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Pavel
Šedlbauer

Recept na úspěch? 
Prostě hrajeme fér
STRANY 8–9

11. 9. 2015 od 18:00 do 23:00 hod.

Mahulena
BOČANOVÁ

MODERÁTORKA

NAKUP OD 10. 8. 
DO 2. 10. 2015 

A VYHRAJ Renault CaptuR!

VyhRAB si
sVOu KÁRu!

Bubenická show TAM TAM BATucADA
Muži roku

california DREAMs
BOhATý DOpROVODNý pROgRAM

soutěž
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Jazz klub
12/9 2000 lady Sting and 

the Police tribute
19/9 2000 Walter PhiSbacher ny3
25/9 2000 Jana koubková

krušnohorSké divadlo
9–11/9 800–1600 

den otevřených dveří
15/9  1000 a 1800 

kytice

dům kultury
22/9  1600 a 1700 

Perníková chalouPka

zahradní dům
14/9 1900 komorní trio 

hudební akademie 
F. liSzta budaPešť

altán u zahradního domu
každou neděli až do 27. září od 1500 

malá Paříž

kino květen
9/9 1730 bláznivá dovolená
9/9 2000 láSka na První boJ
10/9 1730 gangSter ka
10/9 2000 SinSter 2
11/9 1500, 1730  v hlavě 3d
11/9 1730 gangSter ka
11/9 2000 SinSter 2
12/9 1000 v hlavě
12/9 1500 v hlavě 3d
12/9 1730, 2000  gangSter ka
12/9 2200 SinSter 2
13/9 1000 v hlavě
13/9 1500 v hlavě 3d
13/9 1730, 2000  gangSter ka
14/9 1730 american ultra
14/9 2000 gangSter ka
15/9 1500 domácí Péče
15/9 1730 american ultra
15/9 2000 gangSter ka
16/9 1730 american ultra
16/9 2000 lví Srdce
17/9 1730 nikdy není Pozdě

17/9 2000 labyrint: 
zkoušky ohněm

18/9 1500 mune – Strážce 
měSíce 3d

18/9 1730 nikdy není Pozdě
18/9 2000 labyrint: 

zkoušky ohněm
18/9 2200 love 3d
19/9 1500 mune – Strážce 

měSíce 3d
19/9 1730 nikdy není Pozdě
19/9 2000 labyrint: 

zkoušky ohněm
19/9 2200 love 3d
20/9 1500 mune – Strážce 

měSíce 3d
20/9 1730 nikdy není Pozdě
20/9 2000 labyrint: 

zkoušky ohněm
21/9 2000 gangSter ka
21/9 2200 love 3d
22/9 1500 mallory
22/9 2000 gangSter ka
22/9 2200 love 3d
23/9 1730 gangSter ka
23/9 2000 něco z alenky
24/9 1730 hotel tranSylvánie 2 3d
24/9 2000 evereSt 3d
25/9 1500 hotel tranSylvánie 2 3d
25/9 1730 evereSt 3d
26/9 1000 hotel tranSylvánie 2 
26/9 1500 hotel tranSylvánie 2 3d
27/9 1000 hotel tranSylvánie 2 
27/9 1500 hotel tranSylvánie 2 3d
28/9 1730 evereSt 3d
28/9 2000 evereSt 3d
29/9 1730 evereSt 3d
29/9 2000 roger WaterS: 

the Wall
30/9 1730 evereSt 3d

regionální muzeum tePlice
výStavy
do 13/9 Sklo ze mštinova, 

známé i neznámé
do 4/10 čeSké zPěvníky 

měSta tePlice
do 20/9 tvoří celá rodina
25/9–25/10  antonín dudek

měStSké kulturní 
zařízení dubí
11/9  109 výročí vySvěcení 

koStela
12/9  lázeňSký den
7/10  výlet

kulturní dům Fontána bílina
17/9–26/11  taneční kurz

měStSké divadlo bílina
12/9 1730 kurýr – reStart / film

24/9 1900 maFie city / divadlo
14/10 1900  ani za milion / divadlo

digitální kino v bílině
11/9 1730 FantaStická čtyřka
11/9 2000 gangSterka 2d
11/9 2200 SiniSter 2
12/9 2000 gangSterka 2d
13/9 1500 mune – Strážce 

měSíce 3d
18/9 1730 rytmuS – SídliSkový Sen
18/9 2000 kurýr – reStart 2d 
19/9 1730 labyrint – zkouška 

ohněm 2d
19/9 2000 gangSterka 2d
20/9 1500 malý dráček kokoSák
25/9 1730 labyrint – zkouška 

ohněm 2d
25/9 2000 gangSterka 2d
26/9 1700 FantaStická čtyřka 2d
26/9 2000 boJovník 2d
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Jazykovka praská ve švech!
Jazykové školy v těchto dnech těší 
zvýšený zájem posluchačů. Poslu-
chači se zapisují do svých oblíbených 
kurzů. Navštívili jsme jazykovou 
školu Lingua Centrum v Teplicích, 
kde jsme se ptali vedoucí pobočky 
Mgr. Simony Illuminati, čím si tento 
mimořádný zájem vysvětluje.

Je zájem posluchačů o vaše kur-
zy stejný jako v loňském roce?
Každým rokem se obsazenost kur-
zů zvyšuje! Zejména nás těší, že 
se k nám studenti stále vracejí. 
Velký nárůst zájmu je také patrný 
v poptávce po individuální výuce. 
Rovněž se zvyšuje obsazenost kur-
zů češtiny pro cizince. Na začátku 
září zahajujeme výuku pro nově 
příchozí zájemce a také otevíráme 
navazující kurzy češtiny pro stáva-
jící studenty. V loňském roce výuku 
absolvovalo 106 studentů z 26 zemí 
celého světa.

Čím si to vysvětlujete?
V první řadě kvalitou a pružnou reak-
cí na potřeby našich studentů. U nás 
tradičně vyučují kvalikovaní a kva-
litní lektoři. Dále, v letošním roce 
nabízíme opět největší počet kurzů 
začínajících v 16,15 a 18,00 hodin. 
Stále více žádané jsou další světové 

jazyky, jako je němčina, francouzšti-
na či ruština. Navíc Lingua Centrum 
je autorizované centrum Cambridge 
English a posluchači dobře vědí, že 
v přípravných kurzech na zkoušky 
FCE, CAE a jiné, vyučují přímo zku-
šební komisaři.

Jak víte, že jsou vaši lektoři kva-
litní?
Potvrzují nám to naši posluchači. 
Více než 60 % nových klientů k nám 
přichází na základě osobního doporu-
čení svých příbuzných, přátel a zná-
mých! Navíc, jako jediná škola, ga-
rantujeme hodiny na zkoušku.

Jak se mohu do kurzu přihlásit 
a kdy vlastně zahajujete?
Přihlásit se můžete na www.lin-
gua-centrum.cz, telefonicky na 
777 107 877 nebo osobně v kan-
celáři školy Kapelní 1. Začínáme 
v týdnu od 21. září.

Slova paní Illuminati 
nám potvrzuje i po-
sluchačka paní Jitka P. 
když říká: „Jsem zde 
na doporučení kama-
rádky, která meziná-
rodní zkoušku First Certicate složila 
letos v červnu. Doufám, že se to příští 
rok podaří i mně.“
Paní Marianna S. z Ruska se právě 
zapisuje do nového kurzu češtiny pro 
cizince a říká: „Slyšela jsem o těchto 
kurzech od svých známých, kteří školu 
již navštěvovali a byli velmi spokojeni 
nejen s výukou, ale také s přístupem 
lektorů a ochotou pomoci při začleňo-
vání do života ve vaší krásné zemi.“
Slečna Gábina O. si pochvaluje také 
vstřícnost školy: „Maturuji až v polo-
vině září, přesto už nyní vím, že budu 
moci nastoupit do Jednoletého poma-
turitního studia angličtiny. A kdybych 
byla přece jen přijata na vysokou, 
Lingua mi dokonce vrátí zaplacenou 
zálohu v plné výši.“

www.lingua-centrum.cz
tel.: 777 107 877

Tip Aleny Manukjanové
Čtenáře Žít Teplice  
bych ráda pozvala 
na dvě představení 
Hereckého studia 
Domu kultury v Tepli-
cích. V úterý 15. září  
na vybrané balady ze 
sbírky Kytice J. Erbena 
pro příznivce tajemna, 
krásné hudby i stíno-
vého divadla a v neděli 27. září na pohádku 
O princezně, která ráčkovala.  Já se chys-
tám do Krušnohorského divadla 1. října na 
představení Podivný případ se psem. Hlavní 
hrdina tohoto knižního bestselleru Marka 
Haddona je patnáctiletý Christopher. Mate-
matický génius, ale také autista, který příliš 
nerozumí okolnímu světu ani lidem, nerad 
opouští svůj byt a nesnáší, když se ho někdo 
dotýká. Románu se prodalo přes 2 miliony 
výtisků, jeho dramatizovaná verze se stala 
divadelní senzací zdaleka nejen ve Velké Bri-
tánii. První pražské nastudování Podivného 
případu se psem v Divadle Kalich jistě vzbudí 
očekávání už jen díky jménům v tvůrčím 
týmu Jiří Mádl/Jan Cina, Simona Babčáková, 
Hana Vagnerová a další.|Hru režíroval mezi-
národně respektovaný tandem Skutr (Martin 
Kukučka a Lukáš Trpišovský), který proslul 
svou osobitou, nápaditou divadelní poetikou. 
Pravidelně chodím také do kina Květen. 
V září bych vám doporučila od 10. do 15. 9. 
nový český film Gangster Ka,  inspirovaný 
knihou Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř. 
Co si rozhodně nenechám ujít, bude 29. září 
ve 20.00 hodin film Roger Walters The Wall. 
Jedná se o koncertní film, který zachycuje 
světové turné zakládajícího člena legendární 
britské skupiny Pink Floyd v letech 2010 až 
2013. Záběry, pořízené ve třech městech na 
dvou kontinentech, putují mezi 150 metrů 
dlouhým jevištěm a zákulisím, ze kterého 
vše exkluzivně komentuje sám Waters.

 Alena Manukjanová, Dům kultury Teplice
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www.kia.com

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

REALCENTRUM Cars s.r.o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí  nad Labem,
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz, 
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

Vítejte... za 15 korun 
Tepličtí zastupi-
telé projednají 
znovuzavedení 
takzvané lázeň-
ské taxy. Z každé 

hlavy lázeňského hosta 
by v městské kase mělo 
zacinkat patnáct korun 
denně. Při měsíčním pobytu 
například tisíce klientů 
lázní budou Teplice bohatší 
o téměř půl milionu korun, 
za celou lázeňskou sezonu 
možná o dva miliony korun.

Zavádění poplatku má 
ale zajímavý motiv. Podle 
primátora Jaroslava Kube-
ry bude nový příjem malou 
náplastí na náklady spoje-
né s úklidem po lázeňských 
hostech. Zjevně, ač nevyř-
čeně, měl primátor na my-
sli některé početné rodiny 
a skupiny z arabských zemí. 

Zaplaťte a my za vás uklidí-
me. Takový slogan by jistě ne-
byl dobrou propagací Teplic.

Poplatku fandím. Je tře-
ba udržovat lázeňské měs-
to čisté, opravené, kultur-
ní, a k tomu by jistě mohly 
nové příjmy sloužit. Nejen 
na další čisticí a sběrné vozy 
či metaře. Také na strážní-
ky, kteří v parku nenechají 
hosty kupit odpadky, a vy-
světlí jim, domluvou nebo 
pokutovým blokem, že se to 
prostě nedělá. Město má svá 
pravidla a host je musí ctít, 
nejen platit odpustky. 
 
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

Teplice – Už druhá trojčátka se letos narodila v Masarykově 
nemocnici. Šťastnými rodiči tří holčiček jsou Marek Baštinec 
a Oksana Matishynets z Teplic. Děvčátka nesou jména Lenka 
(41 cm, 1900 g), Jana (41 cm, 1740 g) a Oksana (38 cm, 1320 
g). Příjmení mají po otci Baštincovy. Maminka uvedla, že jde 
o první vícerčátka v jejich rodině. „Nikdo z mé ani přítelovy 
rodiny, nepochází z dvojčat nebo vícerčátek. Holky jsme počali 
s přítelem přirozenou cestou. Když mi poprvé doktor řekl, že 
budu mít trojčata, tak jsem plakala. Jsem strašně moc ráda, že 
je mám,“ řekla šťastná maminka Oksana Matishynets.  zt / foto: kz

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

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

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

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

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

 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 30. 9. 2015

www.facebook.com/zitteplice.cz
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Druhá letošní trojčátka se 
narodila rodičům z Teplic

Cítíte se v Teplicích 
bezpečně?

Martina Jersenská  
22 let, servírka 
Teplice
No jelikož dělám 

servírku, tak v noci chodím 
domů. A příjemné to není. 
Nikdy nevíte, koho potkáte 
a kdo odkud vyleze. V Tr-
novanech bych se jen tak 
v noci určitě neprocházela. 

veronika Mladá 
23 let, obchodnice 
Teplice
Cítím se tu určitě 

lépe než v Děčíně, kde jsem 
žila. Ale neznám tu tolik míst, 
abych to mohla posoudit. Do 
některých lokalit, jakou jsou 
třeba Trnovany, ale raději 
nechodím. Centrum města 
mi také občas moc bezpečné 
a příjemné nepřijde. 

Barbora Čuříková 
23 let, mateřská dov. 
Teplice
Rozhodně ne. 

Díky naším benevolentním 
zákonům je více zločinců 
v ulicích než ve vězení.

Aneta nová 
22 let, v domácnosti 
Teplice
Myslím, že ve 

městě je násilí celkem dost, 
je tu hodně úchylů a pedofi-
lů. Člověk aby se bál někam 
večer chodit. Ani v centru 
města, třeba Šanově, v láz-
ních se moc bezpečně občas 
necítím.
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„Metelkárna“ si připomene 90. výročí od svého vzniku
Ano, už je to tak. V říjnu 2015 
to bude 90 let, kdy se poprvé 
budova školy otevřela žákům 
a kantorům. 

Ke kulatinám se plánuje vy-
dání publikace, která se poku-
sí uplynulých 90 let shrnout. 
Nebudou v ní chybět fotogra-
fie, úryvky z kronik školy či 
soupis zaměstnanců školy. 
Také bude úplně poprvé zve-
řejněn přehledný seznam ab-
solventů, a to od školního roku 
1960/61 až do současnosti.

Obracíme se proto na veřej-
nost s prosbou o příspěvky do 
výše zmíněné publikace.

Máte nějakou vzpomínku, 
kterou chcete sdílet? Přání 
naší škole, které byste chtěli 
zveřejnit? Vlastníte nějakou 
zajímavou historickou škol-
ní fotografii? O vše se s námi 
můžete podělit, a to posláním 
na adresu michal.chalupny@
zsmetelkovo.cz. Za všechny 
příspěvky předem moc děku-
jeme.

Za zvlášť zajímavou fotogra-
fii, která se vztahuje k histo-
rii školy, dostane odesílatel 
mailem malý dárek. Nechte 
se překvapit jaký.

 Michal chalupný, ředitel školy

Výhra v soutěži dostala 
starostku do infarktového stavu
Bžany – V krajském kolem 
soutěže Vesnice roku letos 
bodovaly Bžany na Teplicku. 
Podařilo se jim získat Zlatou 
stuhu pro vítěze a také cenu 
za vzorné vedení knihovny. 
„Do soutěže jsme se přihlásili 
poprvé. O účasti nás přesvědči-
la starostka Měrunic, a protože 
jsem soutěživý typ, šla jsem 
do toho s tím, že to prozatím 
bude dobrá zkušenost. Ale 
hned první místo. Když jsem se 
dozvěděla výsledky, měla jsem 
infarktový stav,“ řekla šťastná 
starostka Bžan Ivana Hořči-
cová. „Pro Bžany je to krásný 
úspěch. Z Teplicka se tolik obcí 
neúčastní. Je to i úspěch pro 
dalších sedm místních částí,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. Vítězná 

obec získala finanční dar ve 
výši jednoho milionu korun. 
„Chtěl bych Bžanům vzkázat, 
aby dobře investovaly finanč-
ní částku, kterou za první 
místo dostanou, a také aby se 
umístily i v celostátním kole.“  
Výsledky celostátního kola 
budou oznámeny 19. září.  zt
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Kubera: Chceme zavést lázeňskou taxu
Teplice – Projekt zimního stadio-
nu, znovuzavedení lázeňské 
taxy a řešení hazardu. To jsou 
věci, které podle primátora 
Teplic Jaroslava Kubery čekají 
město na podzim.

Co čeká Teplice na podzim? 
Na čem teď radnice pracuje?
Je to spousta věcí, ale hlav-
ní jsou dvě. V první řadě se 
dokončuje projekt na zimní 
stadion, který by měl být hotov 
do zimy 2017. Ta druhá věc je 
příprava projektu na přestav-
bu plavecké haly. Nově by 
tam měl vzniknout 26 metrů 
dlouhý plavecký bazén pro 
kondiční plavání a vedle bazén 
s různými wellnes doplňky, 
jako jsou vířivky a podobně. 
Přičemž voda by tam měla mít 
33 stupňů, aby si lidé nestěžo-
vali tak jako teď, že je studená. 
Také se uvažuje o vybudování 

šaten pro plavání základních 
škol, ale to se uvidí až podle 
toho, jak to bude finančně ná-
ročné. Dál běží příprava skate-
parku na Angeru a pak je tu 
spousta dalších věcí, jako jsou 
komunikace, sítě a tak dál.

Na nadcházejícím zastupi-
telstvu by se prý mělo mluvit 
o lázeňské taxe…
Chtěli bychom předložit návrh 
na znovuzavedení lázeňské 
taxy, kterou jsme před lety 
zrušili, abychom lázeňství, 

které tu tehdy skomíralo, 
trochu podpořili. Teď už to 
ale potřeba není, tak jsme se 
rozhodli lázeňský poplatek 
městu opět zavést. Mělo by jít 
o 15 korun na osobu a den. Ve 
výsledku to nebudou tak ob-
rovské peníze, ale měla by to 
být aspoň taková malá náplast 
na náklady spojené s úklidem 
po lázeňských hostech.

A co hazard? Na zastupitel-
stvu jste slíbili, že se jeho 
omezením budete zabývat.
Představujeme si, že velká kasi-
na by zůstala zachovaná a zmi-
zely by takové ty – jak to říct 
slušně – nedůstojné ušmudla-
né provozovny.  Je potřeba 
také říct, že situace v oblasti 
hazardních her se dost mění. 
Dneska už se hráči přesunují 
na internet a kamenné herny je 
přestávají zajímat.  vv

Střední školy 
procházejí opravami
Teplice – Střední škola, která 
sdružuje hotelovku, průmyslo-
vou školu a obchodní akade-
mii, postupně opravuje své ob-
jekty. V budově průmyslovky 
se vyměnilo elektrické vedení 
a osvětlení chodeb a místnosti 
dostaly nové dveře a dveřní 
rámy. Nové osvětlení dostaly 
také dílny a nově byl zařízen 
sekretariát školy. Obchodní 
akademie se přes prázdniny 
dočkala jen malování a opravy 
jedné ze tříd, ale příští rok ji 
čeká kompletní rekonstrukce 
vnější části. Budova má dostat 
novou střechu a okna a bude 
opravena celá fasáda. V sou-
časné době probíhají práce 
na projektové dokumentaci 
a rada kraje, který školu zřizu-
je, už na první fázi rekonstruk-
ce schválila 15 milionů Kč.  vv

Aquacentrum 
je zavřené
Teplice – Teplické aquacentrum 
prochází i letos pravidelnou 
podzimní odstávkou provozu. 
Bazén se pro veřejnost uzavřel 
na dva týdny od  7. do 20. září. 
Provoz bude zahájen 21. září 
ve 13 hodin. Restaurace 
v areálu centra bude fungovat 
i během odstávky.  zt

Na bruslení 
k spousedům
Bílina – Na zimním stadiónu 
v Bílině opět začalo veřejné 
bruslení. Obvyklé časy zůsta-
ly zachovány, to znamená, že 
veřejnost si může zabruslit 
vždy v úterý a ve čtvrtek. 
Někdy se může stát, že čtvr-
teční bruslení bude zrušeno 
kvůli domácím zápasům ligy 
mladšího dorostu. Funguje 
i půjčovna bruslí, kde jsou 
k dispozici boty pro děti 
i pro dospělé.  zt

Teplice už shánějí 
vánoční strom
Teplice – Sice se zdá, že zima je 
ještě hodně daleko, ale teplic-
ká radnice už začala shánět 
vánoční strom. Obrací se proto 
na ty, kteří se chystají pokácet 
vzrostlý jehličnan, zda by jej 
nechtěli věnovat městu. Strom 
by měl být pravidelný a vy-
soký alespoň dvanáct metrů. 
Případní dárci se mají obracet 
na vedoucí oddělení životního 
prostředí Dagmar Teuschelo-
vou, teuschelova@teplice.cz. 
Stromů se pravidelně sejde 
víc a bývají rozmístěny na 
šesti místech ve městě: na 
náměstí Svobody, na Zámec-
kém náměstí, v Proseticích, 
Trnovanech, Sobědruhách 
a v Šanově.  zt
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V Oseku mají lanové bludiště 
osek – Po novém discgolfovém hřišti mají v Oseku další atrakci – 
lanové centrum.  Jde o dvoupatrové lanové bludiště mezi kmeny 
stromů, vyšší patro je sedm metrů nad zemí.  Při procházení 
lanem se zdolávají nejrůznější překážky. „První patro, které je ve 
výšce 3,5 až 4 metry, je vyhlídkové, aby to zvládl každý. To druhé 
je náročnější, “ říká Petr Šíla, vedoucí správy sportovišť v Oseku. 
Otevřeno je denně 8–18 hodin a od října 10–15 hodin.  Čro Sever

Ťok: Dálnice D8 
bude v roce 2016

Teplice – Dálnice D8 do Němec-
ka bude zprovozněná před 
koncem příštího roku. Alespoň 
to na setkání s německým mi-
nistrem dopravy Alexandrem 
Dobrindtem řekl jeho český 
protějšek Dan Ťok. „Vláda 
udělala všechny kroky k tomu, 
aby odstranila všechny admi-
nistrativní překážky, odsouhla-
sila řízení bez uveřejnění na 
odstraňování sesutého svahu,“ 
řekl Ťok. Podle něj nyní nic 
nebrání tomu, aby se termín 
konce příštího roku podařilo 
stihnout. Dodržení termínu 
slibují i firmy, které se na 
stavebních pracích podílejí. 

 Čro Sever

I N Z E R C E
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Autobusů do průmyslové zony bude víc
Teplicko – Radní kraje rozhodli 
o prodloužení autobusové 
linky číslo 488 Duchcov – Tep-
lice – Ústí nad Labem o úsek 
Severní Terasa – Masaryko-
va nemocnice. Na základě 
požadavků firem, které působí 

v průmyslové zóně Krupka, 
posílila rada dopravu také na 
linkách 484 a 487 do zastávky 
Krupka prům. zóna III. Jedná se 
o nové zajížďky v pracovní dny 
a o nové spoje o víkendech. 
Změny platí od září.  zt

Objekt po roce 2000 přešel na nově vzniklý Ústecký kraj, který ho věnoval Židovské 
obci Teplice. Několik let po té se ale ozvala rodina Kolinerů s tím, že mají o dům zájem. 
Podle zákona už na něj nárok neměli, protože si mezi lety 1945 až 1948 nepožádali 
o jeho navrácení. Federace židovských obcí byla pro navrácení z morálních důvodů, 
teplická obec se ale zdráhala. Nakonec vilu prodala realitní společnosti a část 
utržených peněz věnovala Kolinerům. 

n o v o D o B Á  h i S T o r i e  D o M u

Bývalá poliklinika se dočká rekonstrukce
Teplice – Ostuda Lipové ulice, 
zchátralý dům, který před 
lety sloužil jako poliklinika, 
prochází zásadní opravou. 
Z rozlehlé dvoupatrové vily 
by měl vzniknout obytný dům 
s wellness službami a také ka-
várnou. Objekt má nově nést 
název Villa Al Theeb Almutai-
ri, podle jména svého nového 
majitele.

O vlastnictví této stavby se 
v minulosti vedly spory.  Dům 

původně patřil židovské rodi-
ně Kolinerů, kteří v roce 1939 
uprchli z Teplic před holocaus-
tem a dnes žijí v Izraeli. Pozdě-

ji po válce byla v domě zřízena 
poliklinika, která se po revolu-
ci přestěhovala do nových pro-
stor.  vv

Aplikaci Hlášení 
závad lidé využívají
Teplice – Nefunkční semafor, 
ucpaná kanalizace, zarostlý 
chodník, polámané stromy. 
Téměř každý den hlásí Tepli-
čané závady a nedostatky na 
nové aplikaci, která na webu 
města funguje od začátku 
července. Drtivá většina 
z nich je – alespoň podle 
webu – už odstraněna. Apli-
kace je na v sekci Chci zaří-
dit. Její ovládání je snadné, 
ohlášenou závadu je možné 
také vyznačit v mapě.  zt
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V ústeckém letním kině se představí nejlepší dřevorubci
Čtvrtý ročník největší profe-
sionální dřevorubecké show 
v severních Čechách, Festival 
dřeva hostí v sobotu 26. září 
Ústí nad Labem. V areálu let-
ního kina se návštěvníkům, 
kteří mají vstup zdarma, 
představí od 13.00 hodin 
při oficiálním kvalifikačním 
klání sportovních dřevorub-
ců Czech Series 2015 pro 
Mistrovství České Republiky 
nejlepší profesionální závod-
níci ČR za účasti úřadujícího 
vícemistra světa Martina 
Komárka.

Hlavním tahákem progra-
mu bude kvalifikační závod 
sportovních dřevorubců STI-
HL TIMBERSPORTS SERIES. 
„Velmi atraktivní disciplínou je 
Standing Block Chop. Jde v ní 
o přesekávání stojícího kmene 
o průměru 30 cm. Simuluje ká-
cení stromů. Sekery jsou velmi 
ostré a jejich srovnání s žilet-
kami není vůbec od věci. Zá-
vodník naseká blok nejdříve do 
poloviny z jedné strany, poté jej 
oběhne a doseká ze strany dru-
hé. Jde o disciplínu, při které di-
vákům, a přiznám se, že i mně, 

běhá mráz po zádech,“ uved-
la Halka Žáčková z produkční 
agentury Crazy Produktion.

Pro nejmenší bude v horní čás-
ti areálu připraven lunapark a od 
14.00 hodin mohou děti sledovat 
dvě pohádky oblíbeného Sváťova 
Dividla z Litoměřic. Na hlavním 
pódiu pak vystoupí od 17.00 ho-
din kapela O5 & Radeček.

Akci stylově doplní jarmark 
řemesel. Řezbáři zde představí 
umělecké a řemeslné zpraco-
vání dřeva, košíkářka výrobu 
košíků, děti si mohou zkusit 
práci s hrnčířským kruhem.

Součástí festivalu je prezenta-
ce zahradní a lesní techniky, la-
nového centra a dalších atrakcí. 
Návštěvníci si mohou vyzkoušet 
jízdu na špičkových terénních 
čtyřkolkách John Deer.

Děti i dospělé potěší nauč-
ná expozice Lesů ČR nazva-
ná Lesní pedagogika. Předsta-
ví všechny činnosti člověka 
v lese  a ukáže les jako životní 
prostor. Pro děti jsou připrave-
ny dílničky, soutěže, atrakce, 
dřevěné kostkoviště a v krea-
tivní dílně vlastnoručně výro-
ba dřevěných medailí.  pr

Muslimští obyvatelé Teplic 
učí lázeňské hosty pořádku
Teplice – „Naše skromné aktivi-
ty asi k něčemu byly,“ uvedla 
Eman Ghaleb, gymnazistka 
z Teplic, která spolu se svým ot-
cem zorganizovala dobrovolnou 
akci na úklid Šanovského par-
ku. Smyslem akce bylo ukázat 
lázeňským hostům z Arabského 
poloostrova, že by po sobě měli 
uklízet, a zároveň tak zmírnit 
negativní postoje, které místní 
k arabským lázeňským hostům 
mají. S prvním úklidem začali 
tepličtí muslimové a další 
dobrovolníci na začátku srpna, 
další následovaly i v průběhu 
měsíce. K těm se už přidáva-
li i lázeňští hosté. Na konci 
měsíce se dobrovolníci zaměřili 
na děti lázeňských hostů. 

Podle vyjádření Eman Ghaleb 
je problém v tom, že v Kuvajtu, 
odkud většina hostů přijíždí, si 
prý děti ve srovnání s českým 
přístupem mohou dělat, co 
chtějí. Dobrovolníci se je proto 
snažili motivovat k udržování 
pořádku a ohleduplnosti ke ko-
lemjdoucím. „Ať nám nedojde 
trpělivost,“ přeje si Eman.  zt

U hřbitova nepůjde elektřina
Teplice – Lidé a firmy, které sídlí 
v okolí teplického hřbitova, 
se musí připravit na výpadek 
elektřiny. Společnost ČEZ ji 
vypojí 29. září v 8:00 ráno. Do-
dávku by měli technici obnovit 
do jedné hodiny odpolední.

Firma musí v té době pro-
vést opravy na rozvodech elek-
třiny. Informuje o výpadku 
předem, aby se na něj lidé při-
pravili a předešli případným 

škodám. Podrobnosti lze kdy-
koli získat na telefonním čísle 
840 850 860.  zt

Gymnázium má partnera na Islandu 
Teplice – Bezmála půl milionu korun z evropských dotací dostane 
teplické gymnázium na spolupráci s islandskou školou Menn-
taskólinn í Kópavogi. Spolupráce bude spočívat v několika setká-
ních žáků a pedagogů obou škol a v následné komunikace přes 
emaily, chat nebo videokonference. Smyslem celé akce má být 
hlavně zlepšení znalostí a dovedností v oblasti přírodních věd 
a využívání moderních technologií v jejich výuce. Zároveň může 
projekt sloužit také ke zlepšení schopnosti žáků dorozumět se 
v angličtině. Spolupráce s Islanďany ale není pro teplické gym-
názium ničím novým.  Společná setkávání s žáky a učiteli školy 
v islandském  Kópavaguru na předměstí Reykjavíku se datuje už 
od roku 2009.  zt

Zbavte se nebezpeč-
ného odpadu
Teplice – Obyvatelé Teplic do-
stanou šanci se zdarma zbavit 
nebezpečných odpadů. Nikdy 
by je totiž neměli vhazovat do 
klasických popelnic, protože 
tím ohrožují životní prostředí.

Pro nebezpečný odpad si 19. 
září přijede speciální svozo-
vý automobil. Svoji trasu za-
čne v Sobědruzích v osm hodin 
ráno. Postupně zastaví na té-
měř osmi desítkách sběrných 
míst. Jeho trasa po půl sedmé 
večer skončí na křižovatce ulic 
Masarykova a Kollárova. Přes-
ný rozpis zastávek lze najít na-
příklad na internetových strán-
kách teplického magistrátu. 

Do odpadového vozu mohou 
lidé dávat například léky, vyřa-
zené zářivky a televize, staré 
pneumatiky, baterie nebo zbyt-
ky barev. Odeberou zde i starý 
olej, roztoky a domácí chemi-
kálie. Ty ale musí být v nádo-
bách, ze kterých se nemohou 
během přepravy vylít.  lu

Komunitní nadace 
vyhlásila granty
Teplicko – Zájemci z řad ne-
ziskových organizací, jako 
jsou školy, školky, občanská 
sdružení nebo spolky z okre-
sů Děčín, Litoměřice, Teplice 
a Ústí nad Labem, mohou do 
29. září žádat o grant z Ústec-
ké komunitní nadace. Dá se 
získat až 50 000 korun. Vůbec 
poprvé se o podporu svých pro-
jektů mohou přihlásit i obce 
do 2000 obyvatel a neformální 
občanské iniciativy. Zájemci se 
mohou ucházet o příspěvek ve 
dvou tematických oblastech. 
První je zaměřena na budování 
lidský vztahů, posilování mrav-
ních hodnot a odpovědnosti 
jednotlivce. Druhá cílí na mla-
dou generaci a její zdravý růst 
a strategické plánování.  zt

Filharmonici budou 
natáčet CD s Davidem 
Deylem
Teplice – Severočeské filharmo-
niky na podzim čeká mnoho 
zajímavých projektů. Budou 
natáčet CD s díly Gustava 
Mahlera a také CD s popovým 
zpěvákem z Chlumce Davidem 
Deylem. S ním se filharmonici 
představí i na exkluzivním 
koncertě 3. listopadu v Plzni, 
kde jako host zazpívá operní 
diva Andrea Tögel Kalivodová. 
Filharmonici z Teplic zahrají 
i na koncertech v pražském 
Rudolfinu a Obecním domě.  dm

V Hudcově se 
shromažďuje pomoc 
Teplice – Oblečení, hygienické 
potřeby a také mléko pro děti 
shromažďuje teplická nezisko-
vá organizace Roja Sor, kterou 
založila Šárka Petrová se svým 
manželem Shamsadinem 
Shamou. Humanitární pomoc 
je určena především pro Kurdy 
a jezídy, kteří se na území Irá-
ku a Sýrie potýkají s bojovníky 
Islámského státu.  Roja Sor už 
na válečná území dopravila 
několik kamionů, v součas-
nosti chystá další dva. Sbírku 
organizace Roja Sor význam-
ně podporují zejména lidé 
z Německa, poslední dobou 
se začali více zapojovat i Češi. 
Pomoc se shromažďuje na 
adrese Hudcovská 77, přispět 
můžete na transparentní účet  
107-9237600267/0100 a více 
informací získáte na telefonu 
722045888.  vv

foto: čro/gabriela hauptvogelová
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Sklárna třetím nejlepším zaměstnavatelem
Teplická sklárna AGC Flat Glass Czech opět 
potvrdila svou pozici jedné z nejvýznamnějších 
firem u nás, když v soutěži Zaměstnavatel roku 
2015 ČR obsadila 3. místo.  V krajském kole, 
které bylo vyhlášeno na jaře, byla firma první. 
Bylo to její už jedenácté prvenství. Hodnotícími 
kritérii pro tuto anketu jsou například hodiny 
školení na jednoho pracovníka, míra fluktuace 
zaměstnanců, počet pracovních úrazů, náklady 
na odměňování zaměstnanců a jejich poměr 
vůči celkovým výnosům společnosti.  vv

Všem lékařským posilám jsme položili 
otázku: na co jste specialistou/kou?

MUDr. Daniela Humhejová
Po atestaci z der-
matovenerologie 
jsem se rozhod-
la věnovat dětské 
dermatovenero-
logii. Pokud je mi 
známo, v Ústec-
kém kraji dosud 
nikdy nebyl speci-
alista na dětskou 
dermatovenerolo-

gii, ačkoliv je tato odbornost velmi potřeb-
ná. Běžné dětské kožní nemoci obvykle řeší 
obvodní pediatr či spádový dermatovene-
rolog, složitější případy jsou odesílány do 
pražských fakultních nemocnic, zejména na 
Dermatologické oddělení v Dětské polikli-
nice FN Motol, kde jsou pro nové pacienty 
objednací doby až 1 rok. Chtěla bych rozví-
jet dětskou dermatologii v ústeckém kra-
ji, a tím umožnit vyšetření a další sledová-
ní dětských pacientů v místě jejich bydliště. 

Mimořádný význam má možnost léčby dětí 
s kožními nemocemi za hospitalizace na 
Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., 
za spolupráce s odborníky dalších speciali-
zací (např. dětské alergologie a dětské 
revmatologie).

MUDr. Daniela Potměšilová

Na ORL ambulanci se zabýváme  diagnos-
tikou a léčbou onemocnění uší, nosu, krku 
u dospělých i dětských pacientů včetně oto-
rinolaryngologických chirurgických výkonů 
v lokální anestesii. V případě potřeby je za-
jištěna návaznost na péči nemocniční.

Před nástupem do polikliniky jsem pra-
covala na lůžkovém ORL pracovišti v děčín-

ské nemocnici, kde jsem se seznámila  a  po-
dílela  se na komplexní péči v  celé šíři  ORL 
oboru. Zabývala  jsem se zejména  endosko-
pickými operacemi (tj. operacemi provádě-
né s využitím endoskopických optik v oblasti 
nosu, nosohltanu, vedlejších dutin nosních, 
hrtanu), dále dispenzární  péčí o pacienty 
s nádorovým onemocněním, a screeningo-
vým vyšetřením sluchu u novorozenců.

MUDr. Vítězslav Veselý
Kromě operací, které jsem prováděl 25 let, 
se zabývám 13 let oborem foniatrie. Ten-
to obor se věnuje vadám řeči, hlasu a slu-

chu. V mé práci 
dominuje kom-
penzace ztráty 
sluchu pomo-
cí nejmoder-
nějších digitál-
ních sluchadel, 
a protože mám 
velmi rád kva-
litní poslech 
muziky, fil-
mů atd., a slu-

chadla budu brzy určitě potřebovat, doká-
žu pacienty celkem pochopit a ze sluchadel 
„vymáčknout“ maximum možného k obou-
stranné spokojenosti.

MUDr. Jiří Jurča
Má specializace je or-
topedie, chirurgický lé-
kařský obor zabývají-
cí se prevencí a léčbou 
onemocnění podpůrné-
ho a pohybového apa-
rátu, tedy kostí, klou-
bů, šlach a svalů.

V rámci oboru se vedle obecné ortopedic-
ké problematiky a operativy velkých kloubů 
specializuji na dětskou ortopedii a chirur-
gii ruky a nohy. Zejména chirurgie drobných 
kostí rukou a nohou je mou doménou, řek-
něme laicky srdeční záležitostí, mým hobby. 

Samostatnou podkapitolou je chirurgic-
ká léčba revmatiků, která je komplikovaná 
pro podstatu tohoto progresivního a nevy-
léčitelného onemocnění. Vyžaduje spolu-
práci s revmatologem, rehabilitací a samot-
ným pacientem.

o T Á z k A / o D p o v ě ď

Ústecká poliklinika posiluje lékařský tým 
Díky vyjednávání, nabídkám odborného 
rozvoje a nabídce práce ve stabilním sou-
kromém řetězci zdravotnických zařízení 
EUROCLINICUM se opět podařilo rozšířit 
tým lékařů v Ústecké poliklinice. 

O prázdninách nastoupili nově dva lé-
kaři ORL, MUDr. Vítězslav Veselý a MUDr. 
Daniela Potměšilová. Oba přicházejí z od-
dělení ORL děčínské nemocnice. Oba po-

skytují komplexní služby v oboru, prová-
dějí drobné operace, které má poliklinika 
nasmlouvány se zdravotními pojišťovna-
mi, a postupně poliklinika chce v tomto 
oboru rozšířit spektrum operačních výko-
nů v režimu jednodenní chirurgie. 

Ortopedickou ambulanci se specializací 
revmatochirurgie, hlavně drobných klou-
bů rukou a nohou, provozuje v poliklinice  

MUDr. Jiří Jurča. Od září posílila řady lé-
kařského týmu v poliklinice MUDr. Danie-
la Humhejová. Jedná se o lékařku, která se 
chce specializovat na péči v oboru dětského 
kožního lékařství. „Tato specializace je vel-
mi vzácná, a proto jsme rádi, že jsme se do-
hodli na spolupráci a budeme tuto péči po-
skytovat jako jediní v širokém okolí,“ říká 
ředitel polikliniky MUDr. Jiří Madar.  up

Mezi finalisty ankety 
jsou tři firmy z Teplicka
Pořadatel odborné ankety 
Firma roku a Živnostník roku 
Ústeckého kraje už vyhlásil 
v obou kategoriích desítku fina-
listů. Do kategorie Firma roku 
se probojovaly také tři spo-
lečnosti z okresu Teplice. Jde 
o spediční službu ADH, s. r. o. 
z Bíliny, rodinnou papírenskou 
firmu HIT OFFICE, s. r. o., z Tep-
lic a zpracovatele keramických 
vláken  Unifrax z Dubí. HIT 
OFFICE už v soutěži v minulosti 
bodoval. Který z deseti finalistů 
bude letošním vítězem krajské-
ho kola, se dozvíme na oficiál-
ním vyhlášení 24. září. Firma 

a Živnostník roku Ústeckého 
roku pak budou region repre-
zentovat na celorepublikovém 
finále na konci roku.  vv

Kde hledat 
řemeslníka?
Najít řemeslníka, zejména 
takového, který se zabývá 
něčím nezvyklým, jako je třeba 
umělecké řemeslo, je někdy 
pěkný oříšek. V hledání může 
pomoci Katalog řemeslné vý-
roby, který vloni vydal Ústecký 
kraj. Řemeslníci jsou zde se-
řazeni podle okresů a najdete 
tu především drobné výrobce 
kožedělných, dřevěných nebo 
kamenických předmětů nebo 
drobné zpracovatele zeměděl-
ských produktů. Katalog na-
jdete na webu Ústeckého kraje 
nebo na webu Brána do Čech. 
Letos chystá kraj katalog nový, 
snad i obsáhlejší.  zt

A D H, s. r. o. 
ARMEX ENERGY, a. s.
HIT OFFICE, s. r. o. 
Good Sailors, s. r. o.
JB Group, s. r. o.
JVB Engineering, s. r. o.
LakoPlast, s. r. o. 
R A C, s. r. o.
TFP Interiér, s. r. o.
UNIFRAX, s. r. o.

F i n A l i S T é

Využijte stipendia 
Krajské zdravotní
Celkem 7 tisíc korun na je-
den akademický rok nabízí 
studentům medicínských 
oborů Krajská zdravotní, 
a. s., která sdružuje pětici 
krajských nemocnic. Sti-
pendijní program pro aka-
demický rok 2015/2016 vy-
hlásil předseda správní rady 
Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, a. s., pro studen-
ty pátých a vyšších ročníků 
vysokoškolského prezenč-
ního studia v oborech lékař 
a farmaceut. Pro studenty 
3. ročníků vysokoškolského 
prezenčního studia také 
v oborech radiologický 
asistent a všeobecná sestra. 
Podmínkou pro stipendi-
um je mimo jiné závazek 
k práci v Krajské zdravotní. 
Přihlásit se ke stipendiu je 
možné do 9. října. Více na 
www.kzcr.eu. Stipendium 
je možné kombinovat také 
se stipendiem pro budoucí 
pracovníky ve zdravotnictví 
od Ústeckého kraje.  zt

z A J Í M A v o S T
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Recept na úspěch? 
Prostě hrajeme fér
Už jedenáctý titul 
Zaměstnavatele 
roku Ústeckého kraje 
získala letos skupina 
AGC. Ekonomický růst 
a ještě výraznější pro- 
deje automobilů bu-
dou pro firmu zřejmě 
znamenat hospodář-
ský úspěch na konci 
roku. Jen na pláno-
vanou účast v evrop-
ských fotbalových po-
hárech musel Pavel 
Šedlbauer, viceprezi-
dent evropské skupiny 
belgicko-japonského 
sklářského gigantu 
AGC a předseda před-
stavenstva Fotbalo-
vého klubu Teplice, 
letos zapomenout. Na 
co ale nechce nikdy 
zapomenout, to je 
férová hra – na sta-
dionu i ve firmě.

Skupina AGC dodává automo-
bilová skla pro všechny nej-
větší světové automobilky. 
Vzhledem k tomu, že se auto-
mobilovému průmyslu daří, 
daří se jistě i AGC?
Růst hodně táhne automo-
bilový průmysl, to je pravda, 
a autoskla jdou rekordně na 
odbyt. Automobilová divize 
jede dobře, obzvlášť tady 
v Čechách, kde se výroba 
automobilů koncentruje. Zá-
vod v Chudeřicích u Bíliny je 
největším na výrobu autoskel, 
který AGC má, a my jsme navíc 
ve správnou dobu spustili 
v Řetenicích novou výrobní 
linku na výrobu plochého skla, 

plnou moderních technologií. 
Je to světový unikát a pomáhá 
nám v boji o prvenství mezi 
dodavateli.

Ekonomové prognozují pokra-
čování růstu. Ale vydrží jeho 
tempo a oživení spotřeby? 
Bude automobilový průmysl 
dál na vzestupu, a tím pádem 
i produkce AGC?
Stejně jako analytici a pro-
gnostici, i my máme signály 
příznivého vývoje, a to mini-
málně na současné úrovni. 
Otázkou je, jak výrazný bude 
další růst a jak dlouho vydrží 
celé ekonomice dobrá kondice, 
ale tak výrazné turbulence 
jako v minulých letech se nyní 
nepředpokládají, protože větši-
na firem se novým podmínkám 
již přizpůsobila.

Ve stavebnictví je růst ale 
mírnější.
Ano. Tempo růstu stavebnictví 
v Česku zatím není tak prudké, 
aby se dal odbyt skla do sta-
vebnictví srovnat s autoskly. Je 
to i otázka času. Automobilový 
průmysl rychleji reaguje na 
oživení poptávky, stavební 
projekty jsou vždy trochu 
opožděny a také se k nim nyní, 
po zkušenostech s krizí, přistu-
puje racionálněji, opatrněji. 
Trend prodeje skla pro staveb-
nictví obvykle následuje tren-
dy prodejů betonu a ocelových 
konstrukcí jako poslední.

Daří se nyní AGC po celém 
světě stejně?
Daří se celkově, ale jsou oblas-
ti s problémy. Je to dáno jednak 
různým stavem ekonomiky 

a jednak různým konkurenč-
ním či investičním prostředím. 
Daří se v České republice, jsme 
stabilní v západní Evropě, ale 
například v Rusku, které bylo 
v čase našeho vstupu na jeho 
trh velmi přínosnou akvizicí, 
se daří mnohem méně. To se 
týká naší evropské části firmy. 
Vysledky v Asii jsou stabilně 
velmi dobré a zaznamenaváme 
velké zlepšení v Severní a Jižní 
Americe.

Jste třetím nejlepším zaměst-
navatelem České republiky 
a už pojedenácté jste získali 
také krajský titul Zaměstna-
vatel roku. Pravidelně obsa-
zujete první příčky v repub-
lice. Jaký máte recept na 
úspěch?
Jsem moc rád, že tomu tak 
je. Je to dobře nejen pro AGC, 
ale i pro celý region. Držet 
dlouhodobě vysoký standard 
péče o zaměstnance není 
jednoduché, ale snažíme se 
vždy chovat férově. My říkáme 
zaměstnancům, kteří mají 
v České republice velmi zají-
mavé platy, benefity nebo nad-
standardní zdravotní péči, na 
rovinu i nepříjemné informace, 
jako například, že musíme 
šetřit či reorganizovat. Děláme 
to tak spoustu let, že máme 
velmi otevřenou, transparent-
ní kumunikaci. A to ve spojení 
se sociální ochranou, růstem 
mezd a dobrými výsledky fir-
my tvoří oceňovanou firemní 
kulturu a skvělou image.

Teď, v době, kdy se české 
ekonomice daří a klesá neza-
městnanost, bude možná dal-
ší tlak na zlepšení podmínek 
ze strany zaměstananců, pře-
devším na růst mezd. A může 
být náročnější udržet kvalifi-
kované zaměstnance.
No ano, je to možné a musí-
me se tím vážně zabývat. Ale 
mzdovým nárůstem a benefity 
se zabýváme trvale, nereagu-
jeme na trendy na trhu práce 
zbrkle. Ani v době krize. Proto-
že to nevytváří jistoty. Dobrou 
mzdu musíte udržet a bene-
fity také, pokud je nechcete 
jednou přidat a záhy řešit 
jejich omezení. Naši zaměst-
nanci mají už dost zkušeností 

miroslav pakosta
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s naší personální politikou, 
a to jim dává, alespoň doufám, 
pocit jistoty, který je za naším 
dlouhodobě dobrým jménem 
mezi zaměstnavateli v regionu, 
v České republice i ve světě.

Platí to ale i pro špičkové od-
borníky a absolventy vyso-
kých škol?
Jsem o tom přesvědčen. Mimo 
krajského titulu Zaměstnava-
tel roku byly naše společnosti 
AGC Flat Glass Czech a ses-
terská AGC Automotive Czech 
oceněny v Ústeckém kraji jako 
nejžádanější zaměstnavatelé 
mezi studenty vysokých škol.  
Dlouhé roky spolupracujeme 
s vysokými školami technic-
kých směrů, s Technickou 
univerzitou v Liberci, s VŠCHT 
Praha nebo s i s Univerzitou 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Podporujeme studenty stipen-
dii, granty a projekty. Řada 
z nich projde našimi závody 
ještě před promocí a pak má 
jasno, kam nastoupí. No, a ko-
lik je v České republice firem, 
které mají vlastní střední 
průmyslovou školu? Velmi 
důležitá je prostupnost firmou 
a podíl zaměstnanců na mno-
ha zásadních rozhodnutích, ať 
už jde o výrobu, technologii či 
obchodní politiku.

AGC vlastní teplický fotbalo-
vý klub, který zahájil novou 
sezónu s novým trenérem. 
David Vavruška od vás ale 
nedostal žádný konkrétní cíl, 
například umístění v tabul-
ce, které by znamenalo účast 
v evropských pohárech.

Přesně tak. Musím předně 
poděkovat trenérovi Radovi, co 
pro nás v závěru sezóny udělal, 
jak stabilizoval tým. Nyní jsme 
se rozhodli dát před stanove-
ním konkrétního cíle příleži-
tost trenérovi a klubu postavit 
tým, který bude hrát atraktivní 
fotbal, fotbal pro diváky. Což 
v konenečném důsledku může 
být ta správná cesta do evrop-
ských pohárů. Chceme naplnit 
ochozy stadionu fanoušky, 
kteří se teplickou hrou budou 
bavit. Klub má rozumný rozpo-
čet na stavbu perspektivního 
týmu, má i prostor a čas, aby 
se mu to povedlo. Teplice musí 
hrát tak, aby dokázaly udržet 
dobrou formu na podzim, na 
jaře, více sezón. Aby se chodilo 
na hru, i když z ní vždy nevytě-
žíme všechny body.

Teplice už ukázaly, že umí 
hrát pohledný fotbal, ale tri-
buny se po takových zápa-
sech výrazně nezaplnily. Čím 
to je? V sousedních Drážďa-

nech chodí na nižší fotbalo-
vou soutěž troj- i vícenásobně 
více diváků.
To není teplický jev, průměrné 
nebo podprůměrné návštěvy 
jsou republikovým standardem 
a jen občas z něj vybočí zápasy 
s deseti, dvanácti, patnácti 
tisíci diváky. Teplický stadion, 
přiznejme si, je na město 
velikosti Teplic, předimenzo-
ván. S Německem se zatím 
srovnávat nemůžeme. Je tam 
zvykem na fotbal chodit, bavit 
se u něj, užít si ho s rodinou, 
kamarády, sousedy. K takové 
fanouškovské kultuře máme 
ještě daleko, ale musíme pro 
diváka udělat více než dnes. 
Hrou, čistou hrou a servisem.

Když mluvíme o čisté hře, 
vy patříte mezi velké kritiky 
místopředsedy fotbalové aso-
ciace Milana Berbra...
Pozor, tak to není. Já nekri-
tizuji jmenovitě pana Ber-
bra. I když infromace o jeho 
působení jsou hodně špatné. 

Navíc jsem s ním nikdy osobně 
nehovořil. To si sportovní 
novináři trochu zjednodu-
šili můj a klubový postoj. Já 
nekritizuji osoby, ale systém 
a systém je podle všech 
příznaků špatný. A špatný 
systém umožnuje růst osobám, 
které ho mohou využívat. 
Podle všech příznaků, které se 
objevují i v médiích, není vše 
v pořádku. Není normální, že 
hlavní sponzor ligy a fotbalové 
asociace je i sponzorem klubu 
předsedy. Není zcela normální, 
že rozhodčí veřejně hovoří 
o netransparentnosti řízení 
fotbalu. A já bych chtěl trans-
parentní ligovou soutěž.

A kdyby nebyla transparent-
ní, pořád platí, že by skupina 
AGC mohla z fotbalu odejít?
To je těžké. My bychom mohli 
při překročení určité míry ne-
transparentosti či neslušnosti 
v českém fotbale bouchnout do 
stolu, ale takovým rozhodnu-
tím bychom poškodili tisíce fa-
noušků. Když se v Praze nebo 
někde odehraje něco špatného 
a my řekneme, že to už je moc, 
a odejdeme, tak v Praze a dal-
ších mestech se bude fotbal 
hrá dál a Tepličané o první ligu 
třeba přijdou. A to my nechce-
me. Naopak, chceme posilovat 
ve městě a regionu fotbalem 
vztah k městu, patriotství, úro-
veň života. Takže se nevzdává-
me a jasnou cestou je pro nás 
prosazení samostatné profesi-
onální první ligy, kterou budou 
řídit kluby. Pak bude fotbal 
mnohem čistější a troufám si 
říci i přitažlivější. Receptem na 
úspěch, ve fotbale i ve firmě, je 
férová hra. 

Ing. Pavel Šedlbauer je od roku 
2005 viceprezidentem evropské 
skupiny belgicko-japonského 
sklářského gigantu AGC, která 
sídlí v Bruselu. Vede českou 
skupinu firmy a zároveň je 
předsedou představenstva 
Fotbalového klubu Teplice, který 
AGC vlastní. Je ženatý, má dceru 
a syna. Žije v Belgii.

Pavel Šedlbauer
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I N Z E R C E

PRONÁJEM PRODEJEN Volné prodejní plochy 150 až 300 m2

Obchodní centrum JELÍNEK HOLDING, a.s. a OLYMPIA
v Srbicích u Teplic. Adresa: Srbická 469, Teplice.

Jedná se o dvě prodejny, jednopodlažní, přízemní s výstavní plochou
a výlohami směřujícími přímo k okolo projíždějícím. Každá prodejna má komplet sociální zařízení s kuchyňkou,
je napojena na inženýrské sítě, s vlastním zdrojem plynového topení a měřením všech médií. Možnost připojení
na PCO. Komfortní parkování pro zákazníky přímo u prodejen, zvlášť příjezdový i manipulační prostor pro
zaskladňování.

PRONÁJEM – PRODEJ
Pronajmu komerční prostory v přízemí samostatně stojícího
domu v Srbicích u Teplic, přímo u silnice Teplice – Ústí n/L,
vhodné jako prodejna, sídlo firmy apod.

Užitná plocha asi 250 m2 + dalších asi 40 m2 garáž (sklad) – možnost dostavby, neomezená parkovací plocha
pod uzavřením. Přilehlý pozemek se samostatným vjezdem 3 600 m2, s možností dokoupení dalších 9 000 m2

pozemků, vše bez limitů pro budoucí stavby. Možnost odprodeje části i celku, nebo rekonstrukce na klíč apod.

Informace na: 777 222 763 • m.realityservis@seznam.cz

Pron‡jem_92x63  31.8.2015 13:07  Str‡nka 1
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Podivný případ se psem bude v divadle
Pražské Divadlo Kalich přiveze 
1. října do Krušnohorského 
divadla hru Podivný případ se 
psem. Hlavní hrdina tohoto 
knižního bestselleru Marka 
Haddona i cenami ověnčené 
dramatizace z pera uznávané-
ho dramatika Simona Stephen-
se je patnáctiletý Christopher. 
Matematický génius, ale také 
autista, který příliš nerozumí 
okolnímu světu ani lidem, ne-
rad opouští svůj byt a nesnáší, 
když se ho někdo dotýká. 
Během zdánlivě nevinného 

vyšetřování vraždy sousedči-
na psa rozkryje docela jinou 
záhadu – která mu zásadně 
promluví do života. Románu se 
prodalo přes 2 miliony výtisků, 
jeho dramatizovaná verze se 
stala divadelní senzací zdaleka 
nejen ve Velké Británii. První 
pražské nastudování Podivné-
ho případu se psem v Divadle 
Kalich jistě vzbudí očekávání 
už jen díky jménům v tvůr-
čím týmu. Představení začne 
v 19:00 hodin a vstupné je od 
200 do 300 korun.  zt

Výstava v muzeu přibližuje Teplice 16. století
Až do 4. října můžete v teplic-
kém muzeu navštívit výstavu 
k poctě Mistra Jana Husa 
s názvem České zpěvníky 
sboru literátů a město Teplice 
v 16. století.  Expozice z fondů 
muzejní knihovny představuje 
dva svazky ze sbírky rukopisů 
- graduál (1560) a kancionál 
(1566). Jedná se o památky, 
které těsně souvisejí s dějina-
mi města Teplice. Dokazují vy-
sokou úroveň městského spo-

lečenství našeho města takřka 
před půl tisíciletím z několika 

hledisek. Zpěvníky dokládají 
převažující vliv českého oby-
vatelstva na spravování města 
a příklon českých měšťanů 
k náboženskému vyznání pod 
obojí - utrakvistickému. Dále 
vypovídají nejen o existenci, 
ale i úrovni činnosti české-
ho literátského bratrstva, 
připomínají cechy řemeslníků 
i jednotlivé teplické občany, 
členy bratrstva či představitele 
městské rady.  zt

V jazzovém klubu vystoupí 
newyorský pianista
Užijte si 19. září skvělý koncert 
skupiny Walter Phishbacher 
NY3 v teplickém Jazz Clubu. 

Trio newyorského klavíristy 
Waltera Phishbachera, u nás 
známého z vystupování se 
souborem Celula New York 
Laca Decziho, je založeno na 
originálních kompozicích s dů-
razem na klavírní improvizace. 
Jejich hudba je plná úžasných 
„grooves“ a nespoutané ener-
gie. Díky zkušenostem tohoto 
tria Newyorčanů z jiných 
hudebních projektů a prostře-
dí se v jejich tvorbě odráží 
další multikulturní a žánrové 
vlivy. Hraje se od 20:00 hodin 
a vstupné je 140 korun.  zt

Kino Květen uvede The Wall
Zajděte si 29. září do kina Kvě-
ten na koncertní film Rogera 
Waterse The Wall. Zachycuje 
světové turné zakládajícího 
člena legendární britské 
skupiny Pink Floyd v letech 
2010 až 2013. Záběry, poříze-
né ve třech městech na dvou 
kontinentech, putují mezi 
150 metrů dlouhým jevištěm 
a zákulisím, ze kterého vše 
exkluzivně komentuje sám 
Waters. Divákům se naskytne 
pohled na úchvatnou hudeb-
ní a vizuální show, ve které 
nechybí pyrotechnika, bohaté 

projekce a před zraky rostoucí 
monumentální zeď.  zt

Přijďte na den 
otevřených dveří

Máte chuť se podívat do 
jinak uzavřených prostor 
Krušnohorského divadla? 
Celé září tu budou probí-
hat dny otevřených dveří. 
Čeká na vás komentovaná 
prohlídka velkého a malého 
sálu a nahlédnete i do tech-
nického zázemí. Normální 
vstupné je 40 korun, pro 
školy 20 korun. Kompletní 
informace i termíny pro-
hlídek najdete na webové 
stránce www.dkteplice.cz.  zt

V Zahradním domě 
zahrají Maďaři
V rámci Letních hudebních 
slavností 2015 vystoupí 14. 
září v teplickém Zahradním 
domě komorní trio Hudební 
akademie Ference Liszta 
v Budapešti. Koncert začíná 
v 19:00 hodin a vstupné je 
100 korun.  zt

Maňáskové 
představení
Maňáskové divadlo Teplice 
přichystalo na 22. 9. další 
představení pro malé divá-
ky. Od 16:00 a 17:00 hodin 
zahraje v domě kultury po-
hádku Perníková chaloup-
ka. Vstupné je 40 korun.  zt

p o z v Á n k y

Zajistěte si 
předplatné
Krušnohorské divadlo nabí-
zí předplatné na podzimní 
představní od října 2015 do 
ledna 2016. Jedná se o 12 vy-
stoupení rozdělených do tří 
skupin D1, D2, D3. Majitelé 
těchto čtyř abonmá mají 
na všechna představení 
zajištěna v hledišti svá stálá 
místa a vstupné se slevou. 
Tyto abonentní průkazky 
jsou přenosné. Kompletní 
informace najdete na www.
dkteplice.cz.  zt

i n F o
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Získejte špičkové vzdělání v oboru:
Ekonomika a management podniku

Studujte po maturitě 
na nejstarší soukromé 

vysoké škole, nyní i v  Teplicích.

Více o nás na:
www.vysoka-uspesnych.cz

Přijďte na Den otevřených dveří dne 24. září 2015, od 15 hod.
nebo  zavolejte: Bankovní institut vysoká škola, 

Teplice , ul. 28. října 26/851, Helena Kozlová, mobil: 731 425 279

VYSOKÁ
UPLATNITELNOST
NA TRHU PRÁCE

  BEZ STRESU 
A PŘIJÍMACÍCH 

ZKOUŠEK

PŘIHLÁŠKY
KE STUDIU
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Na letním táboře děti 
objevily i planetu čar a kouzel
Letního tábora se v rámci se-
lesinánského střediska v Tep-
licích letos zúčastnilo 22 dětí. 
Byli jsme v Jítravě, nedaleko 
Liberce. Cestovali jsme vlaky 
a autobusy. Letošní táborové 
téma znělo „Cesta vesmírem“. 
Byli jsme tedy kosmonauti, kte-
ří každý večer odlétali na jinou 
planetu. Planeta čar a kou-
zel – společně s dětmi jsme 
batikovali venku nad ohněm, 
jako správní čarodějové. Děti 

to moc bavilo a pro některé 
to bylo poprvé v životě, co 
něco vařily v kotli nad ohněm, 
a zážitek byl o to zajímavější, 
že to byla oddílová trička, 
šátky a vlajky. Planeta vodní 
svět – celý den jsme si užili 
v aquaparku Babylon v Liberci. 
Planeta indiánů – provázela 
nás celým dnem indiánka Rudá 
Růže. Byli jsme hodně v lese, 
kde jsme hráli různé hry, stří-
leli z luků, vzduchovky a učili 

se vázat uzly či poznávat ptáky. 
Den jsme zakončili táborákem 
a opékáním uloveného bizona. 
Olympijská planeta – pořádali 
jsme disciplíny v překážkové 
dráze, skákání přes švihadlo, 
skoky v pytli, vybíjenou 
a další... Odpoledne jsme zažili 
orientační běh v lese.

 Selesiánské středisko Štěpána Trochty

I horko se dá prožít příjemně
Prázdniny jsou úspěšně za námi a s nimi i krásný tematický 
zájezd našeho spolku Senzační senioři do Prahy. Ten proběhl 
podle plánu v závěru července a splnil určitě všechna očekává-
ní – včetně počasí, které k nám bylo v tu dobu opravdu vstřícné. 
Pod heslem „Všechny zvony světa“ jsme nejen navštívili úžasné 
památky hlavního města, ale zastavili se i u našich přátel – v se-
niorském klubu Praha Řepy. K zážitkům z  výletu se ještě určitě 
obšírněji vrátíme. Vzhledem k trvajícím vedrům jsme se po zralé 
úvaze rozhodli vzdát srpnový seniorský turnaj v disciplíně, zva-
né „pétanque“, do jehož tajů jsme začali sice již trochu pronikat, 
nicméně počasí nám nedovolilo věnovat se přípravě tak intenziv-
ně, jak by bylo potřeba. Nic není ztraceno – všechno dohoníme 
a zúčastníme se příště! Na přetřes přijde určitě i další klubový 
program a plánované podzimní akce. Myslím, že jsme všichni 
nadupaní létem, a taky patřičně zvědaví na všechno, co se bude 
dít dál.  Senzační senioři Teplice, zvonkohra

Pojďte se bát do 
Bioparku gymnázia
Z některých zvířat v Bioparku 
Gymnázia Teplice jde hrůza. 
Stačí jen vyslovit jméno strašil-
ky ďábelské, a už mnohým na-
skakuje husí kůže. A co teprve 
hadi - škrtiči! Hroznýš králov-
ský je opravdu hrozný a krajta 
tygrovitá teprve! Arachnofobii 
u vás může vyvolat naše kolek-
ce obřích pavouků. Nejjedova-
těším zvířetem naší zoo je štír. 
Tak se přijďte podívat. Otevře-
no je každý den kromě pondělí 
od 13 do 17 hodin. Vstup je 
z Alejní ulice.  zdeněk Bergman

V knihovně 
vystavoval fotograf 
Pavel Manák
V prázdninových měsících 
probíhala v prostorech scho-
diště Regionální knihovny 
Teplice výstava fotografií 
Pavla Manáka. Začátkem roku 
2015 se přestěhoval do Teplic. 
Fotografování se stalo jeho 
velkým koníčkem až v roce 
2006, ovlivněn byl ale svým 
otcem a strýcem již v dětství. 
Jako asi každý v dnešní době 
začal digitální technikou. 
V roce 2010 začíná zjišťovat, 
že digitální chip není to pravé 
ořechové, a tak  digitální 
techniku částečně opouští 
a začíná většinu svého času 
věnovat fotografii na film. 
Zřizuje si temnou komoru, 
a navíc začíná se starou alter-
nativní fototechnikou, jakou 
je kyanotypie a gumotisk. 
Rád by si vyzkoušel kolodiový 
mokrý proces. Svůj rukopis 
a téma teprve hledá. V le-
tech 2006–2011 byl aktivním 
členem Fotoklubu MB v Mladé 
Boleslavi. Obdivuje fotografie 
a práci fotografů, jako jsou 
Helmut Newton, Sally Mann, 
Jan Scholz, Helen Breznik 
a mnoho dalších.

 Alena rapprichová
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Před osmi lety od-
cházel David Vavruš-
ka z pozice šéftrenéra 
mládeže z Teplic, 
aby se letos  vrátil 
jako trenér A-teamu. 
Charismatický kouč 
se v teplických Stína-
dlech cítí jako doma.

Jak jste se dostal k fotbalu? 
Hrál jste ho jako dítě?
Jsem z nefotbalové rodiny. Fot-
bal jsem si našel sám. Viděli 
mě kluci z klubu v Modřanech 
kopat na plácku v Komořa-
nech, kam jsme se přestěhova-
li, a řekli mi, že do toho kopu 
dobře, a tak jsem začal hrát 
za Modřany a pak za Duklu 
Praha. Později jsem ze zdravot-
ních důvodů s fotbalem skon-
čil. Myslím si, že tím, že jsem 
si fotbal vyvzdoroval, protože 
naši mu vůbec nefandili…

Skutečně jste si ho musel 
vyvzdorovat?
Musel. Schovával jsem si 
kopačky, ručníky a převlečení 
u kamarádů, praly mi to jejich 
maminky… A táta mě doma 
kontroloval. V Modřanech totiž 
tehdy bylo škvárové hřiště, 
a i když jsem se dvacet minut 
sprchoval, tak pod kotníkem 
v tom ďůlku občas zůstalo 
trochu škváry. A táta se tam po-
díval, našel kus škváry, já dostal 
přes hubu, roztrhal mi registrač-
ku a všechno začalo nanovo. 

Roztrhal fotbalovou regist-
račku?
Ano, táta mi ji x-krát rozstří-
hal. Měl pocit, že slušný člověk 
se neživí fotbalem. On ke spor-
tu neměl vztah. V pětadvaceti 
letech jsem dostal svou první 
trenérskou smlouvu. Tatínek 
měsíc poté zemřel, takže se 
toho všeho už nedožil. Pro 
mamku je to dodnes nepocho-
pitelná záležitost. Takže fotbal 
jsem si našel a on si našel mě. 
Po tom všem, co jsem kvůli 
fotbalu vytrpěl, ho asi budu 
dělat až do smrti. 

Proč jste skončil s hráčskou 
kariérou? Mluvil jste o zdra-
votních potížích…
Zranil jsem si kotník a do dvou 
dnů jsem ochrnul od prsou 
dolů. V sedmnácti letech jsem 

se učil znovu chodit. Díky tomu 
zranění se mi totiž rozjela 
geneticky daná Bechtěrevova 
choroba. Považuji ji za jednu 
z nejkrutějších nemocí pohybo-
vého ústrojí. Lidé se při ní trápí, 
každé ráno musí tělo rozcvi-
čovat, aby vůbec mohli vstát 
z postele. U mě je průběh jiný. 
Já tyto každodenní problémy 
nemám, ale jednou za určitý čas 
ta choroba dostane takový atak, 
že přestanu chodit a jsem třeba 
měsíc úplně nehybný. Snažím 
se tomu předcházet, už to mám 
za ta léta vypozorované a po-
slední dva roky se daří ataky 
nemoci zcela eliminovat. Jsem 
také už víc nad věcí a zdravotně 
mi to hodně pomáhá.

Co z vás rodiče vlastně 
chtěli mít?
Právníka. Jsem ročník 1972, 
který byl silný, takže dostat 
se na práva nebyla legrace. Já 
jsem se na ně dostal napoprvé 
bez problémů.  Akorát jsem 
v druhém ročníku zjistil, že 
studuji něco, čím se živit nikdy 
nebudu. Nejsem typ, který 
něco dělá jen proto, aby měl 
vysokou školu nebo titul. Tak 
jsem ze školy odešel. Dělám 
věci, které mě zajímají a které 
chci. Tahle vlastnost mi sice 
někdy způsobuje komplikace, 
ale tak to mám.

A kde jste v pětadvaceti le-
tech dostal první trenérskou 
smlouvu?

V Motorletu. Tehdy se začaly 
zpětně otevírat sportovní cen-
tra mládeže a sportovní třídy. 
Ona byla chyba, že se po listo-
padu 89 začala rušit tréninková 
střediska mládeže, která fungo-
vala za komunistů. No a já jsem 
se později v Motorletu dostal 
k jejich znovuzavádění.

Jak se vlastně daří mládežnic-
kému sportu v dnešní době?
Dneska máme mnohem lepší 
podmínky, než byly dřív. Infra-
strukturu, materiální pod-
mínky, finance… Když já jsem 
byl v žácích, dorostu – takové 
podmínky nebyly, ale vycho-
vali se skvělí hráči – z mého 
ročníku třeba Vláďa Šmicer 
nebo Patrik Berger. A čím lepší 
máme podmínky, protože třeba 
už skoro zcela zmizela škvá-
rová hřiště, hrajeme na umělé 
trávě, každé mužstvo má třicet 
balónů a skvělé materiální 
podmínky… vychováváme čím 
dál méně výborných hráčů 
a s kvalitou jdeme čím dál 
níže. Výsledek, který máme 
v práci s mládeží, považuji za 
tristní. Myslím si, že v těch 
spartánštějších podmínkách to 
bylo lepší a vychovali jsme víc 
talentů. Ale není to jen v tom, 
pokulháváme i v trenérské prá-
ci. Doba je jiná a my neumíme 
děti chytit a přilákat, i když 
fotbal vždy bude fenomén.

A v čem je jádro problému, že 
už nemáme hráče, jako byli 

Šmicer nebo Berger?  
Nevychováváme individuality. 
Zajímá nás team, nikoli jed-
notlivý hráč. Třeba nemáme 
krajní beky. A víte, co? Když se 
půjdete podívat na malé prcky, 
jak hrají, tak tam to začíná. 
Gólman vezme míč a vykopne 
ho dopředu. Namísto toho, aby 
ho dal bekovi a ten rozehrál. 
Protože když ho dá bekovi, 
tak o ten balón může přijít 
a můžou dostat gól. A oni ne-
chtějí dostávat góly. Tak se bek 
k míči nedostane. Ale když mu 
balón nenahrajete za zápas as-
poň 30krát, tak on se tu kličku 
nenaučí. A teď si představte, 
že on celý mládežnický věk 
kouká na to, jak od něj lítají 
dlouhé balony dopředu. Tady 
se musí začít se změnami. 

S mládeží jste začínal v Mo-
torletu a pak jste se přesunul 
do Teplic. Jak se to přihodilo?
Všiml si mě v Motorletu Jiří 
Nevrlý. Pro mě se tenkrát 
v Teplicích otevřel nový svět. 
Naučil jsem se tady spoustu 
věcí. Spolupráce s panem Hrd-
ličkou byla úžasná. A nakonec 
jsem v Teplicích působil jako 
šéftrenér mládeže čtyři roky.

Proč jste odešel?
Cítil jsem se trochu opotře-
bovaný. Malinko jsem začal 
cítit, že vyhořívám. Dostal 
jsem v Teplicích obrovské 
pravomoci a dávali jsme do 
kupy mládež. Ve chvíli, kdy 

David Vavruška: V Teplicích mi bylo   dobře kdysi a je mi tu dobře i teď
Jídlo: Jsem omáčkový

Kapela: Pink Floyd

Kniha: Knihy 
od Dana Millmana 

Politik: Vůbec mě 
nezajímají

Číslo: 6

Citát/Krédo: Nejsem 
na světě od toho, 
abych na někoho dělal 
dojem, ale abych byl 
šťastný. – Vznešenost 
není o tom, být dnes 
lepší než druzí, ale 
být každý další den 
lepší, než jsem byl ten 
předchozí.

M o J e  n e J

martina seewaldová

T é M A
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všechno jelo, jsem cítil, že už 
tomu nemám co dát. A to jsem 
nechtěl. Také jsem byl celou 
tu dobu od rodiny, kluk mi 
vyrůstal a já bydlel v Teplicích 
a rodina v Praze. I proto jsem 
se do Prahy vrátil.

Vy jste nedojížděl domů?
Všude, kde jsem trénoval, jsem 
bydlel a žil. Já si myslím, že to 
nejde dělat tak, že dojíždíte. 
Musíte se s prostředím, s fa-
noušky, s městem sžít.

Kde v Teplicích nyní bydlíte?
Přímo u stadionu. Líbí se mi 
v Teplicích. Město se mi líbilo 
odjakživa a stadion… to je 
chrám, to je nádhera. Znám lidi 
v klubu. Vždycky, když jsem 
sem přijel v době, kdy jsem 
v Teplicích netrénoval, jsem se 
tady cítil dobře. Jako doma. 

Prošel vám v mládežnících 
rukama nějaký talent, který 
dnes válí?
Specializoval jsem se od začát-
ku nejníže na dorosteneckou 
kategorii. Obdivuju lidi, kteří 
se starají o přípravky. Moje 
krevní skupina byly kluci od 17 
let výš. Dařilo se mi je motivo-
vat. Hodně dobrou spolupráci 
jsme měli s Tomášem Vágne-
rem, útočníkem Plzně, který je 
dnes v Jablonci. Taky s Tondou 
Rosou, Martinem Feninem 
nebo Tomášem Vondráškem…
Těch hráčů bylo opravdu hod-

ně. Na drtivou většinu z nich 
mám krásné vzpomínky.

Trénoval jste Opavu, Liberec, 
Příbram… takže máte srovná-
ní. Co pro klub znamená mít 
silného majitele, jako mají Tep-
lice ve sklářské firmě AGC?
Strašně moc. Takového part-
nera vyhlíží všechny kluby, 
kde jsem byl. Dnes spousta 
klubů řeší existenční starosti 
a v nestabilním prostředí se 
i fotbal dělá špatně. Řekl bych, 
že kdyby nebylo AGC, dávno 
by v Teplicích nebyla liga.

Vnímáte změny, kterými klub 
prošel za dobu, co jste tady 
nebyl? 
Je to jiné. Pan Hrdlička byl do-
minantní osobnost, měl charis-
ma, vše v klubu bylo postavené 
na kultu pana Hrdličky. Teď 
je to více kolektivní. Změnu 
cítím. Neumím říct, co je dobře 
a co špatně. Je to prostě jiné. 
Bylo mi tu dobře kdysi a teď je 

mi tady taky dobře. 

Kdo vám vlastně dal nabídku 
vrátit se do Teplic tentokrát 
na post trenéra „áčka“?
Mluvil se mnou Honza Skýpa-
la. Známe se dlouho. Vzpomněl 
si na mě.

Tehdy jste trénoval Liberec, 
kterému se dařilo. Musel vás 
přemlouvat? 
Poprvé jsem řekl, že si to 
rozmyslím, ale že spíš ne. Za 
čtrnáct dní mi volal znovu, že 
by byl rád, abych byl v Tepli-
cích od léta. Rozleželo se mi to 
v hlavě, začal jsem o nabídce 
přemýšlet. A jakmile jsem to 
zvažoval, byl to první krok 
k tomu, abych se do Teplic 
vrátil.

Zvažoval jste to i přesto, že 
v tu dobu situace v teplickém 
klubu nebyla ideální. Po smr-
ti pana Hrdličky to v klubu 
vřelo, odešlo pár lidí z vedení, 
přišli noví…
Nejsem člověk do ideálních 
situací. Vždycky jsem dostával 
těžké úkoly. S těžkými úkoly 
člověk roste. Uvědomoval 
jsem si, že to je v Teplicích 
složité. Já jsem se rozhodl jít 
Teplicím pomoci, a ne si tady 
dělat jméno. Lichotilo mi, že 
si mě vybrali, že bych já mohl 
Teplicím pomoci.

Zasáhla vás i nostalgie 
a vzpomínky?
To, že Teplice znám, sehrálo 
obrovskou roli. Když totiž při-
jdete do klubu, trvá tři měsíce, 
než lidi poznáte. 

Jste spokojený s teamem? Asi 
se liší představa mezi tím, 
který jste zdědil, a tím, který 
byste si přál.
Moje nejsilnější stránka je, 
že z každého mužstva dosta-
nu maximum. Mým úkolem 
je dokázat těm klukům, kde 
je jejich hranice, že mají na 
víc. Teplický team je hodně 
pracovitý, to mě zaujalo už od 
začátku. Problémy řešíme na 

rovinu v otevřené atmosféře, 
a to se mi líbí.

V minulé sezoně Teplice skon-
čily na sedmém místě ligové ta-
bulky, bude to letos na poháry?
Mužstvo musí v sobě najít am-
bice něco dokázat. Musíte si 
ale dát postupné cíle, plnit je 
a postupně v sobě najít odvahu 
si dát i ten generální cíl. A pak 
dokáže hrát i poháry.

Takže mají Teplice na pohá-
rové soutěže?
Všichni chceme hrát poháry. 
Máme na to. Mužstvo na to 
má, ale musí si to přiznat. 
A teprve až si to srovná v hla-
vě, získá herní praxi a jistotu, 
nastaví si priority, naučí se 
základní věci… pak můžeme 
myslet na poháry.

Co říkáte na teplické fanoušky?
Vždycky jsem měl s fanoušky 
dobré vztahy. Zvali mě na 
akce, vždycky jsem přišel. 
Vždyť pro fanoušky fotbal 
hrajeme. 

David Vavruška: V Teplicích mi bylo   dobře kdysi a je mi tu dobře i teď

David Vavruška se narodil 
14. září 1972 v Opavě. Je ženatý 
a má syna Filipa. Trénoval 
mládežnické teamy Vyšehradu, 
Podolí, Tempa Praha, Libuš, 
Motorlet Praha. Byl šéftrenérem 
mládeže FK Teplice. Jeho první 
trenérské angažmá v Gambrinus 
lize bylo v týmu 1. FK Příbram, 
kde působil jako hlavní trenér 
v letech 2011–2012. Hned byl 
ale angažován v 2. lize v SFC 
Opava s úkolem zachránit tým 
v soutěži. V dubnu 2014 se stal 
nástupcem Jaroslava Šilhavého 
u fotbalového A-týmu FC Slovan 
Liberec. V květnu 2015 s ním 
vyhrál český pohár 2014/15. 
Získal ocenění „Trenér měsíce 
Synot ligy“ za duben 2015. V nové 
sezoně se stal trenérem FK 
Teplice, kde nahradil Petra Radu.

David Vavruška
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teplická termální voda byla lidmi využívána už na 
počátku našeho letopočtu. V šachtě Pravřídla byly 

nalezeny římské a keltské mince a šperky, které se dle 
zvyku vhazovaly do vody jako dík za léčivé účinky.

během sedmileté války (1756–1763) 
probíhaly v nejbližším okolí vojenské akce, Teplice 
však byly vyhlášeny nevojenským městem, ve 
kterém se mohli léčit vojáci obou stran zároveň.

teplické lázně navštívil na své 
manželské cestě i novomanželský pár 
císaře Františka Josefa I. a císařovny 
Alžběty zvaná Sissi. Stalo se tak 
roku 1854. Ubytovali se v tehdejší 
budově Kamenných lázní.
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Více než polovina obětí trestných činů 
na severu Čech se neobrátí na policii
Sever Čech je u nás oblastí, 
kde se nejvíce obětí trestných 
činů neobrátí na policii. Je 
jich 56 procent – republikový 
průměr je podle „Bílého kruhu 
bezpečí“ 33 procent. Důvo-
dy jsou různé. Přesto oběti 
nemusí zůstat bez pomoci.  
„Je výrazný strach ze ztráty 
kontroly nad tou situací. Je to 
i obecná nedůvěra k institucím 
nebo strach z odplaty ze strany 
pachatele nebo okolí apod. 
Samozřejmě, trestní řízení 
a vyšetřování je náročné i pro 
tu oběť,“ shrnuje Veronika 
Vokálová z liberecké poradny 
Bílého kruhu bezpečí, proč se 
oběti na policii nehlásí. Je to 
i případ paní Gabriely, která 
byla před čtyřmi lety znásilně-
ná. Nejhůře jsou na tom podle 
psycholožky Ludmily Čírtkové 
případy, kdy je pachatel z rodi-
ny. „Takže já teď hovořím o pří-
padech sexuálního zneužívání 
dětí a domácího násilí. Čerstvý 
případ je o dlouhodobém 
sexuálním zneužívání dívky, 
která se to až v dospělém věku 
odvážila zveřejnit. Zbytek rodi-
ny i sousedé se od ní odvrátili, 
protože ‚vždyť to byl jinak tak 

ohromný člověk‘. A jestliže 
vlastní matka dává přednost 
otčímovi kvůli tomu, aby si 
zachovala iluzi, že si přece 
nemohla vybrat tak špatného 
člověka, tak taková situace 
je pro oběť velmi těžká.“ Ne 
vždy ale oběti podle Čírtkové 
potřebují terapii – lépe se s 
ošklivou zkušeností vypořádají 
ti, kteří mají oporu v rodině 
a kamarádech. Znásilněné 
ženy můžou najít pomoc i na 
webu paní Gabriely. Ta chtěla 
krátce po činu získat ujištění, 
že se i znásilnění dá přežít. Na 
internetu ho ale nenašla, proto 
založila stránku „bylajsemzna-
silnena.cz“. Pomoc psychologa 
a právníka nebo třeba dopro-
vod na policii a k soudu nabízí 
kromě Bílého kruhu bezpečí 
i probační a mediační služba. 

 Gabriela hauptvogelová/Čro Sever

Do lesů už můžete
Pokud chcete jít do lesa na 
houby, už můžete. Krajský 
úřad zrušil 18. srpna vyhlášení 
zvýšeného nebezpečí vzniku 
požárů na Teplicku. Odvolávají 
se veškerá stanovená preven-
tivní opatření.  zt

Uzavírka 
parkoviště 
v Husově ulici
 
 
Až do 10. 9. bude z důvodu 
rekonstrukce uzavřené parko-
viště v Husově ulici.  zt

Potěminova 7. 9.–10. 9. 
Jugoslávská 8. 9.–11. 9.
Proboštovská 10. 9.–14. 9. 
Pražská 11. 9.–15. 9. 
K. J. Erbena 11. 9.–15. 9. 
Baarova 11. 9.–15. 9. 
Holečkova 11. 9.–15. 9. 
J. Hory 2. 10.–6. 10. 
Duchocovská 16. 9.–19. 9. 
Školní 14. 9.–17. 9. 
Sobědruhy, vedle 
restaurace „U Slunce“ 
 17. 9.–21. 9. 
Jaselská 15. 9.–18. 9. 
Jankovcova 18. 9.–22. 9. 
Křížovského 18. 9.–22. 9. 
Slovenská 18. 9.–22. 9. 
A. Staška 16. 9.–19. 9. 
Zemká 17. 9.–21. 9.
Francouzská 15. 9.–18. 9. 

Přítkovská 18. 9.–22. 9. 
Kpt. Jaroše 14. 9.–17. 9. 
Zrenjaninská 2. 9.–5. 9. 
P. Holého 22. 9.–25. 9. 
Kollárova 21. 9.–24. 9. 
Sviní potok 23. 9.–26. 9. 
Novoveská 22. 9.–25. 9. 
Vrázova 23. 9.–26. 9. 
Sklářská 23. 9.–26. 9. 
Libušina 21. 9.–24. 9. 
Fučíkova stezka 
 25. 9.–29. 9. 
Buzulucká 22. 9.–25. 9. 
Raisova 25. 9.–29. 9. 
E. Krásnohorské 
 21. 9.–24. 9. 
Maršovská 10. 9.–14. 9. 
Přítkovská - u č. p. 1500 
panelák vedle OSSZ 
 18. 9.–22. 9.

Sobědruhy, 
Důlní ul. x Pod Kopcem 
 6. 10.–9. 10. 
Trnovanská 9. 10.–9. 10. 
Dr. Vrbenského 
 6. 10.–9. 10. 
Gagarinova 7. 10.–10. 10. 
J. Suka 7. 10.–10. 10. 
Javorová 7. 10.–10. 10.
Ostravská 29. 9.–2. 10. 
Unčínská 30. 9.–3. 10. 
K. Čapka 2. 10.–6. 10. 
Americká 5. 10.–8. 10. 
Rovná 5. 10.–8. 10.  
Lípová 5. 10.–8. 10. 
Alejní 28. 9.–1. 10. 
Rooseveltovo nám. 
 1. 10.–5. 10. 
U Soudu 30. 9.–3. 10. 
Písečná 30. 9.–3. 10.
U Nemocnice 5. 10.–8. 10.
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3D
zážitkové 

měření zraku

maximální 
kontrola 
spolupráce 

obou očí 

nejnovější 
technologie 
subjektivního 
doladění

KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961, mobil: 606 846 614, 777 663 068
www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz
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