě s kytarou. Jinak 
nic. Mě tehdy zajímaly jiné 
věci. Hrál jsem fotbal, trénoval 
jsem žáky v Teplicích a učil 
jsem tělocvik. Ale prostě jsem 
muzikál zkusil, protože jsem 
si říkal, že bych toho mohl 
později litovat. Hodilo mě to 
na úplně jinou životní kolej. 
No a dodneška jsem z toho ne-
vypadl. V divadle Kalich hraju 
pořád. Teď třeba v Horečce 
sobotní noci.

Takže jste dal ve škole výpo-
věď a od žáků odešel do mu-
zikálu. To jste tedy pořádně 
přehodil výhybku.
Ze školy jsem odešel ještě 
před koncem roku k 1. červnu. 
Musel jsem se rozhodnout. 
Buď budu každý den zkoušet 
a nechám školu, nebo řeknu 
v divadle: „Děkuju, že jste mě 
vybrali, ale já učím.“

Ani jsem nevěděl, jestli mě 
nevyhodí v průběhu zkouše-
ní, protože to se tam taky sta-
lo. Na tu roli jsme byli tři. Já, 
Pepa Vojtek a Honza Apolenář, 
který byl v té době nominova-
ný na cenu Thálie. Rovnou mi 
tehdy řekli, že se může stát, že 
se jim nakonec nebudu líbit 
a že mě vyhodí, anebo že ode-

hraju třeba jen tři představe-
ní. Ale já jsem doufal, že se to 
nestane.

Co fotbal? Ten jste kvůli diva-
dlu také opustil?
Já jsem tehdy taky hrál fotbal 
v Německu. Žádnou bun-
desligu, samozřejmě, ale asi 
čtvrtou nejvyšší soutěž. Když 
byly asi tři týdny před premi-
érou Krysaře, tak Pepa odjel 
na turné s kapelou a Honza 
Apolenář onemocněl. Takže 
všechny zkoušky jsem od 

začátku do konce projížděl 
sám. A musím říct, že krátce 
před premiérou se to hodně 
piluje. Do toho jsem na hřišti 
při fotbale dostal loktem do 
žeber a měl jsem je naražená. 
Říká se, že to prý bolí víc, než 
žebra zlomená. A je fakt, že to 
bolelo hrozně. Nemohl jsem 
se ani pořádně nadechnout. 
A s tímhle handicapem jsem 
musel pobíhat po jevišti a hrát 
a zpívat. Snažil jsem se, aby to 
nebylo poznat. Bylo to hroz-
ný a měl jsem strach, že mě 

vyhodí. Takže jsem s fotbalem 
raději skončil. Navíc se hrálo 
v sobotu a já míval v sobotu 
představení. Pak jsem se k fot-
balu vrátil tady na Teplicku 
na okresní úrovni. A to bylo 
v pohodě, šel jsem si zahrát, 
když jsem měl čas.

Říkáte, že jste v té své prv-
ní roli alternoval s Josefem 
Vojtkem z Kabátů, což je taky 
Tepličák. Znali jste se před 
tím?
Znali. Hráli jsme spolu fotbal, 
když nám bylo deset. Ale pak 
jsme se sobě nějak ztratili 
a každý žili jinak. Pepa byl 
v komisi, co vybírala lidi do 
Krysaře, ale zrovna když jsem 
dělal konkurs já, tak tam ne-
byl. Potkal jsem ho až nějaký 
čas poté v Teplicích v hospodě 
Pod palmou. Dali jsme se do 
řeči a já povídám, že budu 
hrát v Praze u Landy muzikál 
a Pepa na to, že on taky, a co 
že budu hrát. Řekl jsem, že 
Štěpána v Krysaři a Pepa řekl, 
že on taky. Pak jsme spolu 
čtyři měsíce trávili každý den, 
měli jsme spolu i byt v Praze. 
Musím říct, že Pepa mi v mých 
začátcích v divadle hodně 
pomohl.

Hrajete v Praze, ale bydlíte 
v Teplicích. Nikdy vás nena-
padlo se přestěhovat?
Asi napadlo, ale nepřestěhoval 
jsem se. Tři roky jsem dokonce 
v Praze bydlel, ale já nějak 
neumím v Praze žít, takže jsem 
tam byl nešťastný. Jsem už moc 
starý na to, abych se odněkud 
vytrhával. Takže dojíždím.

Hrají k vaší nechuti k Praze 
nějakou roli i Teplice?
Určitě. Tady jsem prostě 
doma a mám tu kamarády už 
od školky. Já to nikdy jinak 
mít nebudu. Mám to tady rád 
a rozhodně jsem patriot. 

barva: nemám

číslo: 11

jídlo: Hot wings 
menu v KFC

motto: 
Lituji hlavně věcí, 
které jsem neudělal.

politik: 
Nevím, na místní 
úrovni je jich víc.

m o J e  n e J

Antonín Moravec: Přehodil výhybku.   Od katedry na muzikálová prkna

Narodil se v roce 1964 v Teplicích. 
Vystudoval Pedagogickou 
fakultu v Ústí nad Labem, obor 
tělesná výchova – občanská 
nauka. Nejprve učil tělocvik, 
hrál a trénoval fotbal, od roku 
1996 hraje v pražském divadle 
Kalich, kde hraje v muzikálech 
(Krysař, Rusalka, Hamlet, Touha, 
Johanka z Arku...), od roku 
2010 provozuje při své kavárně 
v Zahradním domě malé letní 
festivaly pod širým nebem 
nazvané Malá Paříž.

Antonín Moravec

p r o f i l

v divadle Kalich hraje antonín moravec v představení touha s Daliborem Gondíkem.

v představení tajemství v divadle Kalich s luckou vondráčkovou a vladimírem markem.
foto: richard kocourek

foto: richard kocourek

r o z h o v o r
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Na Zahájení lázeňské sezóny vystoupí 
superskupina i tepličtí hudebníci
Slavnostní Zahájení 861. lázeňské sezóny 
v Teplicích se blíží. Uskuteční se o víkendu 
30. a 31. května. Centrum města zaplní desít-
ky tisíc návštěvníků. Příchozí se mohou těšit 
na 5 pódií, která budou otevřená hudbě všech 
žánrů. Program už se rýsuje. Vystoupí MIG 21, 
Škwor, oblíbený Wohnout. Nebude chybět ani 
sobotní ohňostroj za doprovodu klasické hudby. 
Hudební lahůdkou bude vystoupení supersku-
piny Supergroup.cz, která vznikla na základě 

rádiové a časopisové ankety. Do kapely se díky 
přání posluchačů a čtenářů dostal Kamil Stři-
havka, Michal Pavlíček, Miloš Meier, Vladimír 
Guma Kulhánek, Roman Dragoun a Jan Hru-
bý. Nebudou chybět ani tepličtí Blue Rocket, 
kteří se hlásí k českým i světovým rockovým 
bardům, které poslouchali už jejich rodiče 
v divokých šedesátých a sedmdesátých letech. 
Přebírá od nich to nejlepší, co nechali na svých 
černých dlouhohrajících deskách.  zt

Do Teplic míří Africká královna
Divadlo Palace přiveze 13. 
května do Teplic příběh o lásce 
a válce. Těžko by se hledal 
nesourodější pár, než jsou oni 
dva. On, ostřílený lodník, který 
už prožil na své lodi kdeco, 
a jediné, po čem touží, je v kli-
du a v závětří užívat života. 
Ona v závětří prožila celý svůj 
dosavadní život. Spořádaná 
dcera ze slušné farářské rodi-
ny netouží po ničem jiném než 
po dobrodružství a odvážných 
činech, samozřejmě v rámci 
spořádané středostavovské 
morálky. Tito dva se souhrou 
náhod ocitnou spolu na jedné 
lodi, a to doslova, navíc v ob-
klíčení nepřítele. Nezávidění-
hodná situace, překážejí si, le-
zou si na nervy, mají naprosto 
rozdílný názor na pití alkoho-
lu, zpěv náboženských písní, 

na to, jak se postavit německé 
hrozbě, i na to, co je nebo 
není vlasteneckou povinností. 
Humorný i dramatický příběh 
o tom, k čemu dokáže chytrá 
žena přinutit zamilovaného 
muže, odehrávající se v Africe 
uprostřed první světové války, 
baví čtenáře i diváky už řadu 
let, a přesto neztrácí nic ze své 
působivosti. Hraje se v Kruš-
nohorském divadle od 19:00 
hodin a vstupné je od 200 do 
300 korun.  zt

Co je to severočeská postpříroda?
Odpověď na otázku v titulku bude znát každý, kdo se ve čtvrtek 
21. května vydá na teplickou hvězdárnu, na další z přátelských 
setkání s vědou Café Nobel. Tentokrát tam bude hovořit RNDr. 
Jiří Sádlo, CSc., přírodovědec, který se zabývá rostlinnými 
společenstvy, historií a současností vegetace, rozdílností krajiny 
v jednotlivých regionech, zavlečenými rostlinnými druhy, ale 
také postkulturní krajinou a tzv. novou divočinou. Jiří Sádlo patří 
k vědcům, kteří umějí výsledky svých výzkumů podat srozumi-
telnou a poutavou formou, takže i přes zdánlivou nesrozumitel-
nost oblastí, kterými se zabývá, si můžete být jisti, že ze setkání 
s ním budete odcházet bohatší o spoustu postřehů. Květnové 
Café Nobel začíná jako obvykle v 18 hodin.  vv

S Večerníčkem 
do lesa
Přemýšlíte, kam s dětmi na 
svátek 8. května? Pokud bude 
pěkně, mohla by prcky potěšit 
akce pod hradem Kostomlaty 
v Kostomlatech pod Milešov-
kou. V lesích pod hradem se 
koná akce S Večerníčkem do 
lesa,“ během které se mohou 
děti potkat s řadou známých 
pohádkových postaviček. 
Začátek akce je v 10 hodin, 
končí se v 16, vstup je volný. 
Od 17 hodin pak bude hrát 
především pro doprovod dětí 
country kapela Karavana. 
Svačinu si brát nemusíte, 
podle pořadatele Lesů ČR si 
bude možné zakoupit občers-
tvení.  vv

Už po desáté přijede 
Dubský dostavník
Na louce pod Kudrákem v Dubí 
se v sobotu 16. května koná 
10. ročník Dubského dostav-
níku. Den s country hudbou 
a country životním stylem. Na 
louce vyroste indiánská ves-
nice, u které se budou tančit 
country a irské tance a střílet 
z luku, předvádět práce s la-
sem, střelba z koltů a koňská 
show. Zazpívají děti z mateř-
ské školky, zahraje kapela 
Úlet. Nebudou chybět ani hry, 
soutěže a opékání buřtů.  vv

V Jazz klubu vystoupí Rozina Pátkai
Běžte se do Jazz klubu 19. května podívat na 
příjemný koncert. Klasicky školená maďarská 

zpěvačka Rozina Pátkai našla svůj pravý hlas 
jako jazzová umělkyně. Za poslední 3 roky 
dobyla Evropu svými mladistvými verzemi 
bossa novy, získala ocenění na mnoha sou-
těžích a festivalech po celé Evropě. Nyní se 
chystá prorazit v USA. „Jsem finalistka Top 5, 
soutěže Made in New York, v porotě jsou mimo 
jiné Randy Brecker a Lenny White, a v květnu 
jedu zpívat na finále do New Yorku,“ popi-
suje Pátkai. Navíc její debutové album, Voce 
e Eu, je nominováno na Independent Music 
Awards v roce 2014 hned třikrát: jako nejlepší 
latinské album, nejlepší vocal jazz a nejlepší 
píseň. Akce začne ve 20:00 hodin a vstupné je 
150 korun.  zt

Noc kostelů otevře 
19 sakrálních staveb

Při tradiční Noci kostelů 
bude letos na Teplicku 
otevřeno 19 sakrálních 
staveb. Akce se uskuteč-
ní 29. května. I tento rok 
se zájemci mohou těšit 
na hudební vystoupení, 
krásně nasvícené interiéry 
a další doprovodné akce. 
V loňském roce se do noci 
zapojilo více než 1 400 kos-
telů a modliteben a v celé 
republice je navštívilo přes 
450 tisíc návštěvníků.  zt

Začíná festival 
vážné hudby
Zahajovací koncert 51. 
ročníku Hudebního festivalu 
L. van Beethovena se blíží. 
Uskuteční se 25. května 
v teplickém Domě kultury. 
Těšit se můžete na Beethove-
novy Chorální fantasie a za-
zní i Rossiniho Stabat Mater. 
Hraje se od 19:00 hodin 
a vstupné je 300 korun.  zt

Maňáskové divadlo 
zve na pohádku
Maňáskové divadlo Teplice 
připravilo pro malé diváky 
19. května představení Naše 
zahrádka. Nestárnoucí 
pohádka o slastech a stras-
tech jedné jarní zeleninové 
zahrádky, kterou ohrožu-
je nenasytná housenka. 
Naštěstí je tu pejsek hlídač, 
který všechno zachrání. 
Hraje se od 16:00 a 17:00 
hodin v Estrádním sále 
Domu kultury.  zt

Co si zaběhat 
kolem Doubravky?
Teplická TJ Lokomotiva po-
řádá již 12. ročník Malého 
Běkoda. Jedná se o seriál 
běžeckých závodů pro děti 
a mládež od 2 do 15 let na 
tratích kolem Doubrav-
ky. Další závod se poběží 
12. května.  zt

p o z v Á n K y

foto: krušnohorské divadlo

foto: www.jazzteplice.cz
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Jaké zvolit zasklení pro pasivní dům?
Kromě zateplení je výměna 
skel cestou k dotacím z pro-
gramu Zelená úsporám. Druhá 
etapa je právě vyhlášena. 
Lidé mohou o dotaci žádat od 
dubna. Celkem je v programu 
1,1 miliardy korun. Největším 
producentem izolačních skel 
v České republice je firma AGC.

Stavíte pasivní nebo nízko-
energetický dům? Zvolte vhod-
né zasklení: izolační trojsklo. 
Dosáhnete tak nejvyšší úrov-
ně tepelné izolace a zároveň 
skvělých parametrů světelné 
prostupnosti. Vhodné je zvolit 
skla s hodnotou Ug nižší než 
0,7 W/(m2.K) a solárním fakto-
rem přesahujícím 60 %.

Okna jsou z tepelně technic-
kého hlediska „slabým místem“ 
každého domu, o to více v pří-
padě domů v nízkoenergetic-
kém či pasivním standardu. 
Proto je nutno okna jako tako-
vá pečlivě vybírat a zaměřit se 
na parametry, které celkovou 
bilanci ovlivňují.

A jaké parametry tedy sledovat?
Důležitou vlastností zasklení 
je bezesporu součinitel prostupu 
tepla zasklením Ug (W/m2.K). 
Cílem je dosáhnout co nejnižší 
hodnoty, v případě izolačních 

trojskel se pohybujeme mezi 
hodnotami 0,7 až 0,5 W/m2.K, 
nicméně tato veličina je jen 
jedním dílem celkového poža-
davku na součinitel prostupu 
tepla oknem. Do požadované 
hodnoty vstupují další parame-
try – součinitel prostupu tepla 
rámem a řešení distančních 
rámečků. Nejlepším řešením 
z tepelně technického hlediska 
jsou takzvané „teplé rámečky“. 
Jednoduše řečeno, pokud jsou 
použity teplé distanční rámeč-
ky a vybereme rám okna, který 
má dobré tepelně technické 
vlastnosti, nemusíme mít souči-
nitel prostupu tepla zasklením 
tak nízký. Při správné volbě 
všech sledovaných parametrů 
máte jistotu, že v zimních měsí-
cích bude únik tepla minimální 
i v případě velkých oken.

Solární faktor SF nebo také g 
(%) určuje, kolik tepelné ener-
gie ze slunce projde zasklením 
do interiéru, respektive kolik 
přírodního tepla dokážeme 
získat ze slunečního záření do 

interiéru. Tato hodnota je dů-
ležitá především v zimním ob-
dobí, kdy v případě pasivních 
či nízkoenergetických domů 
slouží okna ve slunných dnech 
jako „topení“. Jednoduše ře-
čeno, čím vyšší solární faktor, 
tím lépe. V praxi to znamená, 
že v zimě ušetříte za vytápění 
a vaše účty za energii se sníží. 
Proto je vhodné volit izolační 
trojskla Thermobel TG LS, kte-
rá mají hodnotu solárního fak-
toru až 64 %.

Světelná prostupnost LT (%) 
nám říká, kolik světla ze slunce 
projde zasklením do interiéru 
domu. Požadavky na osvětle-
nost místností nejsou přísné, 
nicméně jde spíše o vnímá-
ní kvality vnitřního prostředí 
jako takového. V minulosti byla 
okna konstruována především 
z důvodu prosvětlení místností 
a kontaktu s vnějším prostře-
dím. Tmavé místnosti ve větši-
ně případů působí studeně, de-
presivně a často v nich člověk 
musí déle svítit, čímž zvyšuje 

spotřebu energie. Na úroveň 
světelné prostupnosti by měl 
být brán zřetel čím dál tím více 
a tento parametr by neměl být 
opomenut při výběru izolačního 
zasklení, aby nebylo třeba v in-
teriéru zbytečně svítit. Izolační 
trojsklo Thermobel TG LS s pa-
rametrem světelné prostupnos-
ti až na úrovni 75 % zajišťuje vy-
soký přísun světla a zvyšuje tak 
životní komfort uživatelů.

Jaká je životnost zasklení?
Životnost zasklení se samo-
zřejmě jako každý jiný produkt 
v čase nepatrně mění. Jde 
především o samotné stárnutí 
materiálu. Sklo jako materiál 
se však bere jako vysoce odol-
ný a časem neměnný materiál. 
Záruka na izolační zasklení 
je v dnešní době standardně 
stanovena na období 10 let. 
Samovolný únik plynové výpl-
ně zasklení, jeden z hlavních 
činitelů tepelné izolace, je 
v normě charakterizován jako 
únik jednoho procenta plynu 
za období jednoho roku. Lze 
tedy konstatovat, že přibližně 
po období 20 let je izolační 
zasklení funkční po všech 
stránkách, poté se jeho úroveň 
tepelné izolace snižuje.  pr

Více informací o vhodném návrhu 
zasklení najdete na produktových 
webových stránkách firmy AGC Glass 
Europe www.YourGlass.com.

I N Z E R C E

zasklení pro 
nízkoenergetické 
a pasivní domy

thermobel tg ls/lst

VYŠŠÍ TEPELNÉ ZISKY S NOVÝM TYPEM ZASKLENÍ

společnost agc glass europe uvádí na trh nové sklo s vylepšeným povlakem, který umožňuje 
využít tepelných zisků ze slunce jako přírodního zdroje energie. sklo s povlakem iplus LS 
tvoří základ pro vysoce kvalitní trojsklo Thermobel TG LS.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group – Tel.: +420 417 501 111 – czech@eu.agc.com – www.YourGlass.comfo
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odpověď se dozvíte 15. května 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 ?

při přestavbě zámku 
v Duchcově na začátku 

19. století vzniklo dnešní 
tříkřídlové průčelí, které 
uzavírají již starší cenné 

sochy významného 
barokního sochaře 

Matyáše Bernarda Brauna, 
který má plastiky i na 

Karlově mostě.

po třicetileté válce bylo město 
vybydlené a vybité. Právě tehdy došlo 
k doplňování počtu obyvatel z řad 
německých kolonistů. Jeho potomci pak 
ve městě žili až do odsunu v roce 1945.

trnovany mají dlouhou historii. Váže se 
k nim i první písemná zmínka o Teplicích. „Orná 
půda v Trnovanech a s ní i včelař Těšek.“ Jedná 
se o přepis pamětního záznamu o obdarování 
litoměřické kapituly z roku 1057.

v í t e ,  ž e …
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Gymnázium ve finále Juniorského maratonu
V pravé poledne odstartovalo 
čtvrté semifinálové kolo Juni-
orského maratonu, tentokrát 
v Ústí nad Labem. O účast ve 
finále bojovalo u OC Forum 
deset desetičlenných týmů, 
z nichž ten nejrychlejší postou-
pil do finále. Na středoškoláky 
čekala 42 kilometrů dlouhá 
trať, každý člen týmu běžel 
jednu desetinu, tedy 4,2 km. 
Ústecké semifinálové kolo bylo 
letos zatím nejnapínavější. 
O vítězství se rozhodlo až na 
poslední předávce a nejrychleji 
celý maraton zdolali stejně 
jako loni studenti Gymnázia 
Teplice v čase 2:21:47. Na 
druhém místě maratonskou 
štafetu dokončili běžci z Gym-

názia Lovosice (2:25:30). Třetí 
doběhlo družstvo z Gymnázia 
Ústí nad Labem (2:27:27). Kom-
pletní výsledky naleznete na 
www.runczech.com/jmc. „Juni-
orský maraton je ten nejlepší 
způsob, jak mladým ukázat, že 
běh je krásný sport, který málo 
stojí a hodně dává. Atmosféra 
závodu nezklamala ani letos,“ 
hodnotí Tomáš Coufal z orga-

nizačního týmu. Vítěznému 
týmu gratulujeme a držíme 
palce do finálového kola, které 
proběhne již v neděli 3. května 
v rámci Volkswagen Marato-
nu Praha. Všechna finálová 
družstva mají od RunCzech 
hrazenou dopravu do Prahy 
a zpět a ubytování ze soboty na 
neděli. Kromě výletu do Prahy 
si užijí start na Staroměstském 
náměstí po boku nejlepších 
vytrvalců světa a běh historic-
kým centrem Prahy. Na každé-
ho čeká tričko a v cíli medaile. 
Na nejlepší čekají ceny, které 
jsou předávány v rámci slav-
nostního vyhlašování. Více 
informací na www.runczech.
com/jmc.  zt

I N Z E R C E

I N Z E R C E

Trápí Vás zdravotní problémy? 
- lupénka, ekzémy
- akné, plísně, opary
- bolesti kloubů, záněty žil a šlach
- bércové vředy, hemeroidy  
- nebo sháníte potravinové doplňky k prevenci 
chorob a pro zdravý životní styl?
Řešení nabízí Konopná lékárna Teplice 
U Císařských lázní 365/1

Jediné zdravotnicky certifikované produkty z konopí v ČR 
od firmy CARUN vhodné i pro maminky s dětmi a seniory.

 otevřeno 
 pondělí – pátek / 10-13 a 14-19 hodin 
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O trochu 
tolerantnější Teplice

Teplice se potýkají s různými 
problémy. Jedním z nich je 
častá nenávist vůči menšinám. 
Farní mládež si mohla vyzkou-
šet, jaké je to žít s „cejchem“ 
jiné barvy, kultury či jiného 
handicapu. Akce v Trmicích na 
téma „tolerance“ se zúčastnilo 
12 mladých lidí ve věku 13–16 
let. Jožka z Benešáku povyprá-
věl, jaký je život na ulici, 
muslim ze Saudské Arábie se 
svěřil s tím, jak se mu jako 
lékaři pracuje v Teplicích, 
a třeba maminka na mateřské 
nás zasvětila do problémů 
matky-samoživitelky. Dalším 
programem nás provázeli také 
zástupci romské menšiny. Na 
hodinovou besedu přijel z Tep-
lic jeden z romských pracov-
níků salesiánského střediska, 
Jiří Čonka. Jeho pohled na rom-
skou problematiku byl velmi 
obohacující.  Salesiánské středisko

Nejmenší šermíři 
se utkali v Teplicích
Teplický oddíl šermu pořádal 
již 3. ročník sportovního šermu 
pro kategorii těch nejmenších 
šermířů Mini žáků a Mini ža-
ček. Z teplického oddílu vzešla 
před třemi lety myšlenka na 
založení této věkové katego-
rie. Čas dal tomuto nápadu za 
pravdu. Do Teplic se sjelo 24 
chlapců a 11 děvčat. Letošní 
sezona je v Teplicích silná na 
šermířský potěr. Za Teplice šer-
movalo šest chlapců a dvě děv-
čata. Turnaj proběhl v příjemné 
sportovní atmosféře, kterou 
vytvořili společně pořadatelé, 
trenéři, rodiče a samozřejmě 
závodníci. Teplickou osmičku 
tvořili – Aneta Kmečová, Lucie 
Černíková, Martin Muller, 
Adam Souček, Daniel Vach, 
Martin Černík, Michael Půhoný 
a Jan Kotala. Systém soutěže 
byl dvě kola základních skupin, 
kde ve skupině šermuje každý 
s každým, a následovaly elimi-
nace ve stylu K.O. (po prohře 
závodník končí). Kmečová 

zopakovala svůj výkon z pře-
dešlého turnaje. Bez prohry 
absolvovala obě kola skupin 
a přes eliminace prošla až do 
boje o zlato. Tam podlehla 
těsně Mirovské z USK Praha 
a vybojovala stříbrnou medaili. 
Chlapci se též činili – do finálo-
vé osmičky se probojovali hned 
tři – Muller 5., Souček 7. a Vach 
8. O finálovou osmičku prohráli 
boj Kotala na 14. a Černík na 
16. místě. Dobře si na svém 
prvním turnaji vedli nováčkové 
Půhoný na 17. a Černíková na 
10. místě.  teplický oddíl šermu

Svezte se na 
Lázeňské na koních
Jezdecký klub Doubravice 
nebude ani letos chybět na 
Zahájení lázeňské sezóny 
v Teplicích. Budeme nabízet 
možnost projetí či povožení 
na našich koních v Zámecké 
zahradě v blízkosti supermar-
ketu v Alejní ulici. Přijďte se 
povozit či podívat na naše 
koně.  Jezdecký klub teplice – Doubravice
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Probíhá blokové 
čištění komunikací
Pozor, ať vám neodtáhnou 
auto. Na území města probíhá 
až do 22. května čištění silnic 
a vybraných parkovišť. Ulice 
budou týden před prováděním 
prací označeny přechodným 
dopravním označením a bude 
zde uvedeno i datum a čas 
čištění. Nerespektování uvede-
ného dopravního značení bude 
posuzováno jako dopravní pře-
stupek o provozu na pozem-
ních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Vozidla 
porušující přechodné dopravní 
značení budou odtažena.  zt

Máte příznaky alergie? 
Běžte na vyšetření
Jaro s sebou nepřináší jen pyly, 
ale také létající hmyz. Včely, 
vosy a sršni jsou postrachem 
lidí alergických na hmyzí 
bodnutí. Pokud alergik již 
prodělal anafylaktickou reakci 
na hmyzí bodnutí, dostává 
autoinjektor, jehož pomocí 
si může sám aplikovat obsah 
autoinjektoru s adrenalinem. 
Bohužel, v poslední době počet 
alergiků roste. Je to mimo jiné 
dáno i změnou životního stylu, 
lidé jsou v kontaktu se stále 
novými a novými chemickými 
látkami, na které předtím ne-
byli zvyklí, nepříznivě působí 
i nezdravý způsob života. Děti 
tráví více času v místnostech, 
u počítačů mají málo pohybu, 
nevhodnou stravu, nezdravé 
bydlení s přetápěním místnos-

tí, malou nebo vysokou vlhkos-
tí vzduchu, nejsou v kontaktu 
s domácími zvířaty tak jako 
dříve. Je-li alergikem jeden 
z rodičů, je 40% riziko vzniku 
alergie u dítěte, jsou-li alergici 
oba rodiče, pak riziko u jejich 
potomků je až 70 procent. 
U alergického onemocnění 
jsou důležité: včasná diagnos-
tika, specifikace alergenů, 
režimová opatření a cílená 
farmakoterapie. Nezbytná je 
spolupráce pacienta a jeho 
rodiny. Základem je totiž při-
způsobení domácího prostředí 
faktu, že v něm žije alergik. 
Jedinou účinnou léčbou, kte-
rou zasahujeme do imunitního 
systému, aby se odklonil od 
atopické reakce směrem k nor-
mální, je specifická alergenová 

imunoterapie. Principem této 
léčby je podávání alergeno-
vých roztoků v postupně se 
zvyšujících dávkách až k dávce 
udržovací. Pacientovi je po-
dávána buď podkožní injekcí 
nebo aplikací na podjazykovou 
sliznici a trvá 3 až 5 let. Účin-
nost této léčby se pohybuje 
mezi 60 až 80 procent, dochází 
ke snížení příznaků, potřeby 
užívání protialergických léků 
a rizika progrese alergického 
onemocnění.  zt

Celníci zadrželi nebezpečný nálev s výhonky
Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce ve spolupráci 
s celníky nevpustila na trh 
kontejner se zásilkou nebez-
pečného nálevu s bambusový-
mi výhonky. Všech 455 obalů 
– plechovek o objemu 18 litrů 
– vykazovalo známky počína-
jící koroze a deset obalů bylo 
již silně zkorodovaných. Oba-
ly byly také částečně deformo-
vané. Nevyhovující stav obalů 
nevylučoval možnost konta-

minace obsahu a jednalo by 
se tak o potravinu nebezpeč-
nou. Na základě uvedených 
skutečností nebyla předmětná 
zásilka pro společnost Gas-
tronomy trading (dovozce) 
vpuštěna do vnitřního trhu 
Evropské unie a spotřebitelé 
tak nebyli vystaveni riziku 
konzumace nevyhovující 
potraviny. Dle průvodní do-
kumentace byla odesílatelem 
společnost z Číny.  zt

A. Staška 29. 4. – 2. 5.
Slovenská 1. 5. – 5. 5.
U Nemocnice 4. 5. – 7. 5.
Stará Mlýnská 28. 4. – 1. 5.
Zemká 30. 4. – 4. 5.
Francouzská 28. 4. – 1. 5.
Přítkovská 1. 5. – 5. 5.
Kpt. Jaroše 1. 6. – 4. 6.
Školní 1. 6. – 4. 6.
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.
Jankovcova 1. 5. – 5. 5.
P. Holého 5. 5. – 8. 5.
Kollárova 4. 5. – 7. 5.
Sviní potok 6. 5. – 9. 5.
Novoveská 5. 5. -8. 5.
Vrázova 6. 5. – 9. 5.
Sklářská 6. 5. – 9. 5.
Alejní 11. 5. – 14. 5.
Rooseveltovo nám. 3. 6. – 6. 6

U Soudu 13. 5. – 16. 5.
Písečná 13. 5. – 16. 5.
Skupova 11. 5. – 14. 5.
Zeyerovo nám. 11. 5. – 14. 5.
Potoční 7. 5. – 11. 5.
Krušnohorská – parkoviště 8. 5. – 12. 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.
Ostravská 12. 5. – 15. 5.
Unčínská 13. 5. – 16. 5.
K. Čapka 29. 5. – 2. 6.
Scheinerova 15. 5. –19. 5.
Americká 18. 5. – 21. 5.
Rovná 18. 5. – 21. 5.
Lípová 18. 5. – 21. 5.
Maršovská 21. 5. – 25. 5.
Rohová 21. 5. – 25. 5.
Sobědruhy, Důlní ul. 
x Pod Kopcem 19. 5. – 22. 5.
V Závětří 22. 5. – 26. 5.
Metelkovo nám. 21. 5. – 25. 5.

Trnovanská 19. 5. – 22. 5.
Dr. Vrbenského 19. 5. – 22. 5.
Gagarinova 20. 5. – 23. 5.
J. Suka 20. 5. – 23. 5.
Dubská 22. 5. – 26. 5.
Javorová 25. 5. – 23. 5.
Nedbalova 28. 5. – 1. 6.
Baarova 29. 5. – 2. 6
Potěminova 25. 5. – 28. 5.
Jugoslávská 26. 5. – 29. 5.
Zelená 22. 5. – 26. 5.
Habrová 26. 5. – 29. 5.
Proboštovská 28. 5. – 1. 6.
Holečkova 29. 5. – 2. 6.
Svojsíkova 25. 5. – 28. 5.
Hudcov 27. 5. – 30. 5.
V Břízkách 27. 5. – 30. 5.
Duchocovská 29. 4. – 2. 5.
Bratislavská 4. 5. – 7. 5.
Opavská 27. 5. – 30. 5.
Bílinská 26. 5. – 29. 5.
J. Hory 29. 5. – 2. 6.
Máchova 27. 5. – 30. 5.
Pražská 29. 5. – 2. 6.
K. J. Erbena 29. 5. – 2. 6.

S t a n o v i š t ě  v e l K o K a p a c i t n í c h  K o n t e J n e r ů

Částečná uzavírka 
ulice J. K. Tyla
V ulici J. K. Tyla se rekon-
struuje vodovod a plyno-
vod. Z tohoto důvodu bude 
v úseku od křižovatky 
s Potěminovou ulicí po kři-
žovatku 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

ul. Osiková, Jasanová, Černá cesta, 
Nová cesta, ul. ul. Na Konečné, 
Pod Hvězdárnou, Pod Školou, 
ul. Rohová, Na Spojce, parkoviště 
u MP, ul. J. Payera ul. V Břízkách 
– Luční (slepá část), ul. Lomená, 
Středová, Průjezdná, ul. Unčínská 
vč. parkoviště ul. Krušnohorská vč. 
parkovišť ul. Maršovská (spodní 
část k PČR) parkoviště u Sportovní 
haly, parkoviště ul. Prosetická u PČR 
parkoviště kpt. Jaroše (Hvězda), 
parkoviště Bohosudovská k Přítkovské 
(pod Kauflandem)
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Kontakt: 
Dvorská 195, 415 01 Teplice – Prosetice 
tel.: 417 510 504 
e-mail: utulekteplice@email.cz
příjem nových zvířat 
Nově příchozí přírůstek je do 24 hodin 
podroben veterinárnímu vyšetření 
a následně je umístěn po dobu 11 dní 
do karantény. Po uplynutí této doby 
je zvíře oočkováno a nabízeno do 
náhradní pěstounské péče.
pěstounská péče 
Při přebírání zvířete do pěstounské 
péče je potřeba mít s sebou platný 
občanský průkaz, vlastní obojek 
a vodítko a to nejdůležitější, kladný 
vztah ke zvířatům.
Útulek můžete navštívit v úterý 
a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin.

PeginA 
rasa: Kříženec 
věk: 5 roků

BoBíK 
rasa: Kříženec 
věk: 5 roků

ATHos 
rasa: Kříženec 
věk: 1–2 roky

DAisy 
Rasa: Kříženec 
Věk: 2 roky

Stovku pytlů naplnili odpadem 
dobrovolníci v Novosedlicích na Teplicku

Obec se tak o týden dřív 
připojila k celorepublikové 
akci „Ukliďme Česko“. „Nic 
velkého jsem tam neviděl, 
takže bychom neměli mít 
problém, že bychom to měli ve 
dvou, třech brát. Nevstupujte 
do jakýchkoli prostor, kde by 
hrozilo nebezpečí propadnutí, 
zavalení či utonutí. Mám zjiš-
těno, že dneska vlak nepojede, 
stejně jako už několik měsíců 
a let,“ rozdal starosta Radoslav 
Bartůněk s humorem bezpeč-
nostní pokyny. Proč se místní 
k úklidu v sobotu přidali? „Pro 
dobrý pocit,“ vysvětlil s úsmě-
vem Robert Schiller. „Líbila se 
mi iniciativa obce, že podpo-

řila tu celorepublikovou akci. 
Mrzí mě, že Teplice to nedoká-
zaly.“ Přišlo nakonec víc lidí, 
než starosta očekával: „Čekal 
jsem tak 20 dobrovolníků, to 
je kolem 50 pytlů. Teď jsem 
přesvědčen, že jich mohlo být 
ještě víc.“ Naplnili jich nako-
nec na sto. Stanislava Hajná 
sbírá také. Kromě plastových 
lahví, papírů, sprejů a obalů 
od sušenek našla i překvapivé 
úlovky: „Našla jsem zatím opa-
sek a spoustu zapalovačů. Je 
vidět, že náš stát pěkně kouří,“ 
domnívá se. K úsilí dospělých 
přispělo i několik dětí. Ty si 
o nepořádnících myslely své. 

 Gabriela hauptvogelová/Čro Sever

I N Z E R C E

MILAN DROBNÝ

Den otevřených Dveří
Českého rozhlasu Sever 
 

sobota 16. 5. 2015 | 13.00–17.00 hodin
 
Zahrada Českého rozhlasu Sever 
Na Schodech 10, Ústí nad Labem
 

PLAVCI | BONIFANTI | VIKTOR SODOMA
 
skákací hrad | atrakce pro děti | prohlídky budovy 
občerstvení | každý návštěvník obdrží DVD zdarma!

Slavíme 70. narozeniny ČRo Sever

VSTuP ZDARMA

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Zajeďte si na 
výstavu do pevnosti
Nová stálá výstava In lapide 
regis – Na kameni králově, 
která bude na pevnosti Kö-
nigstein k vidění od 1. května, 
poprvé uceleně vypráví dějiny 
slavného opevnění od založení 
českého středověkého hradu 
přes raně novověkou pevnost 
až po založení muzea. Příprav-
né výzkumy, sběry materiálů 
a stavební práce probíhaly 
déle než 25 let. Celá expozi-
ce je pojata multimediálně 
a trojjazyčně (německo-česko-
-anglicky). Pevnost Königstein 
patří mezi evropské fortifikač-
ní legendy. Z dálky viditelné 
majestátní opevnění trůní 
na vrcholku stejnojmenné 
stolové hory 247 metrů nad 
hladinou Labe v malebném 
Saském Švýcarsku nedaleko 
od Drážďan a hranic s Českem. 
Vstup na novou výstavu je již 
zahrnut v ceně vstupného na 
pevnost Königstein. Pevnost 
je otevřena denně od 9:00 do 
18:00 hodin. Vstupné 8 eur/ 
6 eur, rodinné – maximálně 
4 děti do 16 let a 2 dospělí 
21 eur. Návštěvníci z Česka 
mohou uplatnit slevu v rámci 
Kulturního pasu Euroregion 
Elbe/Labe.  zt

z v í Ř e c í  Ú t u l e K

S e r v i S

1 5

k v ě t e n  2 0 1 5



... a dalších 51 prodejen v celé České republice. Více na BRENO.cz

UMĚLÁ TRÁVA CRICKET ...

ROZDÍL NEPOZNÁTE!
Inspirujte se ve Vaší nejbližší velkoprodejně s nejširším 

sortimentem podlahových krytin v ČR.

KUPON 
NA SLEVU

Platí pouze do 31. 5. 2015!  
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit 
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

při nákupu

(vyjma akčních cen)

-15
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Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit 
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.
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