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Z Teplic do 
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Ruina zimního 
stadionu asi brzy zmizí

STRANA 5

Zprávy

V muzeu vystavují 
unikátní obrazy

STRANA 10

Volný čas



Zahradní dům
26. 2. 19:00 SeveročeSká filharmonie 

 Teplice, abonenTní 
 koncerT cyklu k.

božák
5. 2. 20:00 fooSe
6. 2. 21:00 deep ThroaT
7. 2. 21:00 WhaT a funck
13. 2. 21:00 SighTS and fallen faiTh
20. 2. 21:00 hlinomaZ, TřeTí STupeň 

 TorTury a další Skupiny
21. 1. 21:00 diSperSe, Terraform, 

 beyond The duST
27. 2. 21:00 baSSTardS
28. 2. 21:00 rock and roll 

 and TWiST nighT

klub hvjeZda
14. 2. 20:00 nirvana SpiriT a Toxic people
21. 2. 20:00 aleš brichTa projecT, 

 neW black jack, cumbal 

28. 2. 20:00 už jSme doma, radoST 

krušnohorSké divadlo
2. 2. 19:00 do ložnice vSTupujTe 

 jednoTlivě!
10. 2. 19:00 kaTapulT reTro Tour 40 leT
11. 2. 19:00 opačné pohlaví
15. 2. 10:30 o holčičce, kTerá Zlobila
15. 2. 19:00 Teď ne!
16. 2. 19:00 valenTýnSký koncerT
23. 2. 19:00 padeSáTka

dům kulTury
5. 2. 19:00 SeveročeSká 

 filharmonie Teplice 
7. 2. 15:00 děTSký maškarní karneval
12. 2. 19:00 Sč filharmonie Teplice
18. 2. 19:00 flereT
19. 2. 19:00 Sč filharmonie Teplice
24. 2. 16:00 a 17:00 maňáSkové divadlo
26. 2. 18:00 přednáška Svoboda – 

 neZbyTný předpoklad víry
28. 3.   maTuriTní pleS STudenTů 

 konZervaToře Teplice, 4.a

kino kvěTen
1. 2. 15:00 velká šeSTka 3d
1. 2. 17:30 mordecai: grandioZní případ
1. 2. 20:00 kod enigmy
6. 2. 15:00 Spongebob ve filmu: 

 houba na Suchu 3d
7. 2. 10:00 Spongebob ve filmu: 

 houba na Suchu 3d
7. 2. 15:00 Spongebob ve filmu: 

 houba na Suchu 3d
8. 2. 10:00 Spongebob ve filmu: 

 houba na Suchu 3d
8. 2. 15:00 Spongebob ve filmu: 

 houba na Suchu 3d
12. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi

13. 2. 10:00 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
13. 2. 17:30 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
13. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi
13. 2. 22:00 padeSáT odSTínů šedi
14. 2. 10:00 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
14. 2. 15:00 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
15. 2. 15:00 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
15. 2. 17:30 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
15. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi
16. 2. 17:30 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
16. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi
17. 2. 17:30 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
17. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi
18. 2. 17:30 Zvonilka a Tvor neTvor 3d
19. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi
20. 2. 22:00 padeSáT odSTínů šedi

21. 2. 22:00 padeSáT odSTínů šedi
22. 2. 20:00 padeSáT odSTínů šedi
27. 2. 15:00 ovečka Shaun
28. 2. 10:00 ovečka Shaun
28. 2. 15:00 ovečka Shaun

regionální muZeum Teplice
výSTavy
do 1. 2.  ježíšek – 

 nejSlavnější děťáTko
do 22. 2.  paTrik linharT – 

 vulgo paTrik veTrugin
do 15. 3.  čeSké moderní umění 

 1922 až 1980
12. 2.–29. 3. umění lovu, aneb od ZpůSobu 

 obživy ke kraTochvíli

měSTSké kulTurní ZaříZení dubí
 do 6. 2.  brána recyklace 

 Modrý dům porcelánu Dubí
11. 2.   bilance
21. 2. 15:00 maškarní bál pro děTi
21. 2. 20:00 maškarní pleS pro doSpělé

premiere cinemaS Teplice
5. 2.   neZlomný
12. 2.   Zvonilka a Tvor neTvor
19. 2.   kingSman: Tajná Služba
19. 2.   veTřelec

26. 2.   Teorie všeho

pleSy v krušnohorSkém divadle 
(maSkaron)
6. 2.   hoTelová škola Teplice, 

 Třída 4.b a n2
13. 2.   hoTelová škola Teplice, 

 Třída 4.a a 4.c
20. 2. 20:00 xii. repreZenTační pleS 

 STaTuTárního měSTa Teplice
21. 2.   gymnáZium j. a. komenSkého 

 dubí, Třída okTáva
27. 2.   51. repreZenTační pleS 

 čeSkého porcelánu
28. 2.   obchodní akademie Teplice, 

 Třída 4.a a 4.b
6. 3.   pleS STudenTů gymnáZia 

 Teplice, Třída 8.e
13. 3.   1. jarní repreZenTační pleS 

 SpolečnoSTi jelínek holding 
 a TereZiných láZní dubí

20. 3.   maškarní pleS 
 krušnohorSkého divadla

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

Čtení pro děti 
v knihovně
teplice – O tom, že číst dětem se 
má a že je to prospěšné pro je-
jich vývoj, schopnost vyjadřovat 
se nebo procvičování obrazo-
tvornosti, se asi není potřeba 
dlouze rozepisovat. Dobře to vědí 
i v teplické Regionální knihovně, 
kde i letos pokračuje už tradiční 
předčítání pro předškolní děti. 
Vždy jednu středu v měsíci při-
pravuje knihovna půlhodinový 
pořad plný pohádek, příběhů, 
hádanek a básniček. V tomto 
pololetí se čtení budou konat 
11. února, 11. března, 15. dubna, 
13. května a 17. června vždy od 
16 hodin. Vstup je volný.  vv

 

Do Teplic míří 
legendární Katapult
teplice – Až se bude psát rok 2006, 
Hlupák váhá, Blues opuštěný po-
stele, Půlnoční závodní dráha...  
Nejen tyhle hity od Katapultu si 
budete moci poslechnout a sa-
mozřejmě i zazpívat 10. února 
od 19 hodin v Krušnohorském 
divadle v Teplicích. Katapult tam 
přijede v rámci své Retro Tour 40 
let, se kterýou brázdí republiku 
u příležitosti 40 let od svého 
založení. Skalní fanoušky určitě 
potěší dobový zvuk.  vv

Máte co vystavovat 
a nemáte kde?
teplice – Regionální muzeum 
v Teplicích přišlo se zajímavou 
nabídkou. Svou III. výstavní 
místnost nabízí k prezentaci 
spolků, sdružení, drobných 
vystavovatelů nebo soukromých 
sběratelů z Teplicka. Smyslem je 
podpořit kulturní a společenský 
život ve městě. Vystavovatelům 
proto muzeum nebude účtovat 
nic za pronájem. Výjimku tvoří 
pouze komerční akce, například 
prodejní výstavy. Například 
právě v těchto dnech se ve 
III. výstavní místnosti koná 
výstava prací teplického literáta 
a výtvarníka Patrika Linharta 
Alkomagie Severu.  vv

Za kaméliemi 
do Oseka
Osek – Výstava fotografií Kamélie 
Blanky Severinové se uskuteční  
v galerii Informačního turistic-
kého centra v Oseku od 7. února 
do 14. března. Výstavu je možné 
navštívit každý den kromě 
pondělí od 9.00 do 16.00 hodin. 
Informační turistické centrum 
Osek sídlí přímo v areálu cister-
ciáckého kláštera.  vv

p O z v Á n K y

Tip Petra Matuszeka
Mé osobní kulturní tipy se týkají z pochopi-
telných důvodů především produkcí konzer-
vatoře v Teplicích. Zejména chci doporučit 
Valentýnský koncert 16. února v 19:00 
hodin v Malém sále Krušnohorského divadla 
v Teplicích. Vystoupí zde mladí talentovaní 
umělci naší populární scény, spoluúčinkovat 
bude skvěle vyprofilovaný bigband teplické 
konzervatoře pod vedením Lukáše Čajky. Na 
tento koncert plný šansonových hitů a zná-
mých melodií z oblasti jazzové, swingové 
i populární hudby se opravdu velmi těším! 
Druhým mým tipem je především společen-
ská událost. Začíná plesová sezona a tak 
se 28. února zhruba ve 20:00 hodin naplno 
rozjede i maturitní ples třídy 4.A teplické 
konzervatoře. K poslechu i k tanci bude hrát 

znovu bigband konzer-
vatoře a rozhodně je to 
akce, kterou by bylo škoda 
nechat si ujít. Pokud jde 
o mimoškolní akce, doporu-
čuji 2. února v 19:00 hodin 
navštívit představení Tosky Severočeského 
divadla v Ústí nad Labem. Nutno připome-
nout, že touto operou Giacoma Pucciniho 
bude divadlo reprezentovat ústecký region 
na Festivalu Opera 2015 v Praze, a to 6. 
února ve Stavovském divadle. Představení je 
charakteristické opravdu špičkovými pěvec-
kými výkony a efektní scénou Josefa Jelínka. 
Vřele doporučuji! Vím, že pokud čtenáři 
některé z uvedených akcí navštíví, nebudou 
rozhodně zklamáni. Přeji všem krásný a kul-
turními zážitky naplněný únor! 

 petr matuszek, zástupce ředitelky Konzervatoře teplice
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Ruina zmizí

Možná se blýská na lepší 
časy a Tepličané se koneč-
ně zbaví pohledu na ruinu 
bývalého zimního stadionu. 
Ta hyzdí město už roky.  Při-
tom kdysi bývala chloubou 
lázeňského města.

Stadion pro 6000 divá-
ků patřil po svém otevře-
ní v roce 1976 mezi nejmo-
dernější v Československu 
a často se po jeho ledě pro-
háněla reprezentace. A na 
teplickém kluzišti hrál i zla-
tý olympijský vítěz z Naga-
na Robert Lang.

Nový vlastník ruiny chce 
na místě bývalého stadionu 
vybudovat relaxační a od-
dechovou zónu propojenou 
s komerčními aktivitami. 
Návštěvníci všech věko-
vých kategorií by si tam prý 
měli přijít na své. Konkrét-
nější představu zatím nemá 
a vítá i nápady Tepličanů.

Kéž by se plán zdařil. Tep-
lice si totiž po letech kouká-
ní na ruinu zaslouží důstoj-
nou náhradu. 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka

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.
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www.kia.com

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

Nová Kia Sportage 
s programem 777 
se zvýhodněním  
až 165 000 Kč

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

teplice – Zbyla vám doma čipová karta na autobusy společnosti 
Arriva, která po lednových změnách v dopravě už neplatí? A zby-
ly vám na ní ještě nějaké peníze? Nebojte, nepřijdete o ně. Máte 
možnost požádat Arrivu o vrácení peněz. Žádat můžete několika 
způsoby. Žádanky v papírové podobě najdete na sběrných mís-
tech v Teplicích, Masarykova třída 360/8 a v Duchcově, Osecká 
ul. 416/10. Na adrese www.arriva-teplice.cz jsou žádosti ke sta-
žení. Jednou žádostí můžete požádat o přebytky na více kartách. 
Konečný termín pro podání žádostí je 31. 10. 2015.  vv

Arriva vrací peníze, které vám 
zbyly na starých čipovkáchKam nejraději 

jezdíte lyžovat?

alice plicková 
22 let, obchodnice 
teplice

Na lyže bohužel 
nejezdíme, ale když je mož-
nost, tak s pejsky chodíme 
na procházky na Komárku, 
Doubravku, a když je méně 
času, tak do Zámecké za-
hrady, tu máme hned před 
domem.

Simona Bejčková 
14 let, studentka 
teplice

Lyžovat jezdím 
do Mikulova, tam je to 
příjemné a dobře si tam 
zajezdím. Jinam vlastně ani 
nechodím. 

Hana Bejčková 
35 let, mateřská dov. 
teplice 

Lyžování v regi-
onu určitě využívám. Ráda 
si zajedu na Bouřňák. Jsou 
tam dobré ceny a celkově 
mi to tam vyhovuje, služba-
mi, vším. 

martina pavlová 
21 let, operátorka 
Ústí nad labem 

V okolí nikde 
nelyžuji, raději sáňkuju,  
jinak lyžovat jsem jezdila až 
do Špindlerova Mlýna.

a n K e t a S l O u p e K
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Chaos v dopravě se pomalu uklidňuje
teplicko – Chaos, který provázel 
v prvních lednových týdnech 
nový systém krajské autobu-
sové dopravy, se už uklidnil. 
Autobusy jezdí většinou na čas, 
pokud ke zpoždění dojde, tak 
jen v řádu minut. Umoudřily se 
i strojky na vydávání jízdenek, 
a tak cestující už nejezdí zadar-
mo anebo za jiné než správné 
jízdné. Prvotní potíže ale 
nezůstaly bez odezvy. Z pozice 
ekonomického náměstka a jed-
natele teplické dopravní společ-
nosti Arriva odešel Jan Gaisler. 
Důvodem byly právě nesnáze, 
se kterými se dopravce při zave-

dení nového systému potýkal. 
Byly totiž asi největší v celém 
kraji. Důvodem bylo to, že právě 
na Teplicku se jako první v kraji 
zavedlo propojení linkové dopra-
vy s městskou. Ovšem dopravce 

na tuto změnu neměl dle svých 
slov od objednavatele dopravy 
Ústeckého kraje dostatek času, 
navíc bojoval s nedostatkem 
řidičů. Další problémy prý způ-
sobily špatně nastavené jízdní 
řády, které řidičům neponechá-
valy dostatek času na povinné 
zdravotní přestávky. Ústecký 
kraj se nařčení a nejen ze stran 
Arrivy bránil tím, že naopak 
dopravci zanedbali přípravu na 
nové podmínky. Přesto se ale 
kraj rozhodl, že na linkách, kde 
dochází ke zpožděním pravidel-
ně, změní jízdní řády. Mělo by to 
být od 1. března.  vv

Slavní architekti  možná 
budou stavět nový stadion 
teplice – Doma i v zahraničí asi 
nejznámější česká architekto-
nická kancelář s tradicí dlou-
hou více než 45 let, liberecký 
SIAL, bude možná stavět v Tep-
licích. Společnost, která má na 
kontě slavný vysílač s hote-
lem na Ještědu, koncertní sál 
a kolonádu teplického Domu 
kultury, dostavbu areálu UJEP, 
přebudování městských lázní 
v Liberci na galerii a desítky 
dalších odborníky ceněných 
staveb, pro Teplice možná 
navrhne zimní stadion. 

Rada města totiž z devíti na-
bídek na provedení zakázky na 

návrh a stavbu stadionu vybra-
la právě nabídku společnosti 
SIAL architekti a inženýři s.r.o. 
Liberec. Aby kancelář moh-
la zakázku skutečně provést, 
musí její přidělení schválit za-
stupitelstvo města. To nejbližší 
se bude konat 6. února.  vv

Každý šestý učitel 
nevyhovuje
teplicko – Mají zkušenosti, ale 
nemají odborné pedagogické 
vzdělání předepsané zákonem. 
V této situaci je každý šestý 
učitel v Ústeckém kraji.  Podle 
zákona musejí tito lidé ze škol-
ství odejít. Situace představuje 
problém nejen pro nekvalifi-
kované učitele, ale také pro 
školy. Zejména pro ty odborné. 
Odborné předměty by měli učit 
vystudovaní inženýři s pe-
dagogickou praxí, ale takoví 
se těžko shánějí. Navíc staré 
praktiky s řemeslnými doved-
nostmi se školám pochopitelně 
nechce pouštět. Takoví učitelé 
mají možnost přejít na post 
učitelů odborného výcviku, kde 
ale dostávají méně peněz, nebo 
pracovat na zkrácený úvazek. 
Zákon také ředitelům umož-
ňuje nechat nekvalifikované 
pedagogy na místech tak dlou-
ho, dokud se nenajde člověk 
s potřebným vzděláním.  vv

Kostel sv. Petra a Pavla 
v Oseku se dočká oprav
Osek – Barokní kostel sv. Petra 
a Pavla, který je využíván pře-
devším jako kulturní stánek, 
se jeho vlastník město 
Osek chystá opravit. Věž 
kostela dostane novou 
krytinu, nahradí se část 
krovu a zajistí kotvení 
kříže nad věží. Také 
omítka věže a západní 
fasády projde opravou, 
bude vyčištěna a čeká 
ji hloubková penetrace. 
Vedle stavebních prací 

jsou plánovány také práce 
restaurátorské. Odborníci 
na záchranu památek budou 

pracovat na vstupních 
dveřích a oknu do věže, 
zrestaurují také kříž, 
zvon, ciferníky věžních 
hodin a kamenné prvky 
západní fasády. Osecká 
radnice odhaduje, že za 
stavební práce zaplatí 
asi 1,8 milionu korun 
a zhruba stejnou sumu 
dá i za restaurování.   vv

Ústecký kraj 
oslaví patnáctiny
Ústecký kraj – Letos uplyne 15 
let od vzniku samosprávných 
krajů. Ústecký kraj chce 15. 
výročí připomínat během 
celého roku. Rada kraje proto 
na svém posledním zasedání 
schválila logo, které bude 
umístěné akcích, na jejichž 
pořádání se kraj podílí.  vv

Teplo a voda je letos dražší, na energiích ušetříte 
teplice – Letos si lidé na Teplicku připlatí za teplo 
a vodu, na plynu se dá ušetřit. Severočeská 
vodárenská společnost zvedla v roce 2015 cenu 
jednoho kubíku na 96,03 koruny. Z toho vodné 
činí 49,20 a stočné 46,83. Důvodem jsou podle 
SVS nutné investice do opravy vodovodů a záro-
veň stále klesající spotřeba vody. 

Naopak bychom mohli ušetřit na elektrické 
energii. Co se výše úspory týče, záleží na doda-
vateli energie i na odběrovém tarifu.

ČEZ například nabízí u jednoho ze svých ta-
rifů slevu deset procent, z alternativních doda-
vatelu například děčínský Armex snížil cenu 
v průměru o šest procent.

S cenou plynu je to složitější. Hodně záleží na 
dodavateli a tarifu. Obecně se dá říct, že ceny 
mírně vzrostly. Může za to především navýšení 
ceny za distribuci plynu, které v průměru před-
stavuje asi sedm procent. V Teplicích také mír-
ně stoupla cena tepla o 1,7 procenta.  vv

Hotelovka vaří 
i konzervatoristům
teplice – Vedle vlastní jídelny 
U kantora a jídelny teplického 
gymnázia v ulici Dobrovolců 
začala teplická hotelová škola 
v lednu provozovat také jídelnu 
konzervatoře v Chelčického 
ulici. Na jídlo sem může přijít 
i veřejnost. Výměna dosavad-
ních kuchařů za žáky hotelov-
ky přinesla několik novinek. 
Strávníci si nově mohou vybrat 
ze tří druhů jídla a také využít 
objednávkový systém s mož-
ností vzdáleného připojení.  vv
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

ÚNOROVÉ 
SLEVY

40%

Ke každé 

zakázce čistič 

žaluzií zdarma.

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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

www.lukyul.cz

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

SLAVÍME

LET20

v kraji platí nový systém autobusové 
dopravy. foto: gabriela hauptvogelová/čro sever

Studie nového zimního stadionu.

Výtěžek plesu města 
půjde na charitu
teplice – Plesová sezona je v pl-
ném proudu, jejím vrcholem 
bývá v Teplicích Reprezentační 
ples Statutárního města Tepli-
ce. Ten letošní je už XII. v řadě 
a koná se v pátek 20. února 
od 20 hodin ve všech prosto-
rách Krušnohorského divadla. 
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován na dobročinné účely. 
Tentokrát si výdělek rozdělí 
Oblastní charita Teplice 
a o.p.s. Pampeliška.  vv

z p r Á v y

4

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



Třešňák: Ruiny zimního stadionu brzy zmizí
teplice – Už jen zápis do 
katastru nemovitostí 
zbývá teplickému 
podnikateli Jaroslavu 
Třešňákovi k tomu, 
aby se podle zákona 
stal majitelem toho, co 
zbylo ze zimního sta-
dionu. Odkoupil ho od 
slovenských majitelů, 
kterým došly peníze 
na jeho demolici. 
Podle svých slov chce 
Třešňák v nejbližší době zbyt-
ky budov zbourat a celý poze-
mek vyčistit. „Demolice bude 

náročná, ale nejpozději na 
podzim by měly ruiny zmizet. 
Náklady se budou pohybovat 

v desítkách milionů 
korun,“ uvedl pod-
nikatel. Na volném 
prostranství chce 
vybudovat relaxační 
a oddechový prostor 
spojený s komerčním 
projektem. Jeho před-
stavy zatím nejsou 
úplně konkrétní. 
Mělo by prý jít o něco, 
kde si to své najdou 
obyvatelé a návštěv-

níci města všech věkových 
kategorií. Jaroslav Třešňák prý 
vítá i nápady obyvatel.  vv

Kraj nabízí dotace inovativním firmám
teplicko – Ústecký kraj vyhlásil 
dotační program Inovační 
vouchery. Dotace z nich mo-
hou dosáhnout až  120 tisíc 
korun. Firmy je mohou využít 
na testování svých výrobků, 
provádění měření, navržení 
nových materiálů nebo dokon-
ce celých systémů a provozů. 

Zkrátka na všechno, co se dá 
zahrnout pod pojem inovace.  
Žádosti o dotace mohou zájem-
ci posílat na Krajský úřad Ús-
teckého kraje až do 20. února. 
Stačí vyplnit on-line formulář 
a dodat tři jednoduché přílohy. 
Další informace najdete na 
www.icuk.cz.  vv

Nominujte osobnosti 
na Cenu hejtmana
teplicko – Také letos bude 
hejtman kraje vyhlašovat 
nejvýraznější osobnosti Ústec-
kého kraje za rok 2014 v pěti 
oblastech veřejného života. 
A sice regionálního rozvoje, 
sociální a zdravotní, vědy 
a výzkumu, kultury a sportu. 
Nominovat osobnosti na Cenu 
hejtmana může kterýkoli 
občan kraje. Návrh na ocenění 
společně s odůvodněním, proč 
si nominovaný cenu zaslouží, 
je třeba poslat do konce února 
na adresu zastupitelstva kraje 
a připojit také prohlášení 
o bezúhonnosti nominované-
ho. Ocenění obdrží od kraje 
odměnu 50 tisíc korun.  vv

Nemocnice zakázala 
návštěvy na ARO a JIP
teplice – Kvůli nárůstu chřip-
kových onemocnění zakázala 
Krajská zdravotní návštěvy na 
vybraných odděleních teplické 
nemocnice. Jde o anestezio-
logicko-resuscitační oddělení 
(ARO) a jednotku intenzivní 
péče (JIP) dospělých i dětských. 
Zákaz platí do dovolání.  zt

Muzeum žádá Tepličany o pomoc
teplice – K 70. výročí ukončení 2. světové války se muzeum chystá 
připravit velkou výstavu. Historici by expozici rádi doplnili vzpo-
mínkami pamětníků a také případně shromáždili dokumenty 
vypovídající o období let 1944–1946 v Teplicích a okolí. Jakékoli 
podněty a náměty pracovníci muzea vítají. Pokud patříte k těm, 
kteří by muzeu mohli pomoci, kontaktujte Viktora Kellera, 
tel. 417 537 869, e-mail keller@muzeum-teplice.cz.  vv
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Rekonstruujete 
byt, stavíte dům 
a potřebujete 
novou podlahu 
nebo dveře? 
Navštivte naše 
podlahové 
studio, kde Vám 
nabídneme široký 
výběr všech druhů 
podlahových 
materiálů 
a interierových 
dveří.

Podlahové studio 
moderních trendů 
a tradiční kvality

Již 18 let 
s vámi!

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

www.pacina.cz

&
DVEŘE

Za výhru gymnázium 
pořídilo knihy i kurzy 
teplice – Gymnázium Teplice, 
které skončilo druhé v soutěži 
Dobrá škola Ústeckého kraje, 
za to dostalo 750 tisíc korun. 
Jak gymnázium uvedlo, v sou-
ladu s pravidly soutěže šlo více 
než 150 tisíc korun z výhry na 
platy, dalších zhruba 450 tisíc 
škola použila na opravy roz-
vodů, elektromontážní práce 
a také nové podlahy a vitríny. 
Za zbytek výhry gymnázium 
zaplatilo školení a kurzy pro 
pedagogy, učebnice, pomůcky, 
počítače a dataprojektory.  vv

Obětí dopravních 
nehod přibylo
teplicko – Méně dopravních 
nehod, ale více obětí. Tako-
vá je podle dopravní policie 
bilance na silnicích Ústeckého 
kraje za loňský rok. Vloni při 
dopravních nehodách v kraji 
zemřelo 57 lidí, což je o devět 
více než v roce 2013.

Podle vedoucího krajské do-
pravní policie Jiřího Ušáka nej-
častějším typem dopravní ne-
hody jsou čelní střety. Častými 
účastníky dopravních nehod 
jsou mladí lidé do 30 let nebo 
řidiči, kteří vlastní řidičský 
průkaz méně než tři roky.  vv

Tepličané mohou třídit bioodpad 
doma, v Ústí tato možnost není
teplice – Speciální kbelík na bioodpad má 2300 domácností v Tep-
licích. Jde vesměs o obyvatele rodinných, vilových nebo menších 
činžovních domů. V Ústí nad Labem nic podobného neexistu-
je. Lidé tam sice mohou bioodpad vytřídit do zvláštních pytlů 
rozdávaných zdarma, ale musejí s ním až do sběrného dvora ve 
Všebořicích. Vedení města slibuje, že v budoucnu se situace zlep-
ší. Na konci roku totiž končí smlouva společnosti AVE, která má 
na starost nakládání s odpady. Do nového výběrového řízení na 
tyto služby chce město dát i požadavek na lepší možnosti třídění 
bioodpadu.  zt, Čro Sever

Ministr není proti 
prolomení limitů
Bílina – Do konce února by měla 
vláda rozhodnout o dalším osu-
du limitů těžby. Odboráři poža-
dují kvůli zachování pracovních 
míst pokračovat s těžbou i za 
limity. Tato varianta by ovšem 
znamenala bourání v Černicích 
a Horním Jiřetíně. Ministr život-
ního prostředí Richard Brabec 
(ANO) při své návštěvě Ústec-
kého kraje řekl, že s úplným 
prolomením limitů nesouhlasí, 
těžbu za limity v lomu Bílina ale 
nevylučuje.  vv
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Šanovský park se zřejmě 
přejmenuje podle Julia Payera
teplice – Zastupitelé by měli rozhodnout také o tom, zda se Havlíč-
kovy sady v Šanově přejmenují na park Julia Payera. Julius Payer je 
šanovský rodák, který se proslavil především jako polární badatel 
a objevitel Země Františka Josefa. Měl výtvarné nadání, které 
uplatnil nejen jako kartograf, ale také jako malíř. Námětem jeho 
obrazů byly především zážitky z polárních cest. Některé z nich jsou 
také ve sbírkách teplického muzea. Jestli tedy šanovský park po-
nese jméno teplického dobrodruha, se můžete jít přesvědčit sami 
v pátek 16. února od 14 hodin do jednací síně zastupitelstva v budo-
vě magistrátu. Kromě přejmenování parku budou tepličtí zastupi-
telé rozhodovat také o vyhlášce regulující hazard, nebo o vyvěšení 
tibetské vlajky 10. března a dalších věcech. Pokud se vám nebude 
chtít vážit cestu až na magistrát, můžete se dívat z tepla domova 
přes internet http://www.teplice.cz/on-line-prenos-zasedani. 
Informace z jednání přineseme i na www.zitteplice.cz.  vv

Dálnice D8 bude prý hotová do dvou let
Severní Čechy – Jet z Prahy do 
Drážďan a neopustit přitom 
dálnici. Tak to prý má být 
možné do dvou let. Tenhle slib 
už sice slýcháme spoustu let, 
ale tentokrát to prý už určitě 
vyjde. Alespoň to slíbil mini-
str dopravy Dan Ťok (ANO) 
hejtmanovi Ústeckého kraje 
Oldřichu Bubeníčkovi (KSČM). 

Ministr dopravy spolu se svým 
vládním kolegou ministrem 
životního prostředí Richar-

dem Brabcem (ANO) se přijeli 
na sever Čech podívat, jak 
pokračují práce na odklízení 
zeminy, která se na rozesta-
věnou dálnici D8 u Litochovic 
sesunula v červnu 2013. Masiv-
ní sesuv byl posledním v celé 
řadě příčin, které už mnoho let 
odsouvají dokončení důležité 
dopravní tepny.  vv

Mongolského prezidenta obsluhovali žáci z Teplic
Už devět let obsluhují studenti 
Hotelové školy v Teplicích na 
oficiálních recepcích pořáda-
ných na Pražském hradě na 
počest státních návštěv. Zatím 
posledním byl podle zástup-
kyně ředitele Hotelové školy 
Lucie Fričlové prezident státu 
Mongolsko Cachjagín Elbeg-
dordž.

Jak vybíráte děti, které jdou 
obsluhovat na Hrad? Chodí 
tam ti nejlepší? 
Studenty vybíráme na bázi 
dobrovolného přihlášení.  
Osvědčilo se nám vzít komplet-
ně celou třídu a zbytek počtu 

doplnit dobrovolníky z ostat-
ních tříd. Největší „hlad“ po 
takovéto akci nastává u prv-
ních a druhých ročníků, pro 
ty je taková akce zajímavá 
a prestižní.

Je rozdíl obsluhovat státní-
ka z Evropy a třeba z Afriky 
nebo právě z Asie?
Studenti jsou vždy hradním 
personálem poučeni při nácvi-
ku akce, jak se mají chovat, 
kdo z hostů je vegetarián. 
Například nyní u mongolského 
prezidenta jim osobní číšník 
pana prezidenta Zemana 
sdělil, že většina z pozvaných 

rozumí i česky. Což byla pro 
děti zajímavá informace.

Prohodí někdy někdo ze stát-
níků nebo z jejich doprovodu 
s vašimi žáky pár slov? 
Celá delegace se setká se 
studenty ve vstupní hale, ale 
prostor hovořit s vládními 
návštěvami nebývá.  vv

Tesco ve Všebořicích  končí 
všebořice – Pokud jste jezdili 
nakupovat do Tesca na výpa-
dovce z Ústí do Teplic, máte 
smůlu. Nevýhodná poloha na 
kraji města a silné konkurenční 
prostředí pravděpodobně přinu-
tily společnost Tesco Stores ČR 
k rozhodnutí uzavřít od dubna 
svůj hypermarket. O práci by tak 
mělo přijít 120 lidí. „Všem dotče-
ným zaměstnancům s mobilitou 
nabízíme pracovní uplatnění 
v našich dalších velkých obcho-
dech v okolních městech. Pro 
ostatní, kteří nabídku nevyužijí, 
máme připravené zákonné od-
stupné a plánovaný bonus navíc. 

O detailech jsme připraveni dále 
jednat,“ říká Jiří Mareček, mana-
žer vnějších vztahů Tesco Stores 
ČR. Odbory a vedení řetězce 
se k věci zatím více vyjadřovat 
nechtějí.  zt

Hypermarketům se nejvíce 
daří v chudších krajích
teplicko – Super- nebo hypermarket jako chrám konzumu, 
ale i jako symbol velké kupní síly obyvatel. Tak tohle prý 
podle odborníků vůbec nefunguje. Velkým obchodním 
domů se nejvíce daří tam, kde lidé tak bohatí nejsou. 
„Typickými zákazníky super- a hypermarketů jsou lidé 
s nižšími nebo středními příjmy,“ řekl pro Český rozhlas 
Jiří Uhman z katedry financí a účetnictví Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně. Politikou velkých obchodů jsou 
totiž nízké ceny. Kvalita je až na druhém místě. A právě 
cena je to, co zajímá především ty, kteří mají hlouběji 
do kapsy. Movití lidé zase sázejí spíš na vysokou kvalitu 
a tu najdou spíše ve specializovaných malých obchodech 
než v hypermarketu. V této souvislosti asi nepřekvapí, že 
mezi regiony, kde je na obyvatele více hypermarketů než 
v bohatších krajích, patří i Ústecký kraj.  zt

Kraj chce podpořit 
porody v nemocnicích
teplicko – Krajští radní odsou-
hlasili rozjetí projektu Přiroze-
ný porod v porodnici. Ten má 
přesvědčovat nastávající ma-
minky o tom, že v porodnicích 
se dá rodit nejenom bezpečně, 
ale také příjemně. Projekt 
kraj připravil v rámci podpory 
zdraví a zdravotních služeb. 
Do podpory porodů v nemocni-
cích se zapojí nejen nemocnice 
Krajské zdravotní, mezi nimiž 
je i nemocnice v Teplicích, ale 
také Lužická nemocnice, Měst-
ská nemocnice v Litoměřicích 
a nemocnice v Žatci.  vv

Hračky pro malé 
oběti trestných činů

teplicko – Celkem 2100 látko-
vých hraček určených pro děti, 
které se staly obětí nebo svěd-
kem trestného činu, dostane 
policie v Ústeckém kraji.  Bu-
dou sloužit jednak k tomu, aby 
policistům usnadnily komuni-
kaci s dětmi a také pomohly 
zmírnit případná traumata 
u dětí. Hračky budou zakoupe-
ny jednak z dotace minister-
stva vnitra, jednak z rozpočtu 
Ústeckého kraje.  Ze stejných 
zdrojů bude financován i se-
minář o prevenci kriminality, 
který je určen jak pro policisty 
a strážníky, tak pro pracovníky 
samospráv.  vv

SVS plánuje opravy 
vodovodů v centru 
teplice – Severočeská vodáren-
ská společnost chce v letošním 
roce do obnovy svého majetku 
investovat 1,25 miliardy korun. 
„Částka bude rozdělena v po-
měru 80 % na obnovu vodohos-
podářského majetku společ-
nosti, což je zhruba 1 miliarda 
Kč, a 20 % půjde na strategické 
investice vyvolané legislativou, 
což představuje 250 milionů 
Kč,“ řekl předseda představen-
stva Bronislav Špičák. 

Z toho bude na Teplicku 
proinvestováno 166,5 milio-
nu korun. SVS plánuje rekon-
struovat v Bílině na Mírovém 
náměstí a Komenského uli-
ci kanalizace a vodovod, ve 
Všechlapech přivaděč a v Tep-
licích v Alejní ulici má rekon-
strukcí projít kanalizace a vo-
dovodní potrubí.  vv
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Zámek Duchcov hledá průvodce
Možná máte po škole a přemýšlíte, co dál, možná jste romantici, 
kteří vždycky chtěli pracovat na zámku, možná jste zrovna 
v bodě, kdy přemýšlíte, co se svou kariérou dál. Třeba by vás 
mohlo zaujmout výběrové řízení zámku Duchcov. Ten totiž 
hledá průvodce na turistickou sezonu 2015. Uchazeč by měl mít 
vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání humanitního zamě-
ření a kromě výborné znalosti češtiny by se měl také domluvit 
německy. Další podmínky zjistíte na webu zámku.  vv

Do Německa na zkušenou
Solidní znalost němčiny je vel-
kou výhodou pro kariéru vedou-
cích a odborných pracovníků 
v České republice. Zjistil to prů-
zkum Česko-německé obchodní 
a průmyslové komory. Přesto 
žáků a studentů, kteří si ve ško-
le jako cizí jazyk vyberou právě 
němčinu, stále ubývá. Zejména 
u nás na severu Čech je přitom 
němčina opravdu značnou 
výhodou. Vždyť naši němečtí 
sousedé za hranicemi nám na-
bízejí stovky pracovních míst. 
Ovšem jen těm, kteří se doro-
zumí německy. Motivovat žáky 
k učení se německému jazyku 
a zprostředkovávat výměnné 
pobyty se dlouhodobě snaží 
společnost Tandem. Ta nyní 
přichází s nabídkou prezenta-

cí pro školy, v rámci kterých 
chce žákům ukázat, proč je 
dobré vydat se do Německa na 
zkušenou. Ať už jako student, 
dobrovolník v dobročinné orga-
nizaci, stážista v nějaké firmě 
nebo třeba účastník konferen-
ce či mezinárodního setkání. 
Společnost Tandem dětem také 
radí, jak se do Německa dostat 
a co všechno využít. Prezentace 
se poskytují zdarma, činnost 
Tandemu podporují Česko-
-německý fond budoucnosti, 
Goethe Institut a další organiza-
ce. Třeba byste Tandem mohli 
doporučit i škole, kam chodí 
vaše ratolesti, a zvýšit tak jejich 
šanci na uplatnění v životě. 
www.tandem.adam.cz/nazku-
senou.  vv

Práci v kraji hledá přes 60 tisíc lidí
Ukončení sezonních 
prací ve stavebnictví 
a zemědělství zvedlo 
na konci roku počty 
lidí bez práce. Jde 
o trend, který se 
opakuje pravidelně každý rok. 
V Ústeckém kraji bylo v prosin-
ci na úřadech práce zaevidová-
no o bezmála dvě procenta lidí 
více než v předchozím měsíci. 
Míra nezaměstnanosti tak 
stoupla na 10,67 %, což zname-
ná, že práci v kraji hledá 60 824 
lidí. Volných míst je v celém 
kraji necelých 3 a půl tisíce. 
Okresem nejnižší nezaměstna-
ností v rámci Ústeckého kraje 
jsou Teplice. Tady nezaměst-

nanost od listopadu 
stoupla jen o dvě 
desetiny procenta 
na rovných 9 pro-
cent. To znamená, 
že práci tu hledá 

přes 8 tisíc lidí. Volných míst je 
na Teplicku podle úřadu práce 
pouhých 703. Teplický okres 
i přes dobré krajské výsledky 
v počtu lidí bez práce překra-
čuje celorepublikový průměr. 
Ten je totiž 7,5 %. Okresem 
s nejvyšší nezaměstnanos-
tí v rámci Ústeckého kraje 
a druhou nejvyšší v rámci ČR je 
už tradičně Mostecko. Tady se 
prosinci míra nezaměstnanosti 
vyšplhala až na 12,8 %.  zt

Kraj, univerzita a Krajská zdravotní řeší 
nedostatek zdravotnického personálu
Do nemocnic Krajské zdravotní by v budoucnu opět měli na 
praxi chodit medici z pražských lékařských fakult, Krajská 
zdravotní by také ráda, aby pražské lékařské fakulty vytvořily 
v ústecké Masarykově nemocnici své detašované pracoviště. 
Zároveň má společnost zájem také na vybudování doškolovacího 
centra Univerzity Karlovy pro zdravotnické pracovníky. O těchto 
i dalších krocích, jejichž smyslem je především řešení nedostat-
ku zdravotníků a také vytvoření možnosti jejich celoživotního 
vzdělávání, se píše v memorandu, které podepsali zástupci 
Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské 
zdravotní, společnosti, která sdružuje čtyři krajské nemocnice. 
Pokud se vše, co si signatáři memoranda předsevzali, podaří, 
mohla by dokonce ústecká nemocnice získat statut fakultní nebo 
univerzitní nemocnice.  zt
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Jiří R. Haager: Z Teplic do   chilské pouště
Venku je zima, takže 
co kdybychom vás 
pozvali se trochu 
ohřát? Do Botanické 
zahrady v Teplicích 
na povídání s jejím 
ředitelem Jiřím R. 
Haagerem. Je nejen 
úspěšný manažer, 
kterému se podařilo 
teplickou botanickou 
od základů změnit 
a přitáhnout do ní 
návštěvníky, ale také 
uznávaný botanik.  
Popsal sedm nových 
druhů rostlin, zabývá 
se křížením. Jako 
vědec procestoval Jižní 
Ameriku, Mexiko, Asii 
a pravidelně se vrací 
do Chile, kde během 
expedice urazí i 10 tisíc 
kilometrů. Ostatně 
právě v Chile pracovně 
pobývá i v těchto 
týdnech.

Podařilo se vám objevit něja-
ký vzácný druh rostliny?
Popsal jsem celkem sedm 
nových druhů pro vědu, z toho 
byl i jeden nový rod Christen-
sonia. Nyní je v tisku popis 
osmého druhu, sukulentního 
pryšce, který jsme s kolegyní 
Šedivou našli v Chile. Ve skle-
nících je ale ještě jeden nebo 
dva druhy, k nimž potřebuji 
zkompletovat literaturu, abych 
si byl popisem zcela jistý a jen 
nerozšiřoval synonymiku.

Jaký to je pocit, popsat nový 
druh, nechtěl byste, aby se 
nějaká rostlina jmenovala 
přímo po vás?
Patří to k naší profesi, že bych 
z toho byl nějak „rozjuchanej“, 
to ne. Radost samozřejmě 
mám. Na druhou část vaší 
otázky bych řekl jen „nechtěl“, 

skutečně nejsem tak sebe-
středný.

Kde všude jste se květinami 
zabýval? Musel jste jistě 
procestovat kus světa.
Zas tak moc toho – bohužel – 
nebylo. Z Asie třikrát Vietnam 
a krátká cesta do jižní Indie,  
ze Střední Ameriky čtyřikrát 
Mexiko, Guatemala a Nika-
ragua, z Jižní Ameriky kromě 
zatím čtyř expedic do Chile 
ještě Kolumbie, Venezuela, 
Peru a Ekvádor včetně Gala-
pážských ostrovů a nesmírně 
zajímavý byl konečně i pobyt 
na ostrově Sokotra, který patří 
k Jemenu.

Jak často jezdíte do Jižní 
Ameriky? 
Mnohem řidčeji, než bych 
chtěl, počítám-li celou tropic-
kou Ameriku včetně Mexika, 
byl jsem tam jen jedenáctkrát, 
což dá v součtu zhruba jeden 
a půl roku.  Přitom se stačí 
podívat na leteckou fotku And, 
aby člověk pochopil, že jde 
o prostor, na který je i celý 
život krátký.

Jak taková expedice ve vašem 
oblíbeném Chile vlastně vypa-
dá a jak bydlíte?
Za ty dva měsíce stačíme 
najezdit terénním autem vždy 
asi 10 000 kilometrů (protože 
neřídím, odnáší to kolegyně). 
Hlavním cílem byla vždy poušť 
Atacama od přímořské nížiny 
až po 4600 m n. m. v okolí 
Lago Chungará. Nejzajímavější 
jsou formace loma. Tedy od 
moře odvrácené horské svahy 
pravidelně zavlažované mlha-
mi camanchacas, které nad 
pevninu táhnou od chladného 
oceánu. Práce je od nevidím 
do nevidím, odpočinkové 
dny nemáme. Pohybujeme se 
skoky, které jsou někdy dlouhé 
jen pár metrů. To když třeba 
zahlédneme další zajímavou 
kytku. Někdy jedeme téměř 
bez zastávky i pár set kilome-
trů. Pro většinu lidí by to byla 
strašlivá nuda a špinavá dřina, 
nás to úžasně baví. Samozřej-
mé je, že na zajímavých lokali-
tách jsme v terénu třeba i celý 
půlden. Lidé znají Atacamu asi 
jen z posledních let z Rallye 
Dakar. Takže si představte, že 

jedeme podobným terénem, 
ale kromě jízdy ještě normálně 
pracujeme. Kempinky jsou 
v Chile strašlivé, často tam 
chybí i základní hygienické 
vybavení a tekoucí voda, takže 
k přenocování využíváme ca-
bañas, nájemné chatky, které 
jsou skoro všude. Po dnech 
strávených dolováním cibulí 
v poušti nebo pobíháním po 
horách se člověk umýt prostě 
musí.

Je příprava na expedici nároč-
ná? Musíte se nějak speciálně 
očkovat? 
Očkování v Chile naštěstí 
odpadá, pro jiné destinace je 
to docela náročná a nezbytná 
procedura. Příprava trvá od 
tří měsíců po půl roku, náš 
itinerář mívá kolem 40 stran, 
většinu textu představují 
nekonečné seznamy rostlin-
ných druhů. Vlastně neexis-
tuje lokalita, kde bychom 
nevěděli, co na ní konkrétně 
hledáme. Takže načteme pár 
tisíc stran z literatury i inter-
netu, poznamenáme si místa 
nálezů u herbářových položek 
a vypisujeme druh za druhem, 
který byl kde a kdy nalezený, 
popřípadě i poznámky k době 
kvetení nebo zralosti semen.  
Náhodné nálezy samozřejmě 
existují, ale to nemůže být zá-
klad solidní práce. Nemilé je, 
když přijedete na vytouženou 
lokalitu a namísto bohatého 
společenstva je tam nově ote-
vřený důl… K přípravě musíte 
ještě přidat jednání s chilský-
mi úřady, protože bez oficiální-
ho povolení výzkumu a sběrů 
bychom nevyjeli, i takové čas 
beroucí drobnosti, jakými jsou 
objednávky noclehů předem. 
Je v tom prostě spousta práce.

Co je vlastně cílem takové 
expedice?
Pro botanickou zahradu samo-
zřejmě sběr rostlin a jejich se-
men. Na nich stojí již dva roky 
realizovaná venkovní expozice 
flory Atacamy, letos byla část 
záhonu věnována i vegetaci 
vlhčí, střední a jižní části 
Chile. V zásobních sklenících 
máme již slušnou sbírku chil-
ské flory, asi největší v Evropě, 
v chladném skleníku budeme 
měnit současnou expozici celé 
Latinské Ameriky na jihochil-
ský vlhký valdiviánský les. 
Značnou hodnotu má i fotodo-
kumentace – ukázky z ní znají 
návštěvníci zahrady z výstav 
ve foyer – a soupisy pozorova-

martina seewaldová
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ných druhů, které předáváme 
i CONAF (La Corporación Naci-
onal Forestal), který má v Chile 
ochranu přírody na starosti.

Kde se vám líbilo nejvíce?
To skutečně nejde říci. Galapá-
gy a Sokotra jsou pro biologa 
neskutečně zajímavá místa, 
cenná je tam každá vteřina. 
Měl jsem to obrovské štěstí, že 
jsem zažil v Ekvádoru i v Mexi-
ku ještě velké plochy nepo-
rušené přírody, které již dnes 
neexistují. A lidé byli všude 
úžasní.

Máte nějaký sen, vysněnou 
cestu, kterou byste rád absol-
voval?
To víte, že ano. Sny přece musí 
mít každý. Teď se strašně tě-
ším na pátou expedici do Chile 
v zimě, kdy krátce navštívíme 

i severní část Patagonie (právě 
tam nyní pan J. R. Haager po-
bývá, pozn. red.). Ale jih, pravá 
Patagonie, úpatí And mezi fjor-
dy, to je jeden z dalších snů. 
A abych zůstal v Chile, zcela 
úžasné by bylo vidět ostrov 
Robinsona Crusoe v souostroví 
Juan Fernandez.

Setkal jste se na svých ces-
tách i s nějakou nebezpečnou 
rostlinou?
Samozřejmě jsou i druhy 
extrémně jedovaté nebo ne-
bezpečně žahavé. V Nikaragui 
jsem se jednou hnal pro seme-
na moc hezké dřeviny a bez 
rozmyslu vlezl do porostu mala 
mujer, pryšcovitého Cnidosco-
lus. Zasažené místo na stehně 
nekrotizovalo a dva či tři dny 
mi to s černými kruhy kolem 
očí a lila pletí moc slušelo. A po 

týdnu to skončilo oběhovým 
kolapsem. Už si dávám pozor. 

Napsal jste i řadu knih. Která 
je pro vás nejdůležitější?
Nejraději mám asi tu, kterou 
jsem napsal s profesorem 
Janem Jeníkem koncem osm-
desátých let: Galapágy – zázrak 
v Pacifiku. Vyšla v Albatrosu 
a byla určena dětem od 12 let, 
ale může ji klidně číst i dospě-
lý. Byla to první knížka o tomto 
souostroví od českých autorů.

Píšete ještě? Máte v šuplíku 
něco schovaného?
Mám v šupleti první poznám-
ky ke knížce, kterou by měla 
vydat naše zahrada, tématem 
jsou naše chilské expedice. 
Bude to ale hlavně obrazovka, 
fotky jsou mnohem výmluvněj-
ší než text.

Teplickou botanickou zahra-
du jste vybudoval z ničeho, 
byly začátky těžké?
Ne, byla to krásná práce a má-
lokdy mi do ní kdokoliv mluvil. 
Za to jsem moc vděčný.  Ná-
vštěvníci by jistě uvítali, kdyby 
to šlo rychleji, ale vytvořit 
zahradu dá skutečně spoustu 
práce – a s počtem lidí, které si 
můžeme dovolit, je to obří dílo.

Máte v zahradě nějaké své 
oblíbené místo?
Místo ne, spíš čas. Svítání 
počátkem léta venku i ve skle-
nících, to je krásný zážitek.

Skleníky v zahradě jsou 
opravdu úchvatné, je ná-
vštěvnost dobrá?
Jsem rád, že se vám líbí. S ná-
vštěvností jsem naprosto spo-
kojený – v městě, které má něco 

přes 50 tisíc obyvatel, je roční 
počet návštěvníků kolem 25 ti-
síc velmi dobrý.  Zahrada je cosi 
jako galerie, máte mít možnost 
se v klidu zastavit, vrátit se ke 
květu, který vás zaujal, prostě 
si prostředí i jednotlivé rostliny 
užít. Fronta, v níž se návštěvníci 
tlačí a vyhýbají se jeden druhé-
mu, by bylo to nejhorší, co by 
nás mohlo postihnout.

Na jaké úrovni je teplická 
zahrada, ve srovnání s těmi 
zahraničními?
Vůbec na tom nejsme špatně. 
V ČR sneseme srovnání s Pra-
hou-Trojou a Libercem, nesmím 
zapomenout ani na Brno. Za-
hrady se většinou porovnávají 
na základě počtu pěstovaných 
taxonů – a my jich máme kolem 
10–12 tisíc. Tím se rozhodně 
řadíme mezi evropskou špičku. 
Jezdí k nám řada odborníků od 
Holandska přes Ameriku až po 
Čínu a zatím jsem neslyšel nic 
nepříjemného. Naopak.

Co v zahradě chystáte? Na co 
se návštěvníci mohou těšit?
Venkovní expozice se vylep-
šují rok od roku, stále vznikají 
nové prostory. Právě se dosa-
zují vřesy, proti ploše dlužich 
bude přes cestu expozice 
kakostů. O některých změnách 
ve sklenících jsem se již zmí-
nil, asi brzy zrušíme Austrálii 
v chladném skleníku a na 
takto vzniklou plochu roztáh-
neme floru Číny. A pokud se to 
povede, mohl by přibýt ještě 
jeden skleník věnovaný nej-
citlivějším skalničkám z And, 
Himálaje atd. To je ale zatím 
teprve úmysl, který potřebuje 
dostat konkrétnější podobu.

Jak jste se k této profesi 
vlastně dostal, byla to jasná 
volba už od mládí, nebo vás 
k tomu vedl někdo z rodiny?
Byl jsem cvok od malinka – 
býval jsem doslova obalený zví-
řaty a rodina mě v tom naštěstí 
podporovala. Nikdy nezapome-
nu, když mi otec přinesl jezevčí 
mimino anebo máma krmila 
netopýry zavěšené na zácloně 
v kuchyni larvami potemníků, 
které upřímně nenáviděla. 
A pak stačila návštěva tropů, 
moment, kdy jsem pochopil, 
že kytky jsou stejně báječné 
bytosti jako zvířata… Takže se 
jim věnuji už přes 40 let.

Co jste dělal předtím, než jste 
přišel do Teplic? Jaká byla 
vaše angažmá? 

Po přírodovědecké fakultě 
jsem byl pár měsíců v Muzeu 
Vysočiny v Jihlavě, pak jsem 14 
let dělal výkonného redaktora 
časopisu Živa, od 80. let jsem 
pro Sady, lesy a zahradnictví 
Praha vymýšlel nové druhy 
rostlin pro byty a vzniklou 
sbírku převzal asi po pěti 
letech Botanický ústav ČSAV 
jako genofondovou kolekci. 
Po jejím zániku v 90. letech 
jsem asi rok učil biologii na 
soukromém gymplu a do roku 
2001 byl ředitelem Botanické 
zahrady v Praze-Troji.

Máte obecně v Teplicích 
nějaké oblíbené místo?
Naší zahradu. 

Číslo: 4

Jídlo: mexická 
a vietnamská 
kuchyně

Hudba: rock, beat

Záliba: četba, 
vaření, rybaření 
(na které již několik 
let nemám čas)

Citát/krédo: Všechno 
dobře dopadne (ať to 
dopadne jakkoli)

Politik: Gautama 
Buddha, Mahátma 
Gándhí, současný 
dalajláma Tändzin 
Gjamccho

m O J e  n e JJiří R. Haager: Z Teplic do   chilské pouště

Dlouholetý ředitel Botanické 
zahrady v Teplicích Jiří R. Haager 
se narodil v roce 1943 v Praze. 
Je uznávaným odborníkem na 
botaniku a autorem 12 popula-
rizačních knih. Objevil 7 nových 
druhů rostlin. Od jeho dětství 
bylo zcela jasné, že nic jiného než 
biologii snad ani dělat nemůže. 
Na Přírodovědecké fakultě UK 
se sice na katedře bezobratlých 
živočichů věnoval ekologii, ale už 
na první expedici do Jižní Ame-
riky ho natolik uchvátily epifytní 
rostliny (to jsou ty, které rostou 
na stromech, třeba orchideje 
nebo bromélie), že se již přes 40 
let zabývá výhradně tropickou 
botanikou. Ředitelem je od roku 
2002, kdy vlastně byla samostat-
ná Botanická zahrada Teplice 
oficiálně založena.

Jiří R. Haager
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Do divadla míří Pavelka, Taclík i Klepl
Máte kulturní plán na únor? 
Co si zajít do Krušnohorského 
divadla? Hned v pondělí 2. 
února uvádíme komedii Do 
ložnice vstupujte jednotlivě! 
V ní uvidíte Lukáše Vaculíka 
či Moniku Absolonovou nebo 
Mahulenu Bočanovou. „Ve 
středu 11. února pokračujeme 
hrou divadla Ungelt Opačné 
pohlaví o dvou manželských 
párech v podání Michaely 
Maurerové, Romana Štabr-
ňáka, Jany Krausové a Boba 
Klepla,“ popisuje za divadlo 
Hana Uhríková. To 15. února 
můžete vzít děti dopoledne na 
nedělní pohádku O holčičce, 
která zlobila, a večer následuje 
situační komedie Teď ne! aneb 

na tohle není ta správná chvíle 
s Michalem Dlouhým, Kami-
lem Halbichem, Kristýnou 
Frejovou a Filipem Čapkou. 
V pondělí 23. února Teplice 
přivítají A studio Rubín s hrou 
Petra Kolečka Padesátka. 
Vojtěch Kotek režíruje Ondřeje 

Pavelku, Jakuba Prachaře 
a Marka Taclíka. „V březnu vás 
mimo jiné čeká Maškarní ples 
Z pohádky do pohádky. Vstu-
penky jsou v předprodeji vždy 
měsíc před konáním pořadu, 
zarezervujte si svá místa včas,“ 
doplňuje Uhríková.  zt

Plesová sezona je v plném proudu
Máte už vybráno, na jaký bál půjdete? Již 12. reprezentační ples 
města Teplice se letos koná 20. února od 20 hodin v prostorách 
Krušnohorského maskaronu. Zahraje Orchestr Karla Vlacha, 
vystoupí Jiří Korn, Dasha i Staročeská muzika. Vstupné je 400 
korun. Výtěžek z akce bude věnován teplické Oblastní charitě 
a obecně prospěšnému sdružení Pampeliška. Kompletní seznam 
všech letošních plesů najdete v servisu na straně 2.  zt

V kulturáku zahraje Fleret akusticky
Do teplického Domu kultury 
zavítá 18. února oblíbená 
skupina Fleret. Tentokrát se 
publiku představí s akustic-
kým koncertem. Přijďte si 
poslechnout několikanásob-
ného vítěze Plzeňské Porty 
z osmdesátých let a hlavně 
písně, které již mnohé zlido-
věly a v úpravách, ve kterých 
byly složeny, vyzní nejsrozu-

mitelněji. Téměř dvouhodi-
nový koncert nabídne průřez 
tvorbou Fleretu za posledních 
30 let. Přijďte si se skupinou 
zazpívat písně Zafůkané, 
Sbohem, galánečko, Večer 
křupavých srdíček, Vizovice, 
Kurnikšopatožtone a spoustu 
dalších. Začátek je v 19:00 
hodin a vstupné je od 160 do 
200 korun.  zt

Užijte si Masopustní 
rej v Oseku
Osecký klášter ožije 7. úno-
ra od 11 do 17 hodin Ma-
sopustním rejem. Těšit se 
můžete na dobové stánky 
či zabijačkové hody. Ne-
bude chybět harmonikář, 
maškary, dětské divadlo či 
soutěž o nejhezčí masku. 
Průvod masek začne ve 
14 hodin.  zt

Filharmonie zahraje 
Dvořáka a Janáčka
V Domě kultury se 19. úno-
ra uskuteční 5. abonentní 
koncert Severočeské filhar-
monie. Těšit se můžete na 
díla Antonína Dvořáka či 
Leoše Janáčka. Začátek je 
v 19:00 hodin a vstupné je 
160 korun.  zt

Tepličtí fotbalisté 
se utkají s Baníkem
Fotbalisté FK Teplice za 
sebou mají zimní přípravu 
a pilně se připravují na 
další zápas Synot ligy. Na 
Stínadlech se utkají s Baní-
kem Ostrava. Hraje se 21. 
února od 17 hodin.  zt

V Božáku bude 
rokenrol z Německa

Máte rádi rokenrol? Tak to 
vás potěší koncert němec-
kých Mister Twist v Klubu 
Božák. Skupina Tepličany 
rozproudí 28. února od 21 
hodin. Kapela funguje již 
od roku 1997 a má stylový 
zvuk, oblečení a zahraje 
staré známé pecky.  zt

Zuby Nehty v Tisé
Dívčí kapela Zuby Nehty 
vystoupí 28. února od 20 
hodin v kulturním domě 
v Tisé. Jejich hit Na rame-
nou ti sedí bílí ptáci, určitě 
patří mezi ikonické písnič-
ky devadesátých let. Dnes 
kapela slaví comeback, 
vloni vydala desku, ze které 
bude v Tisé také hrát. Zuby 
Nehty na jejich vystoupení 
podpoří také místní forma-
ce Gorily v mlze.  vv

p O z v Á n K y

Běžte s dětmi na 
maškarní karneval
Své ratolesti určitě potěšíte, 
pokud je vezmete na Dětský 
maškarní karneval. Ten se 
uskuteční 7. února od 15:00 
hodin, vstupné je 100 korun. 
Čeká na vás program plný 
tance, zpěvu, soutěží, pohád-
kové a filmové hudby. Sladké 
odměny jsou připraveny v kou-
zelné truhle a ta je vydá jen 
těm nejšikovnějším a nejod-
vážnějším dětem, které přijdou 
v maskách. Není se čeho bát. 
Pohádkové bytosti z Divadélka 
Uličník vám se vším budou 
pomáhat, hrát si a tancovat 
s vámi. Nakonec zvolíme nej- 
úžasnější masky plesu a od-
měníme vlastně všechny, kteří 
přijdou.  zt

V regionálním muzeu vystavují 
obrazy Zrzavého i Špály

Pro to, abyste viděli umění 
těch nejznámějších českých 
malířů, není vůbec potře-
ba jezdit do Prahy. Spousta 
uměleckých skvostů je i u nás 
na severu. Tak například do 
15. března můžete v teplic-
kém muzeu navštívit výsta-
vu, na které uvidíte obrazy 
Jana Zrzavého, Jiřího Trnky, 

Václava Špály a dalších. 
Výstava s názvem České 
moderní umění 1922–1980 se 
koná u příležitosti 120. výročí 
založení muzejní společnosti 
v Teplicích. Vystavené obrazy 
reprezentují různé způsoby, 
jakými teplické muzeum do 
svých sbírek získává umělec-
ká díla.  vv

v O l n Ý  Č a S
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Skýpala: Chci narovnat vztahy ve svazu
V polovině února budou fot-
balové kluby v okrese Teplice 
volit svého nového předsedu. 
Ten dosavadní, Miloš Vitner, 
totiž odešel na místo sekretá-
ře krajského fotbalového sva-
zu v Ústí nad Labem. Vážným 
kandidátem na uvolněné mís-
to je nový sportovní ředitel 
FK Teplice Jan Skýpala, který 
chce v práci pro okresní fotba-
lový svaz uplatnit zkušenosti 
získané během své činnosti 
pro Evropskou klubovou aso-
ciaci i FAČR.

Co vás vůbec přimělo k tomu, 
abyste při svém vytížení kan-
didoval na post fotbalového 
předsedy teplického okresu?
Volba nového předsedy 
Okresního fotbalového svazu 
v Teplicích (OFS Teplice) dává 
možnost trochu narovnat 
vztahy v současném nastave-
ní fotbalu v celém Ústeckém 
kraji. Zaznamenávám v posled-
ní době příliš silné tendence 
z různých stran ujmout se 
moci nebo vlivu. Fotbal na 
regionální úrovni přece není 
o vlivu, ale spíše o vztazích 
a prostředí, ve kterém nás 
všechny baví fotbal dělat.

Říkáte z různých stran, 
ozřejmíte nám, které strany 
by to mohly být?
Jde o koalice, které vznik-
ly v současném výkonném 
výboru Ústeckého krajského 
fotbalového svazu (ÚKFS). 
Mám pocit, že ve volbě předse-
dy OFS Teplice jde především 
o potvrzení nebo rozložení sil 
v Ústeckém fotbalovém svazu.

Sdělíte, i kdo je členem jaké 
koalice v Ústeckém fotbalo-
vém svazu?
Řekl bych to takto, současný 
výkonný výbor ÚKFS funguje 
2 roky a je v polovině svého 
funkčního období. Úvodní 
shoda a jednotnost nového 
vedení ÚKFS se během dvou 
let rozpadla a rozdělila na dva 
tábory: tábor předsedy Josefa 
Tancoše a tábor jeho odpůrců. 
Nejvíce mi na tom všem vadí 
fakt, že původně výkonný 
výbor rozhodoval jednotně – 
s předsedou. Nyní rozhoduje 
podobně – proti předsedovi. 
Tady je něco divného.

Proč na ÚKFS došlo k takové-
mu rozkolu a obratu?
Původně nový výkonný výbor 
rozhodoval jednotně a půso-
bil týmovým dojmem. Zřej-
mě chyběla zdravá opozice 
a širší diskuze o některých 

tématech. Ona ta původní 
jednotnost a týmovost snížila 
obecnou ostražitost a zcela 
zanedbala kontrolu. Teď se 
objevují především výčitky 
k některým rozhodnutím 
a výčitky k činnosti odborných 
komisí, o kterých teď informují 
anonymy rozesílané na kluby. 
Takové prostředí zcela ztrácí 
na konstruktivitě.

Vy sám se řadíte ke které 
koalici?
Jako nováček ve výkonném vý-
boru kraje jsem se orientoval 
především na svůj obor, kte-
rým je mládež, působím jako 
předseda komise mládeže, což 
je dostatečně autonomní sek-
tor. Teď jsem se právě rozhodl 
své neutrality využít a kandi-
dovat na předsedu okresu jako 
skutečně nezávislá osoba.

Kandidaturou na předsedu 
OFS Teplice se snažíte stav 
v krajském fotbale nějak 
zvrátit?
Kandidaturou na předsedu 
okresu určitě nechci primárně 
řešit komplikované vztahy 
v krajském fotbalovém svazu. 
Především mi jde o to, aby se 
podobné politikaření nepře-
neslo na náš okresní fotbalový 
svaz. Nechci, aby okres, ve 
kterém působí největší klub 
v kraji, FK Teplice, byl ovládán 
politickými skupinami.

Myslíte si, že vaši protikandi-
dáti by nebyli nezávislými?
K dalším kandidátům se ne-
chci nijak vyjadřovat a pouštět 
se do nějaké konfrontační 
kampaně. Každý pocházíme 

z různého fotbalového prostře-
dí a máme určitě nějaké ambi-
ce s kandidaturou spojené.

Jaké jsou tedy vaše ambice 
spojené s teplickým okresem?
Především mi jde o pevné 
spojení klubu FK Teplice s tep-
lickým okresem. Toto je obsah 
mé kandidatury. Domnívám 
se, že pokud okres zastřeší 
klub FK Teplice, vytvoří tím tu 
správnou hierarchii a výhod-
nou spolupráci s ostatními 
kluby v okrese. Razím heslo, 
že kluby jsou kořeny fotbalu 
a měly by se navzájem podpo-
rovat, nikoliv osočovat nebo si 
závidět. Okresní kluby určitě 
nebudou FK Teplice závidět 
a FK Teplice se svým rozpoč-
tem rozhodně nebude vstupo-
vat kvůli bitvám o peníze do 
regionálního fotbalu.

Jakou podporu mohou kluby 
na Teplicku tedy očekávat od 
velkého klubu FK Teplice?
Nechci slibovat konkrétnosti, 
ale třeba v oblasti financování 
regionálního fotbalu může náš 
silný klub se silným partnerem 
multiplikovat celkové inves-
tice do fotbalu na Teplicku. 
Lokální kluby mohou propojit 
svoji sponzorskou nabídku 
i o pomoc z ligového klubu. 
Mrzí mě, že v posledních 
letech se toto logické a vždy 
silné spojení FK Teplice a okre-
su Teplice trochu vytratilo. 
Tyto dva subjekty přeci musí 
být jasnými partnery a nikoliv 
nezávislými institucemi. Kan-
didaturou chci zároveň zjistit, 
zda si kluby v okresu vůbec 
přejí, aby v okrese byl tento 

silný klub a jestli jsme schopní 
se dohodnout a oboustranně 
profitovat na tomto propojení.

Proč si myslíte, že spojení 
klubu s okresem se vytratilo?
Stále cítím okolnosti posled-
ních nepovedených teplických 
voleb. Klub nepostavil žádného 
kandidáta, a to i proto, že ostat-
ní kluby v okrese dávaly najevo, 
že toto spojení nepřináší žádná 
konkrétní pozitiva. Dlouholetý 
předseda František Šnobr pros-
tě zestárl a nebyl nikdo, kdo by 
v jeho činnosti chtěl pokračo-
vat. Klub pak po nevydařených 
volbách přistoupil k některým 
zbytečným odvetným opatře-
ním, jako třeba výpovědi kan-
celáří svazu. Takto by se silný 
klub určitě chovat neměl.

Nebojíte se, že kluby vám 
toto budou vyčítat?
Mají na to právo, ale budu 
jim naznačovat, že už po dvou 
letech si zase volí nového 
předsedu, volbu obcházejí po-
litické tlaky popisované výše, 
na kluby chodí anonymy. Tento 
stav tady nějak vznikl a není 
normální pro péči o fotbal 
v regionálním prostoru.

Jaká budou hlavní hesla 
vaší kampaně?
Hesla to asi přímo nebudou, 
ale prezentované myšlenky bu-
dou, že teplický fotbal má mož-
nost pro změnu, klub se chce 
vrátit ke spojení a spolupráci 
i s malými kluby. Můžeme vy-
tvořit společnou fotbalovou ro-
dinu, spojit zkušenosti a lépe 
naslouchat nápadům, které 
udrží děti u fotbalu. Rád bych 
vytvářel tréninkové i zážitkové 
kempy, více podporoval trené-
ry v malých klubech a použil 
profesionální aparát velkého 
klubu k pomoci všem malým 
klubům. Od klubů v okrese sa-
mozřejmě očekávám, že o toto 
budou mít zájem.

Budete mít na podobné čin-
nosti dostatek času?
Správná otázka. Toto není 
o jednom člověku. Fotbal 
na okrese především řídí 
celý výkonný výbor a kluby 
nemohou jen čekat na pomoc 
shora. Mohu však jednoduše 
zajistit organizační a částečně 
i finanční podporu různým 
projektům. Myslím si, že 
okresní fotbalový svaz může 
více získat i z reklamy nebo 
sponzoringu napojených na 
prvoligový fotbalový klub. 
Toto je obsah činnosti, který si 
troufám zajistit.  zt
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K Ř Í Ž O v K a Henry Fielding: Člověk upřímný a... (tajenka)

Odpověď se dozvíte 25. února 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 ?

Teplický jazz klub 
vzniknul v roce 2004 
za nadšení party lidí 
pro tuto hudbu? 
Za dobu, kterou 
funguje, si vydobyl 
zvučné jméno. Hraje 
zde špička české 
i světové scény.

Teplice hostí od roku 2006 
i jeden z nevýznamnějších 

evropských turnajů v šachu. 
Mezinárodní Open Teplice probíhá 

vždy v červnu.

Teplice mají řadu významných rodáků. 
Jedním z nich je i Hermann Hallwich, 
který se narodil roku 1838 v Šanově. Byl 
národohospodářem historikem i politikem, 
v druhé polovině 19. Století zasedal 
i v Českém zemském sněmu a Říšské radě.

v Í t e ,  Ž e ...

S u d O K u

4 3 6 1 5

8 4 6

1 5 9

3 6

6 7 5 1

7 6

2 9 1

1 8 4

3 8 2 9 7

z Á B a v a

1 2

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



Arkadie přivezla medaile z Krkonoš
V Horní Malé Úpě v Krkono-
ších se v polovině ledna konaly 
závody v běžeckém lyžování 
Hnutí speciálních olympiád 
České republiky.  Přes dvě 
stovky účastníků se sjely do 
tohoto lyžařského střediska, 
aby se utkaly o co nejlepší 
umístění v běžeckém a sjez-
dovém lyžování a v jízdě na 
snowboardu. Za sportovní klub 
Arkadie Teplice se zúčastnili 
sportovci v běžeckém lyžování.

V průběhu her se sportovci 
zapojili do projektu Univerzity 
Palackého z Olomouce Zdravý 
sportovec zabývajícího se vli-
vem životního stylu, zejmé-
na pak pravidelného pohybu, 

na zdravotní stav populace. 
Tři z Arkadie – Adéla, Ondra, 
Láďa – byli vybráni na podrob-
né vyšetření sportovní připra-
venosti. Testery a předepsané 
pohybové aktivity ukázaly, že 
jsou v dobré fyzické kondici, 
a umístili se na předních mís-
tech v těchto testech.  Jana Brežná

Policisté debatovali se seniory
V teplickém Denním centru 
Kanape poučovali 13. ledna 
policisté seniory, jak se bránit 
slovům podvodníků a zlodějů. 
Beseda nazvaná Nebezpečný 

věk byla určena prioritně pro 
lidi staršího data narození, 
kteří se často stávají oběťmi 
podvodníků a zlodějů.

Více než tři desítky senio-
rů z Teplic i okolí přednášejí-
cí v rámci besedy seznámili se 
zásadami, jejichž dodržová-
ní je důležité při předcházení 
trestné činnosti a k eliminaci 
možných rizik, která starším 
lidem hrozí. Vyslechli si ne-
jen konkrétní případy z praxe, 
kdy se oběťmi stali senioři, ale 
také rady, jak se v krizové situ-
aci zachovat.  daniel vítek

Studenti  se seznamovali se zvyky muslimů
V rámci Dnů muslimské kultury se 11. ledna v aule teplického 
gymnázia představily čtyři země, z nichž pocházejí muslimové 
žijící v Česku. Studenti se tak seznamovali se zvyky a tradice-
mi obyvatel Jemenu, Palestiny, Turecka a Bosny a Hercegovi-
ny.  Gymnázium teplice

Svaz postižených civilizačními 
chorobami působí i v Teplicích
Od roku 1999 se píše historie 
Svazu postižených civilizačními 
chorobami České republiky, 
zapsaného spoleku v okrese 
Teplice. Jedná se o organizaci 
sdružující v České republice 
60 tisíc občanů trvale postiže-
ných závažnými civilizačními 
chorobami, která trvale rozvíjí 
léčebnou a sociální rehabilitaci 
občanů. Jde o nemoci kardio-
systému, cukrovky, vertebro-
genní syndrom a další problé-
my převážně seniorského věku. 
Teplická organizace sdružuje 
130 členů, činnost je zaměřena 
na aktivity, které jsou organizo-
vané pro zdravotně postižené 
občany, zejména zdravotní 
cvičení a cvičení jógy. Pravidel-
ně ročně pořádáme rekondiční 

pobyty a pobyty ozdravné 
v hotelových zařízeních za při-
jatelné ceny. Pro rok 2015 jsou 
již teď zajištěny pobyty v dubnu 
v Chlumu u Třeboně, v červnu 
v Sezimově Ústí a v září v Srní 
na Šumavě. Oblíbené jsou 
i jednodenní výlety po zajíma-
vých historických a přírodních 
krásách kraje. Pravidelně 1x 
měsíčně pořádáme v klubu 
Senior v Lipové ul. v Teplicích 
Kanapi, edukační setkání se 
členy Svazu s informacemi 
o jeho činnosti a přednáškami 
se zdravotní i jinou tematikou. 
Naše organizace je otevřena 
pro další zájemce o členství 
s tím, že naše nová adresa je 
Teplice Prosetice, Pod Tratí 
č.p. 234.  alena Hornová
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Útulek pro opuštěná 
a toulavá zvířata
Pro veřejnost je otevřen v úterý 
a ve čtvrtek od 14:00 do 17:00 
hodin. Nově příchozí přírůstek 
je do 24 hodin podroben veteri-
nárnímu vyšetření a následně 
je umístěn po dobu 11 dní do 
karantény. Po uplynutí této doby 
je zvíře oočkováno a nabízeno 
do náhradní pěstounské péče.
 
dvorská 195, 415 01 
teplice – prosetice 
tel.: 417 510 504 
e-mail: utulekteplice@email.cz

Běžte se podívat na 
jednání zastupitelstva
Chcete se jít podívat na za-
sedání Zastupitelstva města 
Teplice, už 6. února, od 14:00 
hodin máte možnost. Zasedání 
se koná v sále zastupitelstva 
v budově magistrátu na ná-
městí Svobody.  zt

Dětská ordinace v Šanově se zrušila
Rodiče pozor, dětský obvod MUDr. Ivy Fišerové v Šanově II se 
bez náhrady jiného lékaře zrušil.

Své děti musí rodiče zaregistrovat u jiného lékaře, nebo se ob-
rátit o pomoc na svou zdravotní pojišťovnu, která s nalezením 
nového dětského lékaře pomůže. Od ledna budou zdravotní kar-
ty z tohoto obvodu archivovány na dětském oddělení nemocnice 
Teplice, kde na vyžádání nového registrujícího dětského lékaře 
zajistí kopii či výpis ze zdravotní dokumentace.  zt

Rooseveltovo nám. 5. 2. – 9. 2.  
Americká 9. 2. – 12. 2.
U Soudu 4. 2. – 7. 2.
Písečná 4. 2. – 7. 2. 
Alejní 2. 2. – 5. 2. 
Skupova 2. 2. – 5. 2.
Zeyerovo nám. 2. 2. – 5. 2.
J. Hory 6. 2. – 10. 2.
Unčínská   4. 2. – 7. 2.
K. Čapka 6. 2. – 10. 2.
Scheinerova 6. 2. – 10. 2.
Rovná 9. 2. – 12. 2.
Lípová 9. 2. – 12. 2.
Maršovská 12 .2. 16. 2.
Sobědruhy, Důlní ul. 
x Pod Kopcem 10.2.-13.2
V Závětří 13. 2. – 17. 2.
Metelkovo nám. 12. 2. – 16. 2.
Trnovanská 10. 2. -13. 2
Dr. Vrbenského 10. 2. – 12. 2. 
Gagarinova 11. 2. – 14. 2.
Fučíkova stezka 11. 2. – 14. 2.
J. Suka 11. 2. – 14. 2. 
Dubská 13. 2. – 17. 2.
Javorová 11. 2. – 14. 2. 
 Nedbalova 19. 2. – 23. 2.
Baarova 20. 2. – 24. 2.
Potěminova 16. 2. – 19. 2.
Jugoslávská 17. 2. – 20. 2
.Zelená 13. 2. – 17. 2. 
Habrová 17. 2. 20. 2. 
Rohová 12. 2. – 16. 2. 

Proboštovská 19. 2. – 23. 2.
Holečkova 20. 2. – 24. 2.
Svojsíkova 16. 2. – 19. 2.
Hudcov 18. 2. – 21. 2. 
V Břízkách 18. 2. – 21. 2. 
Duchocovská 25. 2. – 28. 2. 
Bratislavská 23. 2. – 26. 2.
 Opavská 18. 2. – 21. 2. 
Slovenská 16. 2. – 19. 2.
Bílinská 17. 2. – 20. 2.
 Máchova 18. 2. -  21. 2.
Pražská 20. 2. – 24. 2.
K. J. Erbena 20.  2. – 24. 2.
A. Staška 25. 2. – 28. 2. 
Stará Mlýnská 24. 2. – 27. 2.
Francouzská 24. 2. - 27. 2
.Přítkovská 19. 2. ¨- 23. 2.
Kpt. Jaroše 23. 2. – 26. 2.
Školní 23. 2. – 26. 2. 
Jaselská 24. 2. – 27. 2.
Zrenjaninská 25. 2. – 28. 2. 
Křížovského 27. 2. – 3. 3. 
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
26.2.-2.3.
Přítkovská - u č.p. 1500 - panelák vedle 
OSSZ 27. 2. – 3. 3.
Bohosudovská 5. 3. – 9. 3.
Potoční 5. 3. – 9. 3. 
Krušnohorská  - parkoviště 6.3.-10.3
Zemká 26. 2. – 2. 3.
Sochorova 5. 3. – 9. 3
Doubravická 5. 3. – 9. 3.

Raisova 6. 3. – 10. 3.
E. Krásnohorské 2. 3. – 5. 3.
Jankovcova 27. 2. – 3. 3.
P. Holého 3. 3. – 6. 3.
Kollárova 2. 3. – 5. 3.  
Sviní potok 4. 3. – 7. 3. 
Novoveská 3. 3. – 6. 3. 
Ostravská 3. 2. – 6. 2. 
Vrázova 4. 3. – 7. 3. 
Libušina 2. 3. – 5. 3.
Sklářská 4. 3. – 7. 3.
Buzulucká 3. 3. – 6. 3. 
U Nemocnice 2. 3. – 5. 3.

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

S t a n O v i š t ě  v e l K O K a p a c i t n Í c H  K O n t e J n e r ů

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

š K O l y,  š K O l K y,  J e S l e

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

u z a v Í r K y Jaké jsou ceny skipasů v regionu?
Ski areál Telnice
1 den / dospělý 400 Kč 
1 den / junior, senior 350 Kč
1 den / dítě 300 Kč

Nejvýchodněji položené lyžařské 
středisko v Krušných horách 
vzdálené 18 km od krajského 
města Ústí nad Labem. 

Ski bouřňák
1 den / dospělý 380 Kč
1 den / dítě 250 Kč

Sportovní centrum v prostoru obcí 
Mikulov a Moldava v Krušných horách. 
Z vrcholu Bouřňáku vede 6 sjezdovek. 
V Mikulově se nachází dětský svah 
Údolíčko, kde působí lyžařské 
školy. Provoz vleků a sjezdovek 
je celotýdenní.

komáří vížka (Krupka)
1 den / dospělý 250 Kč
1 den / dítě 170 Kč

Nachází se při obci Krupka. Tento 
rodinný skiarál nabízí 3 sjezdovky 
modré obtížnosti.

Ski areál český jiřetín
1 den / dospělý 300 Kč
1 den / dítě 300 Kč

Nachází se v Krušných horách 
nedaleko města Litvínov. Areál tvoří 
čtyři sjezdovky a v blízkosti jsou 
k dispozici dvě parkoviště.

S e r v i S
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Najde se neotřelý autor? 
Během prvního měsíce od vy-
hlášení veřejné soutěže Hledá 
se autor bestselleru dorazilo 
do Nakladatelství Fragment 
29 sci-fi a fantasy povídek. Své 
umění mohou v pátém ročníku 
literárního klání nově ukázat 
také blogeři a autoři publiku-
jící na internetu, v časopisech 
nebo i ve sbornících, což bylo 
v minulých letech překážkou 
účasti. Tentokrát mohou všich-
ni spisovatelé starší 15 let, 
kterým dosud nevyšla tištěná 
kniha, svá díla zasílat Frag-
mentu do 28. února.

„Právě od uvolněných pravi-
del a širokých možností žán-
ru sci-fi a fantasy si redakce 
nakladatelství slibuje objevit 
řadu nekonvenčních zpraco-
vání a originálních nápadů. 

Jinými slovy nalézt budoucí-
ho autora bestselleru,“ uvedl 
k už pátému ročníku soutě-
že Pavel Nýč z Nakladatelství 
Fragment.

Z výběru Fragmentu vzejde 
nejlepší patnáctka, která bude 
v březnu bojovat o hlasy veřej-
nosti a odborné poroty složené 
z kulturních redaktorů main-
streamových médií a oblíbené 
autorky 11 fantasy titulů Mi-
chaely Burdové. Pět nejlepších 
povídek vydá na jaře Nakla-
datelství Fragment ve společ-
né elektronické knize. Výtěžek 
z projektu poputuje na konto 
Centra Paraple. Další informa-
ce k soutěži včetně podrobných 
pravidel a přihlašovacího for-
muláře mají zájemci k dispozici 
na www.hledaseautor.cz.  zt

Teplické jesle jsou nejlepší v kraji
Jesle Bělehradská se 
umístily v soutěži Top 
školky 2014 na základě 
hodnocení rodičů na 1. 
místě v kategorií jesli-
ček v Ústeckém kraji.

Zřizovatelem jeslí je 
město Teplice. Hlavním 
účelem a posláním or-
ganizace je péče o děti ve věku 
do tří let v denním režimu. Jes-
le zabezpečují zejména denní 
výchovnou a pohybovou péči 
dětí ve věku od šesti měsíců do 
tří let a stravování po dobu po-

bytu dětí v jeslích. 
Jako vedlejší činnost 

jesle provozují plavání 
novorozenců a kojen-
ců ve vaně, plavání 
kojenců od 3 měsíců 
do 1 roku, plavání ba-
tolat od 1 roku do 3 let, 
předplavecká a plavec-

ká výuka dětí do 6 let, kurzy 
kontaktní péče o novorozence 
a kojence, kurzy cvičení rodičů 
s dětmi, kurzy masáží kojenců, 
laktační poradenství a fotogra-
fování dětí pod vodou.  zt

V dnešním posled-
ním díle našeho 
seriálu se zaměříme 
na některé novinky, 
které nám přine-

sl nový občanský zákoník 
(„NOZ“) v oblasti vlastnictví 
a správy bytových jednotek.

Hlasování na schůzi 
vlastníků jednotek
Na rozdíl od předchozí právní 
úpravy, která byla někdy 
právem kritizována, pro svou 
přísnou úpravu hlasování na 
schůzi vlastníků, když přijetí 
většiny usnesení podmiňova-
la souhlasem většiny všech 
vlastníků jednotek nebo 
v některých případech i kvóra 
vyššího. NOZ toto pravidlo 
zjednodušuje a nově je tak 
k platnosti většiny rozhodnutí, 
která se na schůzi vlastníků 
přijímají, nutná pouhá většina 
přítomných společníků, což 
v důsledku může vést k větší 
angažovanosti jednotlivých 
vlastníků na rozhodování 
společenství.

Kratší lhůta k přezkumu 
rozhodnutí vlastníků jednotek
Další z novinek, která však 
nemusí být všemi vlastníky 
vnímána pozitivně, je zkrácení 
lhůty k soudnímu přezkumu 
rozhodnutí shromáždění 
vlastníků. Ta nově činí pouze 
3 měsíce od okamžiku přijetí 
rozhodnutí shromáždění vlast-
níků nebo v případě, že o něm 
vlastník jednotky nevěděl, 3 
měsíce od okamžiku, kdy se 
o něm dozvěděl nebo dozvědět 
mohl. NOZ dále určuje, že pod-
mínkou pro podání návrhu na 
rozhodnutí soudu o věci, která 
byla předmětem shromáždění 
vlastníků, je skutečnost, že 
takovou skutečnost navrhne 
přehlasovaný vlastník a pro 
takový postup existuje záro-
veň důležitý důvod. V rámci 
takového návrhu pak může 
vlastník soudu rovněž navrh-
nout, aby dočasně pozastavil 
vykonatelnost takového 
rozhodnutí, a to například 
až do doby, kdy o něm soud 
rozhodne.  

Rozhodnutí mimo 
zasedání shromáždění
Další zásadnější novinkou je 
skutečnost, že NOZ umož-
ňuje nově přijímat usnesení 
i mimo zasedání shromáždě-
ní vlastníků jednotek. Činí 
tak v případě, že svolané 
shromáždění vlastníků není 
usnášeníschopné a zároveň 
to navrhne osoba, která je 
oprávněna shromáždění svo-
lat, v jednoměsíční lhůtě ode 
dne, na který bylo shromáž-
dění svoláno. Návrh takové 
osoby musí obsahovat vždy 
alespoň návrh usnesení, pod-
klady potřebné pro jeho po-
souzení nebo údaj, kde jsou 
uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve 
které se má vlastník jednotky 
vyjádřit. K platnosti hlasová-
ní vlastníka jednotky se vyža-
duje jeho vyjádření s uvede-
ním dne, měsíce a roku, kdy 
bylo učiněno, a vlastnoruční 
podpis na listině obsahující 
plné znění návrhu rozhodnu-
tí. Pokud pro takový návrh 
platně hlasuje dostatečný 

počet vlastníků, je přijato 
a je závazné, přestože nebylo 
přijato na shromáždění 
vlastníků.

Členství v orgánech společenství
Další zajímavou novinkou, 
kterou NOZ přináší, je sku-
tečnost, že členy jednotlivých 
orgánů společenství mohou 
být nově i nečlenové spole-
čenství, tj. úplně cizí osoby. 
Toto ustanovení tak otevírá 
možnost pro profesionálněj-
ší vedení společenství, a to 
zejména tím, že se na jeho 
řízení budou moci nově podí-
let i osoby, které sice nejsou 
vlastníky jednotek, ale mohou 
mít specializované vzdělání 
v oblasti správy nemovitostí 
a mohou tak společenství vést 
kvalifikovaněji, než jak to 
dosud činili obyčejní vlastníci 
jednotek. 

 mgr. martin Sobek, advokát

autor je společníkem advokátní 
kanceláře andrášek, Sobek a spol., s. r.o. 
www.aksobek.cz

p O r a d n a

filharmonie Teplice 
elefon: 417 533 103 
www.severoceskafilharmonie.cz 
www.scf.sf.cz

kino kvěTen 
Telefon: 417 515 940 
www.dkteplice.cz/ 
kino-kveten-teplice.html

krušnohorSké divadlo 
Otevírací hodiny:  
Po–Pá: 11:30–16:30 
Telefon: 417 515 930 
www.dkteplice.cz

muZeum 
Telefon: 417 537 869 
www.muzeum-teplice.cz

K u l t u r a

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

lékařSká pohoTovoST 
doSpělí a děTi, Teplice
Adresa: vchod vedle Polikliniky

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

Zubní pohoTovoST
zejména pro děčín, Teplice, 
Ústí nad labem, most, lovosice, 
litoměřice krupka, dubí, jílové 
Adresa: Petrovice 118, Petrovice 
Telefon: 475 205 275

parkování v cenTru:

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

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

Roční parkovací karta: 800 korun 

Půlroční parkovací karta: 500 korun

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

i n F O

S e r v i S
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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

Únor–Březen
Rodenstock 
DNEye® scanner

 Nejpřesnější 
objektivní měření 
zraku za různých 
světelných podmínek

 Pouze 3 přístroje v ČR

 Topografie 
odchylek na rohovce

 Nejpřesnější měření 
hodnot na blízko

 Naměřené údaje 
umožní objednání 
unikátní brýlové čočky

Lépe si rezervovat termín konzultace

Tisková prezentace 1/8 strany  
(92x63 mm), náklad 29000 nebo 
78000 ks do domácností                        
na Teplicku nebo Teplicku a Ústecku 
v titulech Žít Teplice a Žít Ústí 

               plus zdarma 
on line banner 300x242                         
s proklikem na stránky živnostníka 
na www.zitteplice nebo 
www.zitteplice a www.zittusti  

             plus zdarma 
on line textová informace a foto 
na www.zitteplice nebo 
www.zitteplice a www.zittusti  

3 prezentace za cenu jedné 
Ceny pro oblast Teplicka od 2900 a pro oblast          
Ústecka a Teplicka od 4600 Kč dle četnosti 
Informace: tel. 602 464 749, 734 580 069     
info@mediaconcept.cz,  obchod@zitteplice.cz 
                       www.zitteplice.cz 

jarní akce pro živnostníky 

              1+2 zdarma 

   obchodního zástupce  
      pro oblast Ústeckého kraje 

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

  

produkty:  reklama, PR, tisk, média 

vydavatelství a agentura 

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

hledá do svého týmu 
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