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I N Z E R C E

Kulturní tip 
Zvu čtenáře Žít Teplice do 
Krušnohorského divadla 
na představení Čtyři doho-
dy Jaroslava Duška, které 
je inspirované nadčaso-
vou toltéckou moudrostí 
stejnojmenné knihy Dona 
Miguela Ruize. Výtěžek ze vstupného 
bude věnován Arkadii – spolku pro 
komplexní péči o zdravotně postižené. 
Přidávám pozvánky na dvě výstavy. První 
najdete v Regionálním muzeu v Tepli-
cích, má název Tři malíři na cestách a je 
uspořádána k výročí narození teplických 
malířů – Václava Blahoše, Heriberta Fi- 
schera–Geisinga a Waltra Kietze. Druhou 
výstavu najdete od 17. října v Regionální 
knihovně Teplice. Budou tu vystaveny 
vítězní andělé loňského ročníku soutěže 
„Namaluj svého anděla“, do které bylo 
přihlášeno 347 obrázků. Do 5. ročníku 
této soutěže se můžete přihlásit i vy. Sta-
čí odevzdat v dětském oddělení knihovny 
po dobu výstavy (tj. do 25. 11.) obrázek 
anděla ve formátu A4 nebo A3. Neza-
pomeňte na druhou stranu uvést vaše 
jméno, věk, adresu poštovní i e-mailovou. 
Podrobnosti o soutěži najdete na http://
teplice.sdb.cz/.  Lucie Rupprichová, vedoucí střediska 
Prosetice, Salesiánské středisko Štěpána Trochty, a členka 
Hereckého studia Domu kultury Teplice

k u L T u R o u k a m  v y R a z i T  n a  T e P L i c k u

Klub Hvjezda
15/10  Salamandra 
  + new blacK jacK
22/10  blue rocKet 
  Modrá párty
29/10  vltava /alternativa, Praha

božáK
7/10 2100 Poron Slan a zero zero
8/10 2200 baSStardS!
14/10 2000 not / 20 let existence kapely
15/10 2100 midi lidi
20/10 2000 jolly jacKerS
21/10 2100 jameS cole, zvěřina, 
  maniaK
28/10 1000 5. běH do ScHodů
29/10 2100 wHatS tHe fucK! 
  feat Yanna Band 
  feat Martin Svátek

jazz Klub
7/10 2000 jan Smigmator 
  a Swinging g
8/10 2000 laco deczi 
  a cecula new yorK
15/10 2000 adriano trindade 
  a loS QuemadoS
21/10 2000 SHannon / irská hudba
28/10 2000 milan Svoboda Quartet

Kino Květen
5/10 1730 Prázdniny v Provence
5/10 2000 návštěvníci 3: revoluce
6/10 1730 inStalatér z tucHlovic

6/10 2000 dívKa ve vlaKu
7/10 1730 inStalatér z tucHlovic
7/10 2000 dívKa ve vlaKu
8/10 1330 Kubo a Kouzelný meč 3d
8/10 1530 a 1730  já, Kocour
8/10 2000 inStalatér z tucHlovic
9/10 1000 Kubo a Kouzelný meč
9/10 1330 Kubo a Kouzelný meč 3d
9/10 1530 a 1730  já, Kocour
9/10 2000 inStalatér z tucHlovic
10/10 1730 Sezn@mKa
10/10 2000 dívKa ve vlaKu
11/10 1500 Sezn@mKa
11/10 1730 Sezn@mKa
11/10 2000 dívKa ve vlaKu
12/10 1730 rino – PříběH šPióna
12/10 2000 rodinné štěStí
13/10 1730 bezva ženSKá na KrKu
13/10 2000 inferno
14/10 1730 bezva ženSKá na KrKu
14/10 2000 inferno
15/10 1330 já, Kocour
15/10 1530 tajný život mazlíčKů
15/10 1730 bezva ženSKá na KrKu
15/10 2000 inferno

KrušnoHorSKé divadlo
6/10 1900 čtyři doHody / kniha 
  moudrosti starých toltéků
7/10 1900 micHal šePS
10/10 1900 leni
12/10 1900 jiří Pavlica a Hradištan 
  a vlaSta redl
18/10 1900 dido a aeneaS

19/10 1900 Proč muž nePoSloucHají 
  a ženy neumí číSt 
  v maPácH
21/10 1900 micHal HoráčeK 
  a HoSté 2016 
  Na cestě aneb Hapka žije!
23/10 1030 PoHádKy do KaPSy
24/10 1900 exPreS na záPad
1/11 930 a 1800 
  taneční říše avataru
7/11 1900 blázinec
9/11 1900 marta Kubišová 
  Poslední recitál

dům Kultury
13/10 1900 dívčí válKa
25/10 1600 a 1700  o nePoSlušnýcH 
  KůzlátKácH
26/10 1600 tančíme 
  Se Starou SešloStí
31/10 1900 marcel zmožeK a mára
8/11 1900 americKý SeverozáPad
10/11 1900 mimořádný Koncert 
  Sčf tePlice
19/11 1800 vi. beatový feStival
24/11 1900 vánoční Hvězdy 
  vladimíra Hrona
30/11 1900 wabi daněK 
  a miloš dvořáčeK
10/12 1900 vánoční Koncert davida 
  deyla S Sčf tePlice

regionální muzeum tePlice
do 30/10 SeverozáPadní čecHy 
  za vlády lucemburKů
do 30/10 PytláK a jeHo zbraň
do 20/11 tři malíři na ceStácH

více na www.kn-optik.cz

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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I N Z E R C E

Kde byste chtěli pomník 
Julia Payera a jak by měl podle 
vás vypadat?

veronika Rezková 
20 let, studentka 
Teplice
 
 

Já bych udělala pomník 
možná na Písečáku nebo 
v Zámecké zahradě. 

karel Dvořák 
30 let, učitel 
Litvínov
 
V Šanově a měla 

by to být klasická socha 
v dobovém oblečení. 

Petr karlíček 
33 let, historik/archivář 
Ústí nad Labem
 
Měla by to být so-

cha v životní velikosti, která 
by ho znázornila v jeho 
nejdůležitějších životních 
rolích – tedy třeba jako 
horolezce s mapou v ruce. 
A protože u něj horole-
zectví převažuje nad vším 
ostatním, umístil bych ji na 
nejvyšší místo v Teplicích. 
Třeba nahoru na Božák.

veronika kuchynková 
20 let, studentka 
Ústí nad Labem
 
Tak když to byl 

cestovatel, tak by byla ta so-
cha super někde u nádraží. 
A mohl by kolem sebe mít 
lana a takový ty horolezec-
ký vychytávky.

a n k e T a
Teplice postaví pomník Payerovi
Město Teplice plánuje posta-
vit velký pomník, který by 
připomínal památku slavného 
teplického rodáka Julia Payera. 
Autorem pomníku má být 
známý český sochař Jan Kob-
lasa. Město již s ním jednalo 
a souhlasí. „Bylo by to symbo-
lické. Jan Koblasa v Teplicích 
žil a má k nim vztah,“ uvedla 
náměstkyně primátora Radka 
Růžičková.

Sochař navrhl, že pomník 
bude tvořit žulový podstavec, 
na kterém bude umístěna bus-
ta Julia Payera z bronzu. Celko-
vá výška pomníku je navrho-
vána zhruba 2,8 metru, spodní 
plocha podstavce je 
navržena na 12 metrů 
čtverečních.

Město by pomník nej-
raději umístilo do květi-
nového záhonu na kon-
ci Lipové ulice. Místo 
bylo vytipováno s ohle-
dem k blízkosti domu, 
kde Payer žil, vzhledem 
k rozměrům, potřebné-
mu podloží pomníku 
a vedení sítí. Kdy sem 
bude moci být pomník 
umístěn a kolik bude 

přesně stát není zatím známo, 
město má necelý milion korun 
rezervovaný v rozpočtu, podle 
náměstkyně Růžičkové záleží 
na výsledcích jednání. Domlu-
vit se bude třeba i s památkáři, 
protože místo se nachází v pa-
mátkové zóně.

Payer se narodil se v Šanově, 
v domě U Jitřenky v ulici U Ha-
dích lázní 2. září 1841. Byl zná-
mý horolezec, polárník, obje-
vitel, kartograf a malíř. Jeho 
obrazy zachycují okamžiky z po-
lárních výprav. Jeho jméno nese 
Payerův ostrov v Zemi Františ-
ka Josefa. Zemřel v roce 1915. 
Je čestným občanem Teplic.  lu

žít teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast teplicka  Datum vydání: 5. 10. 2016 
 Příští vydání: 9. 11. 2016  uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 10. 2016  V nákladu 29.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou 
k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, e-mail: 
redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz

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.

www.kia.com

Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a podmínkách zapůjčení 
vozu v rámci programu TEST2DRIVE navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO 2016/TOP. Nabídka platí do 30. 10. 2016.

Získejte nyní zvýhodnění  
až 63 000 Kč a užijte si  
2 dny testovací jízdy
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Druhořadé volby?
V pátek a v so-
botu 7. a 8. října 
se budou konat 
krajské volby, 
které rozhod-
nou, kdo bude 

stát v čele regionu v příštích 
čtyřech letech. V Ústeckém 
kraji strany a hnutí posta-
vily celkem 23 kandidátek. 
Takže bude z čeho vybírat. 
V mnoha komentářích 
a zprávách se ale dočí-
tám, že Češi řadí krajské 
volby mezi ty druhořadé, ke 
kterým chodí méně voličů 
než k volbám do sněmovny 
či obecních a městských 
zastupitelstvech. Nevím, 
proč tomu tak je. Přitom 
snačí položit několik otázek. 
Zajímá vás, v jakém stavu 
budou takzvané okres-
ky mezi obcemi a městy 
v regionu? Chcete, aby 
největší nemocnice v kraji 
fungovaly co nejlépe a do-
kázaly se kvalitně postarat 
i nemocné? Chtěli byste, 
aby autobusy mezi městy 
nebo vlaky v regionu jez-
dily jiným způsobem? Jsou 
v regionu kvalitní střední 
školy a učiliště, na kterých 
mohou studovat vaše děti? 
Bude třeba více domovů pro 
seniory? Protože za všechny 
tyto problémy, ale i mno-
hé další, budou v příštích 
čtyřech letech odpovídat 
vámi zvolení krajští politici. 
Jistě souhlasíte, že důležité 
jsou všechny. Přeji proto 
co nejlepší výběr.

 za redakci vít Lukáš
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Cesta do Teplic se zkomplikuje
Přestanov – Cesta mimo dálnici 
mezi Ústím a Teplicemi začne 
být na podzim komplikova-
nější. Dnes ji brzdí oprava 
mostku, v listopadu pravdě-
podobně začnou práce na 
kruhové křižovatce v Přestano-
vě. „Stavba bude realizována 
ve spolupráci s obcí Přestanov. 
Doba výstavby je osm měsíců 
plus čtyři měsíce uvažovaného 

zimního období – celkem tedy 
12 měsíců za předpokladu, 
že bude staveniště předáno 
v listopadu 2016,“ uvedl mluvčí 
ŘSD Jan Studecký.

Stavba má probíhat v pěti 
etapách tak, aby bylo možné 
zachovat provoz a minimalizo-
vat omezení dopravy, a to bez 
objízdných tras. Podrobný har-
monogram stavby je však věcí 

zhotovitele a bude předložen 
po předání staveniště. ŘSD po-
žaduje, aby doba výstavby byla 
co nejkratší.  lu

Nadějní fotbalisté již studují
Teplice – Zrekonstruované 
prostory Domova mládeže při 
Střední škole stavební Teplice 
se staly od nového školního 
roku domovem pěti desítek 
mladých sportovců Regionální 
fotbalové akademie Ústeckého 
kraje. Tento unikátní projekt, 
jediný v regionu, podpořilo 
kromě Ústeckého kraje také 
město Teplice a Fotbalová 
asociace. 

Akademii navštěvují chlap-
ci  ve věku 13 až 14 let.  Podle  
ambasadora projektu a býva-
lého hráče reprezentace Karla 
Poborského jsou pokoje a zá-
zemí na té nejvyšší úrovni ze 

všech tří zatím fungujících 
akademií po celé České repub-
lice. „Podmínky, které jsme pro 
vás vytvořili, jsou na úrovni 
a teď už je to jen na vás. Hlav-
ně nezapomínat na školu,“ na-

bádal hráče hejtman Oldřich 
Bubeníček. Fotbalisté navště-
vují ZŠ Edisonova, kde mají 
k dispozici i sportovní hřiště, 
na kterém trénovali i pod do-
zorem Karla Poborského.  zt

V centru u Modlan najdou práci desítky lidí
nové modlany – V novém sklado-
vacím a distribučním centru 
společnosti Kühne + Nagel 
v Nových Modlanech u Teplic 
najdou již za půl roku práci 

desítky lidí. Společnost bude 
poskytovat logistické služby 
pro americký Edgewell, vý-
robce a distributora produktů 
osobní hygieny. 

Krom tradičních služeb na-
skladňování, vyskladňování 
a řízení skladu bude společ-
nost zajišťovat i balení a pře-
balování zboží, přelepování 
etiket, výrobu prodejních dis-
play materiálů pro obchody či 
nezbytnou komunikaci s ev-
ropskými retailovými zákazní-
ky firmy Edgewell. Společnost 
plánuje obsadit v první fázi 
projektu 60 až 70 pracovních 
pozic, jak do administrativy, 
tak vedoucích provozů. Převáž-
nou část týmu ale budou tvořit 
operátoři, skladníci a řidiči vy-
sokozdvižných vozíků.  lu

Duchcov má 
workoutové hřiště
Duchcov – Workoutové hřiště 
funguje od začátku října v Du-
chcově. Radnice ho nechala 
vybudovat v areálu bažantni-
ce v sousedství skateparku. 
Na jeho slavnostní otevření 
dokonce naplánovala exhibi-
ci, kde sportovci zájemcům 
ukázali, jak hrazdy přesně 
využívat. Workoutové cvičení 
je v poslední době velmi popu-
lární, při posilování sportovci 
využívají váhu svého těla.  lu

I N Z E R C E

Radnice hledá 
deratizační firmu
Teplice – Hubení nebezpečných 
hlodavců plánují během příštích 
dvou let Teplice. Hledají firmu, 
která by deratizaci zajistila. Ta je 
v plánu vždy na jaře a na podzim 
v letech 2017 a 2018. Společnost, 
která městu nabídne nejnižší 
cenu, by vždy měla na 1500 míst 
na celém katastru Teplic roz-
místit návnady, které hlodavce 
otráví. Maximální cena, kterou  
je za to radnice ochotná dát, 
je 180 tisíc korun.  lu

V Teplicích se 
sdílejí kola
Teplice – Lázenské město se 
v polovině září zařadilo mezi 
několik míst, kde si lidé budou 
moci půjčovat sdílená růžová 
kola v rámci projektu Rekola. 
V Teplicích je nyní k dispozici 
40 kol, která jezdí od 17. září. 
Půjčování bude možné do 20. 
listopadu. Přes zimu budou 
kola schovaná, znovu budou 
k dispozici 21. března. Bicykly 
fungují na takzvané před-
platné, které si lze aktivovat 
na stránce www.rekola.cz 
a platí ve všech městech, kde 
růžová kola fungují. Na celý 
rok zájemce zaplatí 900 korun, 
jízdné je možné i darovat.  lu

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.
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Hnutí Severočeši vypadlo z voleb
Ústí nad Labem – Hnutí Severo-
češi.cz se nemůže účastnit 
krajských voleb v ústeckém 
kraji. Jejich zmocněnkyně 
hana Jeníčková odvolala 
celou krajskou kandidátku 
a kandidátka na senátora za 
Mostecku Alenu Dernerovou. 

Jaroslav Doubrava v senátních 
volbách na ústecku kandi-
dovat může, odvolán není. 
Za vším stojí rozpory uvnitř 
hnutí, které se rozdělilo na dva 
tábory, část kandiduje jako 
Nový sever. Spory se řešili 
i u soudu, rozsudel Jeníčková 

k odvolání použila s tím, že jim 
bylo jméno hnutí ukradeno. 
Představitel druhého křídla 
Bronislav Schwarz uvedl, že Je-
níčkov&aacut e; na to neměla 
právo a chce se bránit. Tvrdí, 
že krajský úřad neměl pokynu 
vyhovět.  lu

Pro seniory připravují lepší ochranu
Teplicko – Senioři v Ústeckém 
kraji se během podzimu setkají 
s kampaní, jejímž cílem je snížit 
počet starších lidí, na které se 
zaměřují pachatelé trestných 
činů. Jednou z částí kampaně 
jsou i preventivní akce a škole-
ní týkající se domácího násilí 
páchaného na seniorech.

Podle krajského radního 
Martina Kliky jsou senioři ved-
le dětí jednou ze skupin obyva-
tel, na které se kraj v preven-
tivních programech zaměřuje. 
Různá setkání probíhají pravi-
delně, nyní ale začne masivní 
kampaň prostřednictvím letá-
ků a se zapojením Českého roz-
hlasu a dalších médií. „Budeme 
vysílat spoty, rozhovory nebo 
reportáže,“ řekl ředitel ČRO Se-
ver Milan Knotek. Senioři se 
dozvědí, jak se bránit různým 
podvodníkům, jak se chovat, 
ale získají také informace co 
dělat při domácím násilí.

To není nic výjimečného. Ná-
městek krajského policejního ře-
ditele Petr Sitař uvedl, že loni ta-
kových případů řešili osm, letos 
již šestnáct. „Nepůjde o všechny 

případy. Senioři se často stydí 
ohlásit, že je nějakým způsobem 
týrají jejich blízcí,“ řekl.

Překonat jim to má pomoci 
nejen kampaň, ale i speciální 
školení například pro zdravot-
níky, kteří budou se seniory 
přicházet do styku. Jeho cílem 
je nejen případy poznat, ale 
naučit zdravotníky se seniory 
mluvit. A to i například stoma-
tology. „Lékaři umí seniora vy-
léčit, ale často neví, jak s ním 

o problému promluvit,“ vysvět-
lila Martina Vojtíšková z Inter-
venčního centra.

Oběti domácího násilí mají lé-
kaři, policisté, strážníci a další 
směřovat tam, kde jim mohou 
pomoci. Policisté budu moci 
využívat vykázání násilníků 
z domácnosti seniora, sociál-
ní pracovníci k nemu nasměru-
jí terénní služby a další pomoc. 
V extrémních případech mu za-
jistí třeba krizové lůžko.  lu

Marihuanu 
měl na balkoně

Teplice – Z nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami 
a s jedy policisté obvinili třice-
tiletého muže z Teplicka, který 
si pěstoval konopí. Na balkoně 
bytu si každý rok vypěstoval 
tři až čtyři rostliny, které po 
sklizni usušil a používal buď 
ke kouření, nebo výrobě čajů, 
či mastí. „Byť vše nasvědčuje 
tomu, že si drogu nechával jen 
pro svou potřebu, i takové jed-
nání je protiprávní,“ vysvětlil 
mluvčí policie Daniel Vítek. 
Muži hrozí až pět let vězení.  lu

Turistická 
sezona končí 

moldava – Z Litvínova, Teplic 
a Ústí nad Labem se vypravili 
poslední zářijovou sobotu tu-
risté  historickým motoráčkem 
do Moldavy v Krušných horách, 
aby se rozloučili s turistickou 
sezónou v regionu. Dráhu pod-
poruje Ústecký kraj, který má 
zájem na rozvoji této historické 
památky.  Kdysi slavné a roz-
sáhlé nádraží sloužilo i dráze 
saské, která byla pokračováním 
dráhy české. Budova nádraží, 
skladiště, výtopna a rozsáhlý 
pozemek, na kterém leží koleji-
ště, jsou v seznamu kulturních 
památek ČR.  zt

Soud rozhodne 
o vrahovi
Teplice – Teplický soud bude 
v nejbližších dnech rozhodovat 
a osudu čtrnáctiletého chlapce, 
který letos v únoru v Teplicích 
zavraždil třináctiletou dívku. 
Kvůli svému věku chlapec skon-
čil v Boleticích, kde je speciální 
oddělení pro nezletilé. Protože 
se ale blíží jeho patnáctiny, 
bude muset soud rozhodnout, 
jak bude jeho trest pokračovat 
dále. Jednání soudu je kvůli 
věku neveřejné. Rozhodnutí by 
mělo padnout 6. října.  lu

Kočky nekrmte, hlásá cedule
Teplice – Obrovskou kontrover-
zi vyvolává cedule v areálu 
teplické nemocnice, která za-
kazuje krmení koček. Dokonce 
vyhrožuje pokutou od Krajské 
hygienické stanice. Podle 
sekretariátu ředitele KHS ale 
takový zákaz jejich organizace 
nevydala. Vedení nemocnice 
přiznává, že chce kočky v are-
álu regulovat, domlouvá se na 
tom s ochranáři. 

Někteří lidé s opatřením 
souhlasí. „Toulavé kočky mají 
řadu nemocí, které se mohou 
přenést na člověka, stačí si to 
vyhledat. V nemocnici se mo-
hou dostat do pokojů pacientů, 
lidi si je hladí, berou na klín. 
Jistě i ten největší ochránce 
toulavých koček musí potvrdit, 
že to zrovna bezpečné není. 
To je jediný důvod, proč kočky 
v nemocnici ne,“ tvrdí v disku-
sích na sociálních sítích Bo-

žena Zahořová. „V nemocnici 
by měli být za kočky rádi, je to 
tam samá myš, alespoň pomá-
hají regulovat,“ oponuje Moni-
ka Kamlarová. Podle Michae-
ly Juščíkové by problém měla 
řešit radnice. Toulavé kočky 

naočkovat a vykastrovat, aby 
se nemnožily. „Nechat je umřít 
hlady, není řešení. A kdo si my-
slí, že ano, je hňup,“ prohlásila.

Podle mluvčího Krajské zdra-
votní Jiřího Vondry personál 
kočky nijak neperzekuuje. Zví-
řata tu běžně žijí. „Je bohužel 
skutečností, že kočky ve zdra-
votnickém zařízení představují 
výrazné hygienicko-epidemio-
logické riziko. Tato skutečnost 
také vedla k instalaci písemné-
ho upozornění na nevhodnost 
krmení koček v areálu nemoc-
nice,“ uvedl. Nemocnice také 
začala spolupracovat s Občan-
ským sdružením Fousek, kte-
ré v řešení našeho problému 
částečně pomohlo a součas-
ně zprostředkovalo odbornou 
kastraci koček. Upozornil, že 
žrádlo, které lidem kočkám ne-
chávají v miskách, často slouží 
i hlodavcům.  lu
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Roste parkoviště u polikliniky
Teplice – Pacienti jedoucí do tep-
lické polikliniky již na podzim 
snadněji zaparkují. V jejím 
okolí vznikne 120 nových par-
kovacích míst. Stavbu již v srp-
nu zahájila Krajská zdravotní, 
nyní na ni dostala i dotaci od 
města. „Pokud vše půjde podle 
plánu, stavba bude hotová 
v prvním týdnu v listopadu,“ 
uvedl ředitel teplické nemoc-
nice Tomáš Hrubý. Zastupitele 
ujistil, že nová parkovací místa 
budou zdarma. Zpoplatnit chce 
Krajská zdravotní jen vjezd do 
areálu nemocnice.

Celá stavba vyjde na nece-
lých 8,3 milionu korun. Teplice 

nemocnici dají dotaci čtyři mi-
liony, což v pátek zastupitelé 
schválili. Půjde nejen na par-
koviště, ale i zeleň, odvodnění, 
lavičky a další úpravy před po-
liklinikou. Dotaci město dává, 
protože jde o stavbu, která je 
pro obyvatele Teplic ve veřej-
ném zájmu.  lu

Teplice do roku 2020 vypracují nový územní plán
Teplice – Město Teplice začne 
pracovat na novém územním 
plánu. Ten současný je totiž 
starý a je nutné ho aktua-
lizovat. O pořízení nového 
územního plánu na posledním 
jednání zastupitelstva rozhodli 
jeho členové.

Nelze očekávat, že současná 
norma bude zpracovaná během 
velmi krátké doby. Změna je otáz-
kou několika let. „Předpokládám, 
že by hotový mohl být v roce 

2020,“ uvedl náměstek primátora 
Hynek Hanza. První, co musí rad-
nice udělat, bude vypsání výběro-
vého řízení na firmu, která nový 
územní plán vypracuje.

Změnu vítá i opozice. „O tom, 
že musíme územní plán udělat, 
již mluvím více než rok,“ řekl za-
stupitel Zdeněk Bergman. V mi-
nulosti navrhoval usnesení, aby 
se město snažilo plán vypraco-
vat za pomoci dotace, kterou 
poskytoval stát.

Územní plán je zásadní pro 
budoucnost města. Stanoví, 
jaké konkrétní aktivity a stav-
by smějí být na dané čás-
ti města. Například to, zda si 
může někdo na kusu louky po-
stavit rodinný domek, zda fir-
ma někde může vybudovat ně-
jaký průmyslový provoz nebo 
zda tato část města bude par-
kem. V průběhu jeho vypraco-
vání se s ním bude moci sezná-
mit veřejnost.  lu

Stadion mění 
svůj název
Teplice – Fotbalisté FK Tepli-
ce budou hrát na stadionu, 
který nově nese název AGC 
Aréna Na Stínadlech. Klub se 
rozhodl, že ho změní od polo-
viny září. Letos do stadionu 
investoval nemalé prostředky. 
„Jde o dohodu s majoritním 
vlastníkem klubu AGC Flat 
Glass Czech,“ uvedl mluvčí FK 
Teplice Martin Kovařík. Název 
tak akcentuje propojení teplic-
kého fotbalu s touto společnos-
tí. V letošním roce se diváci 
i hráči na stadionu dočkali 
několika výrazných změn. Pro 
tým je nejdůležitější kompletní 
výměna trávníku, na které 
se nyní mnohem lépe hraje. 
Diváci zase mají k dispozici 
novou informační obrazovku. 
Klub investoval i do zavedení 
turniketů.  lu

Bílina opravuje 
dětská hřiště
Bílina – radnice v Bílině při-
chystala revitalizaci dětských 
hřišť v lokalitě Za Chlumem. 
Prvním je dětské hřiště 
u Jiskry, kde dojde k výměně 
oplocení a obnově vybraných 
herních prvků. Druhé hřiště, 
které bude v letošním roce 
opraveno, je v Čapkově ulici 
za blokem 855–856. Zde je 
plánované oplocení hřiště 
a výměna herních prvků. 
Hřiště jsou revitalizována na 
základě požadavků obyvatel 
dané lokality. V roce 2017 rad-
nice chystá práce na dalších 
hřištích.  zt

I N Z E R C E

Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

  Nucený výkon exekučních titulů
  Poskytování právní pomoci
  Přijímání peněz, listin či jiných 
movitých věcí do úschovy
  Provádění dobrovolné dražby 
  Sepisování exekutorských 
zápisů 
  Individuální přístup 
k pohledávkám
  Efektivita a minimalizace 
nákladu věřitele

  Pravidelné informování 
věřitele
  Zajištění pohledávky věřitelů  
pomocí exekutorských 
zástavních práv
  Možnost zpracování exekučních 
návrhů
  Rychlé vyplácení vymožených 
finančních prostředků klientům
  V případě potřeby neprodlené 
provedení mobiliární exekuce 
či ocenění nemovitosti

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny 
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře. 
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří 
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům 
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené 
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají 
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00 
tel.: 266 032 031 
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání: 
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q

www.exekucepraha.cz
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Nový Smart získá skla z Teplicka
Nový model automobilu Smart 
A/C453 bude mít skla od 
společnosti AGC Automotive 
Czech, která má výrobní závod 
v Chudeřicích na Teplicku. 
Firma do obou modelů jednoho 
z nejmenších aut na trhu 
dodává zadní pevná skla. „Nový 
Smart je další ze zajímavých 
výzev, které naše firma řešila. 
Vedle velkých křižníků, které 
se pyšní výkonem, se nyní 
podílíme na výrobě vozu, jehož 
předností je absolutní úspor-
nost prostoru a schopnost 
otočit se „na pětníku“. Zároveň 
jde o vozidlo firmy, která je 
spojena s precizností a vysokou 

kvalitou. Jsme rádi, že můžeme 
být součástí této kvality, kterou 
okusí i čeští automobilisté,“ 
řekl generální ředitel AGC Au-
tomotive Czech Luděk Steklý.

Pro automobilku Daimler 
AG, pod kterou patří značka 
Smart, bude AGC Automotive 
Czech ročně dodávat 100 tisíc 

kusů zadních pevných skel do 
dvou modelů – kupé i kabri-
olet. Nové vozítko pojme dvě 
osoby a je i díky svým jízdním 
vlastnostem určené především 
do městského provozu.

AGC Automotive Czech má 
s výjimečnými zakázkami zku-
šenosti. Pro Mercedes sklár-
na například dodává největší 
samozatmavovací panorama-
tické sklo, pro Porsche 918 Spi-
der zase speciální zadní sklo 
trojúhelníkového tvaru. AGC 
Automotive Czech v Chudeři-
cích je největším závodem na 
výrobu autoskel skupiny AGC 
a zaměstnává na 2700 lidí.  zt

Kraj chce revitalizovat území
Ústecký kraj nechce, aby se 
nějakým administrativním 
zásahem výrazně omezovala 
těžba surovin v regionu. Jeho 
představitelé na Energetic-
kém fóru uvedli, že omezení 
by měla probíhat přirozenou 
cestou.

Krajští politici ale po vládě 
chtějí, aby do regionu posla-
la peníze na kompenzaci ná-
sledků těžby, která poničila 

rozsáhlá území. A nemá jen 
jít o slíbených patnáct miliard 
korun. „Území dotčené těž-
bou je třeba nejenom rekul-
tivovat, ale zejména revitali-
zovat,“ tvrdí hejtman Oldřich 
Bubeníček. Revitalizací se ne-
myslí jen zahlazení následků 
těžby v krajině, ale například 
i vybudování sítí a další infra-
struktury, která by pomohla 
k návratu lidí.

V současnosti se doly hlavně 
zatápějí. Jedno jezero již existu-
je na Ústecku a slouží veřejnos-
ti, další je na Mostecku. Obce 
ale volají po infrastruktuře, aby 
mohly území rozvíjet.  zt

Elektromobily 
nabijete snadněji
V Ústeckém kraji přibyly 
další rychlodobíjecí stanice. 
Vozy na elektrický pohon tak 
mohou nyní řidiči rychleji do-
plňovat i na parkovišti u elek-
tráren Ledvice a Prunéřov 
a v areálu Vysočan v Chomu-
tově u dálnice D7. Jsou nyní 
rozprostřené po celém území 
regionu.  zt

I N Z E R C E

Laser – šetrná cesta v péči o Vaši kůži
Laser není jen doménou vědních 
oborů. Postupem let si získal své 
uplatnění i v oboru zdravotnic-
kém, a díky jeho vlastnostem má 
na svém kontě spousty spoko-
jených klientů. Klinika CLT již 
17. rokem provozuje laserové cen-
trum a poskytuje komplexní péči 
v oblasti estetické medicíny. Toto 
oddělení vede laserový specialis-
ta MUDr. Milan Mašek, který nám 
pomůže objasnit využití laseru.

MUDr. Milan Mašek 
Laserový specialista, na Klinice 
CLT působí již od roku 1999.  Při 
své práci se zaměřuje především 
na odstranění nežádoucích proje-
vů na kůži (pihy, papilomy, metlič-
ky…), laserovou epilaci přístrojem 
Gentlase a aplikaci rázové vlny 
proti bolesti. Je členem Společ-
nosti pro využití laserů v medicí-
ně, držitelem certifikátu pro práci 
s lasery a zároveň je vlastníkem 
licence pro obor chirurgie.

Pane doktore, v čem je při 
odstranění nežádoucích útvarů 
na kůži využití laseru výhodnější 
oproti chirurgickému zákroku?
I při využití laserového paprsku 
k odstranění nežádoucích útvarů 

na kůži se jedná o chirurgický 
zákrok. Rozdíl je ve výsledku 
a způsobu hojení. Klasické odstra-
nění chirurgickou cestou pomocí 
skalpelu – tzv. excize, způsobí vždy 
řeznou ránu, kterou je třeba oše-
třit stehem. Po každé řezné ráně 
vzniká, jako výsledek hojení, jizva. 
Její vzhled chirurg neovlivní. Kom-
plikací je pak například i keloidní 
jizva. Odstranění přesně mířeným 
laserovým paprskem o vlnové 
délce cca 2000 nm probíhá jako 
abrase, zbroušení či vaporizace. 
Výsledkem není řezná rána, ale 
v podstatě odřenina, která se hojí 
přes stroupek bez viditelné jizvy. 
Laser při svém působení ještě ste-
rilizuje spodinu a urychluje hojení 
kůže. Je zkrátka ke kůži šetrnější.

Kdy je nejvhodnější doba 
k preventivnímu screeningu 
znamének a jejich odstranění?

Preventivní vyšetření pigmento-
vých znamének je ideální po skon-
čení letní sezóny, a to mikroskopem 
s velkým rozlišením (například 
Biocam Dermogenius). Odstraně-
ní znamének na místech trvale 
vystavených UV paprskům – což 
je obličej, krk a dekolt, případně 
hřbety rukou, se provádí zásadně 
od října do dubna. Eliminujeme 
tím možné komplikace při hojení, 
jakým je například pigmentace. Pro 
hojení jakéhokoliv zákroku není 
vhodné období léta, kdy se člověk 
více potí, UV paprsky dopadají na 
povrch země pod větším úhlem, 
a tím jsou pro kůži nebezpečnější. 
Na místech, která nejsou UV pa-
prskům přímo vystavena, se může 
zákrok provádět po celý rok.

Kolik návštěv klient musí 
absolvovat, než mu bude 
nežádoucí útvar odstraněn?
Nežádoucí útvar se obvykle podaří 
odstranit již při prvním sezení. Lase-
rová medicína je rychlá. Například 
odstranění výrůstku o velikosti 
hrášku trvá přibližně 7 minut.

Provádíte všechny tyto zákroky 
jen jedním přístrojem?
Na naší Klinice používáme 

jednak abrasivní laser, kterým 
odstraňujeme nežádoucí útvary 
na kůži, jakými jsou bradavice, 
papilomy, pigmentové plastické 
útvary i jiné výrůstky. Dále máme 
k dispozici epilační laser k odstra-
nění nežádoucího ochlupení na 
obličeji, v podpaží a tříslech a též 
cévní laser, kterým lze odstranit 
vše červené na kůži, jako jsou 
metličky, „pavoučky“ či jiné cévní 
projevy vznikající při poruchách 
žilních stěn.

KONTAKT:
Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz

Dne 15. 10. 2016 od 11 do 15 hod. 
si můžete v OC Galerie Teplice 
nechat bezplatně zkontrolovat 
MUDr. Milanem Maškem znamén-
ka a naší zdravotní sestrou změřit 
tlak a hladinu krevního cukru.

Na dálnici 
je prohlubeň
Úsek dálnice D8 mezi Lovo-
sicemi a Ústím nad Labem, 
který je nutný k uklidnění 
dopravy na Ústecku a Teplic-
ku, má další problém. Na již 
dokončené části se objevily 
propadliny. Podle odborníků 
nejde o vadu stavebních prací, 
ale hluboko pod dálnicí se 
objevila výduť, do které se 
vozovka propadá. Bude třeba 
vše zajistit. Celý úsek má být 
otevřený 17. prosince. Ministr 
dopravy Daniel Ťok má pro 
řidiče v Ústeckém kraji ještě 
jednu dobrou zprávu. Od příš-
tího roku bude dálnice kolem 
Ústí nad Labem zařazena 
mezi neplacené úseky.  lu

MC
20

16
34

9

7

B y z n y Sř í j e n  2 0 1 6



Věra Nechybová: Odstrkování  Teplicka a Ústecka už bylo dost
Jediná žena v čele 
kandidátek subjektů, 
které se ucházejí 
o přízeň voličů v kraj-
ských volbách, je 
primátorka Ústí nad 
Labem Věra Nechy-
bová. Rozhodla se 
vyhlásit válku vodá-
renským společnos-
tem kvůli zdražování 
vody. Do volebního 
klání vstupuje na kan-
didátce hnutí ProKraj 
s čílem 79.

Před 16 měsíci vás nikdo ne-
znal. Pracovala jste na lovo-
sické radnici. A ze dne na den 
jste se stala hlavou stotisíco-
vého města, která musí řešit 
rozpočet, hospodaření, chod 
města… a začala se o vás 
zajímat média. Jak se s od-
stupem času díváte na puč, 
který vás vynesl do křesla 
primátorky?
Za tu dobu se mi podařilo pro-
sadit a zrealizovat v Ústí řadu 
věcí. Za velmi důležité pova-
žuji to, že se podařilo odvrátit 
stamilionové korekce, které by 
město muselo vracet. Také se 
nám podařilo letos hospodařit 
s přebytkem. A to, že jde, aby 
město fungovalo i bez dluhů, 
dokazují Teplice. Posunuli 
jsme se o obrovský kus kupře-
du. Právě v tomto duchu bych 
chtěla měnit k lepšímu celý 
náš kraj. Když vezmete třeba 
obrovský potenciál lázeňství 
v Teplicích, který na krajské 
úrovni zatím nebyl výrazně 
podporován. Teplice i Ústí 
mohou hodně posílit, když se 
stanou kooperujícím souměs-
tím propojeným průmyslovými 
zónami a výstavbou domů...

A na, jak říkáte puč, se 
v kontextu těch odvrácených 
korekcí a přebytku hospodaře-
ní dívám tak, že byl ku prospě-
chu města.

Dopředu, i když je Ústí 
jediným krajským městem 
v Česku, které nemá už 
několik měsíců radu.
Nemá, protože přetrvává osob-

ní zášť mezi jednotlivci namís-
to toho, aby se všichni snažili 
jednat ve prospěch města 
a jeho občanů. Někdy mám 
pocit, že to je boj s větrnými 
mlýny. Opakovaně jsem svola-
la zástupce všech politických 
stran k jednomu stolu a stále 
se dokola vrací to, že někdo 
někoho nemusí… Díky dvěma 
subjektům se totálně rozvrá-
tila ústecká politická scéna 
a vymizela politická kultura 
i elementární slušnost. Mám 
na mysli ANO 2011 a PRO!Ústí.

Vy jste ale byla také 
zvolena za ANO 2011?
Byla a nelituji toho, protože 
i taková zkušenost je dobrá 
a posouvá vás. Nedostatečná 
komunikace a názorový ne-
soulad logicky vedl k rozkolu 
v ANO a následně k jeho záni-
ku, kdy nás Andrej Babiš zrušil 
jako jeden ze svých podniků.

Nyní kandidujete za hnutí 
ProKraj. Neobáváte se podob-
ných konců?
Neobávám. Byla jsem u tvor-
by programu té strany od 
začátku a na kandidátku jsem 
vstoupila společně s lidmi, se 
kterými spolupracuji a které 
dobře znám. Například s Lu-
kášem Konečným, Honzou Ča-
lounem nebo Jiřím Madarem. 
Ale co je hlavně důležité, ta 
kandidátka je tvořena demo-
kraticky, ta strana nefunguje 
jako nějaká firma.

Jste jediná žena-lídr krajské 
kandidátky. Jak vidíte roli 
žen v politice?
Mám ráda rozmanitost. Ne-
chce se mi rozlišovat politiky 
na muže a ženy. Ženy jsou, to 
ale platí ve všech profesích 
nejen v politice, ochotnější 
naslouchat názorům, jsou 
empatičtější, umějí lépe při-
stupovat na kompromisy a své 
názory prosazují s rozvahou 
a chytře… Tím ale neříkám, 
že toto muži neumějí. Spíš na-
značuji, že berou i politiku víc 
sportovně a prostě chtějí vy-
hrát. A tahle jejich vlastnost, 
ten tah na branku je mnohdy 
neocenitelný.

Co si vlastně myslíte o kvó-
tách, které stanovují procen-
to zastoupení žen v politice?
Asi vás to překvapí, ale nejsem 
příznivcem zavedení kvót. 
Politici by se neměli rozlišovat 
podle toho, zda je někdo muž 
nebo žena, ale podle schopnos-
tí. Ideální stav by byl, kdybych 
mohla říci, že i podle toho, zda 
je to slušný člověk, kterému 
nejde jen o vlastní prospěch. 
To ale, bohužel, u nás zatím 
neplatí.

Předpokládám, že se na vás 
jako na primátorku valí pro-
blémy ze všech stran a každý 
den se setkáváte s desítkami 
lidí. Nemáte někdy pocit, že 
jste si toho naložila příliš? 
Je to výzva a já jsem zvyklá 

být v zápřahu. Ale občas 
takové pocity dolehnou asi na 
každého. Mě ale obrovsky těší, 
když se něco povede. A taky 
mě obrovsky podporuje rodina 
a přátelé. Mám skvělého man-

První žena v křesle primátora Ústí nad 
Labem, ing. věra nechybová, se naro-
dila 27. 11. 1971 v klášterci nad ohří. 
vystudovala obor veřejná správa, 
regionální rozvoj na České zemědělské 
univerzitě v Praze. Třináct let působila 
v neziskové organizaci Fokus, kde se 
vypracovala z místa asistentky na 
pozici finanční manažerky. od roku 
2012 pracovala na městském úřadě 
v Lovosicích, kde se zabývala dotace-
mi a veřejnými zakázkami. městskou 
zastupitelkou a zároveň primátorkou 
Ústí se stala v červnu 2015. od voleb 
2014 je také zastupitelkou městského 
obvodu Střekov. Je vdaná, má dvě 
dospělé děti a vnučku Terezku.
Žije v církvicích na Ústecku.
Je lídrem kandidátky hnutí Prokraj 
v nadcházejících krajských volbách.

Věra Nechybová

P R o F i L

Rodačka z klášterce nad ohří 
věra nechybová s manželem 
miloslavem žijí v církvicích na Ústecku.
foto: petr berounský
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žela, bezvadné děti, a jsem 
dokonce i babičkou. Když ve 
volných chvílích mohu zajít na 
ryby, zahrát si kulečník nebo 
jen tak pracovat na zahrádce 
anebo vařit, to mě obrovsky 
nabíjí.

Chodíte na ryby, to není 
typicky ženský koníček…
Chodíme s manželem. Nejsem 
ale žádný velký rybář s rekord-
ními úlovky. Prostě mě to baví.  
Když sedíte u vody, koukáte na 
lesklou hladinu, slyšíte jen, jak 
vlny zlehka narážejí na břeh, 
je ticho a klid… to je nejúžas-
nější prostředí, kde si můžete 
„vyčistit“ hlavu.

A jsme-li „u vody“… rozhodla 
jste se vyhlásit válku vodá-
renským společnostem.
Válku bych neřekla, ale ano, 
neustálého zdražování vody 
mám už dost. Vadí mi, že 
s naší vodou hospodaří zahra-
niční firmy. Chci čistou vodu 
a opravené rozvody. Když ne-
budeme posílat peníze zahra-
ničním vlastníkům vodáren-
ských společností, ale správu 
vody převezmou obce a města, 
tak můžeme investovat do 
obnovy, rozvoje vodovodních 
rozvodů nebo zlevnit vodu. 

Ale vždyť obce a města mají 
své zástupce v orgánech Se-
veročeské vodárenské spo-
lečnosti, takže mohou mít na 
zdražování vody vliv.
Máte pravdu, obce a města 
mají své zástupce v předsta-
venstvu i dozorčí radě. Sedí 
v nich současní i bývalí radní, 
primátoři, starostové, zastu-
pitelé... Nechci nikoho pode-
zřívat z neznalosti, kliente-
lismu či korupce, ale tito 
představitelé měst neza-
stupují podle mne v daných 
orgánech své obyvatele 
tak, jak by měli. V sever-
ních Čechách prodává vodu 
od roku 2000 francouzský 
koncern Veolia, který inka-
suje 50,01 % zisku! Zisk má 
právo kalkulovat do vodného 
i stočného jen prodejce vody, 
tedy Veolia, nikoliv vlast-
ník infrastruktury, kterým 
jsou města a obce. Budeme 
usilovat o to, aby každoročně 
více než 150 miliónů korun 
z dividend nekončilo v zahra-
ničí. Chceme, aby tyto peníze 
byly reinvestovány do obnovy 
vodárenské infrastruktury 
a do snížení cen vodného 
a stočného.

Rozhodla jste se kandidovat 
v krajských volbách jako lídr, 
tedy kandidát na hejtmana. 
Dosavadní hejtmani byli ze 
západního cípu kraje, žádný 
z Ústí anbi Teplic. Co byste 
chtěla prosazovat?
Ano, jeden hejtman byl z Mos-
tu, druhý z Chomutova a třetí 
z Bíliny. Když se podíváte, kde 
se nejvíce investovaly krajské 
peníze, je to právě v západ-
ním cípu našeho kraje. A Ústí 
i Teplice byly z krajského 
pohledu zcela opomíjené. Při-
tom Ústí je krajské univerzitní 
město a Teplice jsou unikátní 
svým lázeň-
stvím. Je 
ostuda, že 
během 
téměř 

šestnáctileté existence krajů 
se na Ústí ani Teplice nedosta-
lo. Nyní kraj musí investovat 
i do těchto měst! O to se chci 
zasadit.

To bude to první, co uděláte, 
pokud budete zvolená?
Nastal čas razantně usilovat 
o to, aby stát přestal Ústecký 
kraj přehlížet jako nějaký pod-
řadný region. Město Ústí nad 
Labem jako sídlo Ústeckého 
kraje zatím nevytěžilo ze své 
role to, co jiná města v kraji. 
Kraj a město Ústí musí spolu-
pracovat na zásadní obnově 

sídelního města, moder-
nizaci infrastruktury, 

přílivu nových 
investorů. Když 

se podíváte na 
jiná krajská 

města, 
například 
jak se 

proměnil za posledních deset 
patnáct let Liberec, to se nedá 
se stagnací Ústí srovnat. Zde 
platí pravidlo, že pod svícnem 
je tma, a to chci změnit. Je 
pravda, že za mnohé mohou 
sami ústečtí politici, ale pokud 
nemají odpovídající zastoupe-
ní v krajském zastupitelstvu, 
jen obtížně prosazují jakéko-
liv projekty. A to samé platí 
i o teplických.

Také chci intenzivně spolu-
pracovat se starosty, primá-
tory, poslanci a senátory, aby-
chom využili jejich potenciálu 
a spojili síly všude tam, kde by 
z toho měl náš kraj a jeho oby-
vatelé užitek. Pokud to chce-
me změnit, a já o to rozhodně 
budu usilovat, je bláhové se 
domnívat, že to zvládneme bez 
kooperace s místními samo-
správami.

Proč byste měla být 
hejtmankou?
Hejtmankou být nemusím, 
ale… Ústecký kraj má krásnou 
přírodu, úžasné památky, mám 
to tady ráda a záleží mi na 
něm. Narodila jsem se v Kláš-
terci, žiji na Ústecku… Mys-

lím, že jsem člověk, který je 
svým vzděláním v ob-

lasti veřejné správy 
a regionálního rozvoje 
ten pravý. Umím se 
pohybovat v oblasti 
veřejných zakázek 
a dotačních titulů. 
Navíc za mě mluví 
i konkrétní vý-
sledky v Ústí nad 
Labem.  pr
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Do Teplic přijede Vilma Cibulková
Zcela ojedinělý, fascinující he-
recký výkon Vilmy Cibulkové  
si můžete užít v představení 
Leni. Pražské Divadlo v Řez-
nické s ním přijede 10. října 
do Krušnohorského divadla. 
Cibulková v ní hraje kontro-
verzní režisérku třetí říše, Leni 
Reifenstahlovou. Její výkon 
byl po právu odměněn Cenou 
Thálie 2014 za mimořádný 
jevištní výkon. Dramatické 
okamžiky se střídají s regizna-
cí. Chvíle klidu s poryvy emocí. 
Taková je vnitřně strukturo-
vaná a umělecky pravdivá 

kreace Vilmy Cibulkové. 
Původní slovenská hra Leni 
je příběhem velkého talentu 
a ještě větší ambicióznosti 
jedné z nejkontroverznějších 
osobností 20. století, filmařky 
Leni Riefenstahlové.  zt

I N Z E R C E

Příznivci Marcela 
Zmožka se dočkají
Oblíbená pěvecká a moderá-
torská dvojice, kterou znáte 
z hudební televize, poprvé 
společně vystoupí v Teplicích. 
Akce se uskuteční 31. října od 
19:00 hodin v Domě kultury. 
Vstupné je od 180 do 220 
korun. Marcel Zmožek a Mára 
(Jaroslava Stočesová), kteří 
spolu natočili album s názvem 
Zamilované duety, vás pobaví 
nejen zpěvem, ale i vtipným 
vyprávěním ze života.  zt

Představení 
Divadla Ungelt

Pražské Divadlo Ungelt přiveze 
do Teplic hru Expres na západ. 
Zajít si na ni můžete 24. října 
od 19:00 hodin. Strhující psy-
chologické drama. Kultovní 
dílo amerického autora Corma-
ca McCarthyho, mj. Laureáta 
Pulitzerovy ceny, jehož dva ro-
mány byly úspěšně zfilmovány. 
Film Tahle země není pro starý 
byl oceněn čtyřmi Oskary.  zt

Výstava rytého 
skla v muzeu
Zhlédněte zajímavou výstavu 
v Regionálním muzeu Teplice. 
K vidění bude expozice skle-
něných objektů z rytého skla 
teplické rodačky a zástupkyně 
nejmladší sklářské generace 
Lady Semecké, která působí 
na VŠUP v Praze. K vidění 
bude od 11. listopadu 2016 
do 8. ledna 2017.  zt

Irská hudba v teplickém Jazz Clubu
Zajděte si do Jazz Clubu na 
irskou hudbu. Koncert se 
uskuteční 21. října od 20:00 
hodin. Vstupné je 140 korun. 
Skupina Shannon – Irish Music 
hraje irskou hudbu přesně 
takovou, jakou nabízí „Sma-
ragdový ostrov“, což si kapela 

ověřila na své společné cestě 
po Irsku v roce 2008, kde si 
zahrála s nejedním irským 
muzikantem a procestovala 
irský ostrov doslova křížem 
krážem, od Dublinu po Galway. 
Shannon letošní rok oslaví 
17 let na české scéně. Skupina 
vystupuje nejen u nás, ale také 
v zahraničí, např. Rakousko, 
Maďarsko, Slovensko. Asi 
největším úspěchem bylo 
společné vystoupení s irskou 
legendou Altan v pražské 
T-Mobile Aréně v roce 2007.  zt

Divadlo uvede 
Pohádky do kapsy
Potěšte své děti a zajděte si 
s nimi 23. října do Krušnohor-
ského divadla. Od 10:30 se tu 
odehraje Interaktivní hudební 
představení pro děti od tří let 
s názvem Pohádky do kapsy. 
Procházka do světa fantazie 
a výmyslů za pomoci Kašpárka, 
připomene nejmladším diva-
delním fanouškům ty nejhezčí 
pohádky: Perníková chaloupka, 
Karkulka, Princezna na hrášku, 
Budulínek. „Nikdo neumí lépe 
vyprávět pohádky než babička. 
Zvlášť, když má toho nejlepšího 
pomocníka, díky kterému se 
žádné dítě v pohádkách neztra-
tí. Kterou pohádku ale babička 
z kapsy vytáhne tentokrát?“  zt

Náš kraj je roky průmyslovým zázemím republiky a ta mu to málo kompenzuje.
Díky tomu máme v kraji výrazné sociální problémy.

CO POTŘEBUJE TEDY NÁŠ KRAJ A JEHO OBČANÉ?

Zajistit BEZPEČNOST, hlavně v sociálně vyloučených lokalitách
Potřebují zajistit PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Přilákat a udržet v kraji MLADÉ LIDI 
Zajistit pro obyvatele kraje VOLNOČASOVÉ, KULTURNÍ a SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

Kdo potřebuje, musí dostat požadované SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zajistit potřebnou PÉČI O SENIORY

BUĎME HRDÝMI PATRIOTY ÚSTECKÉHO KRAJE
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Dobrý oběd, jen na vás každý kouká
Na typický český oběd člověk 
nemusí chodit jen do nějaké re-
staurace. Najíst se dá i během 
nakupování v obchodním cent-
ru. Podobně se chystám využít 
služeb stánku Bufet.cz, který 
se nachází v teplické Olympii. 
Vlastně váhám, jestli mám 
zvolit vietnamské občerstvení, 
nebo stánek s českou kuchyní 
vedle. Ale domácí chuť je do-
mácí, a proto volím klasiku.

Jinak se to ani nedá nazvat, 
protože na stálém menu a i na 
tom denním, kde se jídla dle 
všeho mění, jsou až na výjimky 
typicky česká. Trochu mne pře-
kvapuje, když v denní nabídce 
najdu dokonce kachnu s kned-
líkem a se zelím. A protože ji 
mám opravdu rád, neváhám. 
A volím bramborovou polév-
ku, když už česky, tak pořád-
ně. K tomu točenou limonádu, 
pivo by se hodilo více, ale jsem 
tu autem, tak se nedá nic dě-
lat. Tady se platí hned po ob-
jednání, dostávám účet na 136 
korun. To rozhodně není nijak 
přehnaná cena. Ale nemáte tu 
zase takové soukromí, protože 
stolky jsou uprostřed promená-
dy obchodního centra. Kdo jde 
kolem, kouká vám přímo do ta-

líře. Doslova a do písmene. Ale 
zase mám jednu jistotu. Tento 
prostor je ryze nekuřácký.

Polévku dostávám hned, od-
náším si talíř od pultu spolu 
s pitím. Je docela dobrá, ne pří-
mo domácí. Na moji chuť ne 
dostatečně slaná, ale sůl, pepř 
a polévkové koření mají na 
pultu k volnému použití. Stej-
ně tak ubrousky, které se bu-
dou později hodit.

Když dojím, podívám se na 
obsluhu a ta na mne mává, ať 
přijdu k pultu. Žena odkrývá 
jeden z poklopů, který zakrý-
vá nádoby udržující jídlo teplé. 
A dává mi vybrat, jaký že kus 
kachny chci. Příjemně překva-
pený si vybírám opravdu veli-
ký a vypadající šťavnatě, boha-
tě pokrytý kmínem. Dostávám 
zelí a nabídku, jaký druh kned-
líků chci, případně jejich mix. 
Zvolím si bramborové, mám 

je ke kachně raději. Koneč-
ky kachny s kostí jsou trošku 
připečené, ale chápu, že ji asi 
tak často nepolévali. Maso je 
ale dobré, stejně jako zelí nebo 
knedlík. Na skutečnost, že jde 
o bufet, jsem velmi překvape-
ný. Trošku mne trápí fakt, že 
občas musím kost chytit, a tak 
vítám ubrousky.

Nakonec mi ale nezbude nic 
jiného, než si skočit na toaletu. 
I když vlastně není přiřazena 
k restauraci, ale je centra, tak-
že hodnotit ji nemá moc smysl. 
Je tu čisto, žádný problém. 
A ruce ulepené nemám.

Jídlem jsem strávil zhruba 
25 minut, v bufetu se rozhodně 
nezdržíme. Mně nejdéle trvalo 
obírání kachny, jiné jídlo bych 
snědl rychleji. Pokud jste zrov-
na poblíž nebo nakupujete a ne-
bude vám vadit, že vás doslova 
každý uvidí jíst, určitě si sem 
zajít na něco k snědku není 
hloupý nápad. A ani drahý.  lu
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800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

TEPLICE 
Novosedlická 1828

PO–NE   9:00–21:00

SEZÓNNÍ

%VÝPRODEJ

Více na www.aaaauto.cz/podminky-vstupenky

249 999  KčŠkoda Octavia 2013

300 000  Kč

Vyberte si právě teď. 
Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.

Získejte 
zdarma 

lístky na zápas
OFICIÁLNÍ PARTNER

Cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Foto je ilustrativní.  
Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. 

Více info o uvedených akcích naleznete na stránkách www.aaaauto.cz/sleva.

Naložte si 
vlastní zelí
Podzim je obdobím, kdy si můžete 
udělat vlastní kysané zelí. zásoba 
chutných vitamínů vám tak vydrží až 
do jara bez nutnosti kupovat si 
vlastní. Jíst ho můžete sa-
motné, případě ho uvařit 
či z něho udělat dobrou 
zelňačku a mnoho 
dalších pokrmů.

Suroviny
•	 několik hlávek pozdního 

zdravého zelí
•	 kmín, sůl, hořčičné semínko, 

kopr či jiné koření dle zvyku

Hlávky zelí očistěte a nakrouhejte. 
Jejich množství bude záležet na veli-
kosti nádoby, kterou máte k dispozici. 
na dno nádoby dejte hořčičná semínka 
(případně vaše jiné oblíbené koření), 
zelí promíchejte s kmínem a se solí 
a napěchujte do nádoby, nejlépe čistou 
dřevěnou palicí. když je nádoba plná, 
zatěžkejte jí talířkem s kamenem. nech- 
te zelí zhruba deset dní fermentovat 
při pokojové teplotě, pak nádobu dejte 
do chladu. zelí vydrží do jara, je ho ale 
nutné nabírat čistou dřevěnou nabě-
račkou. Pokud není ponořené, lze přilít 
převařenou vychladlou slanou vodu.
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Admir Ljevakovič
záložník

FK Teplice na stínadlech
doražte fandit přímo na stadion

Teplice - Zlín
15. října od 17:00

I N Z E R C E

PŘIJĎTE K VOLBÁM
7. A 8. ŘÍJNA

k Ř Í Ž o v k a v tajence najdete české přísloví
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Kapela Martin Ketner Band se představuje
Repertoár severočeské kapely 
„Martin Ketner Band“ vychází 
z blues-rockových kořenů. 
Bluesové ostruhy muzikanti zís-
kali již v předešlých kapelách, 
s kterými byli předskokany 
dokonce i B. B. Kinga (ČR – Zlín 
2000, band Lady I – Miroslav 
Vorlíček bg, Ladislav Svoboda 
dr) nebo Waltera Trouta (Ket-
ner gt). Leader Martin Ketner 
prošel legendární severočeskou 
bluesovou pánví s kapelou 
Blues No More a před tím pů-
sobil například jako host české 
countryové legendy Fešáci. 
Koncerty kapely proplouvají od 
rockových balad „Mysterious 
Woman“ až po nadupaný kyta-
rový sound v „Planet of Sins“. 

Hlavní předností kapely je str-
hující živočišný projev leadra, 
kytaristy a zpěváka Martina 
Ketnera, doplněný pulzující ryt-
mikou basy a bicích. Autorský 
repertoár bývá často doplněn 
bluesrockovými standardy, 
takže je možno zažít poselství 
S. R. Vaughana, J. Hendrixe, 
G. Moora, J. Bonamassy, K. W. 

Shepherda a dalších. Martin 
Ketner Band koncertuje na 
festivalech, v hudebních klu-
bech i na soukromých akcích 
zaměřených na bluesovou mu-
ziku, hrají v Čechách, Polsku, 
Německu nebo ve Švýcarsku. 
Repertoár kapely je tak široký, 
že zvládne hrát i několikahodi-
nové bluesové maratóny.  zt

I N Z E R C E

Janské Lázně opět přivítaly teplickou Arkadii 
Stejně jako v minulých letech, 
vypravili se i letos klienti a za-
městnanci Arkadie i se svými 
rodinnými příslušníky na 
rehabilitačně sportovní pobyt 
v Janských Lázních. V dopo-
ledních hodinách  pro ně byly 
připraveny léčebné procedury 
v Obchodní akademii, speci-
álním zařízení pro studenty 
s tělesným postižením, ve zbyt-

ku dne pak bohatý sportovní, 
kulturní a poznávací program. 
Doprovodný program navazu-
jící na dopolední rehabilitaci 
byl opravdu pestrý. Návštěvu 
Trutnovského jarmarku zakon-
čil velmi pěkný koncert Petry 
Janů, ze kterého se nikomu ne-
chtělo. Výlety podnikli také do 
Vrchlabí, Svobody nad Úpou 
a na Černou horu, vyvrchole-

ním pak byl celodenní výlet do 
Polska. Vedle výletů proběhl 
tradiční turnaj bowlingu, ná-
vštěva aquacentra, mimořádně 
vydařený karneval, tanec na 
diskotéce i na kolonádě. „Po-
děkování si zaslouží personál 
penzionu Sola Fidé,“ říká 
Mirka Horová, vedoucí výjezdu 
a také vedoucí ekonomického 
úseku Arkadie.  Josef Hon

Burza minerálů 
a zkamenělin 
v Gymnáziu Teplice 
Tradiční burza, kde lze 
vyměnit či koupit minerály 
a fosilie, proběhla v sobo-
tu 24. září 2016 v budově 
A Gymnázia Teplice. Spolu 
s burzou byly dopoledne 
i akva-tera trhy a prohlídky 
Bioparku s více než sto dru-
hy zvířat. Zájemci si mohli 
prohlédnout i celý areál 
školy.  Gymnázium Teplice

Den otevřených 
dveří v Luně 
Den otevřených dveří ve 
středisku Luna si všichni 
přítomní užili. 28. září si 
vyzkoušeli nástroje v hu-
debně, ping-pong, taneční 
podložky, horolezeckou 
stěnu, fotbálek a prohlédli 
si  výtvarnou dílnu. Přítomní 
byli zaměstnanci i dobrovol-
níci Salesiánského střediska 
Štěpána Trochty – dům dětí 
a mládeže.  Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
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Novinky ústecké EUC kliniky: 
Ozonoterapie a další praktici
CT ozon – obstřik
Bolí Vás záda? Máme pro Vás novou 
léčebnou metodu! Ozonoterapii.

Ozonoterapie – periradikulární terapie 
(cílené obstřiky nervového kořene – PRT) 
směsí medicinálního kyslíku a ozónu 
Podstatou je cílené podání směsi medi-
cinálního kyslíku a ozónu připravené-
ho z medicinálního kyslíku k nervové-
mu kořeni, který působí klinické potíže. 

Ke kořenovému obstřiku pod CT kontro-
lou se přistupuje tehdy, když neinvazivní 
medikamentózní a rehabilitační postupy 
již nejsou účinné. Výhodou ozonu opro-
ti kortikoidům je lepší distribuce v cílo-
vém prostoru a aplikace není spojena 
s rizikem alergické nebo anafylaktické 
reakce. Směs může být aplikována opa-
kovaně nebo v kombinaci s analgetiky či 
kortikoidy. Výkon je z velké části hrazen 
zdravotní pojišťovnou. Pacient si doplácí 
600 Kč za každou aplikaci.

Provádíme obstřiky jak krční, tak bederní 
páteře. NENÍ NUTNÁ HOSPITALIZACE, jen 
krátké sledování na lůžku a pacient je ten 
samý den propuštěn do domácího ošetře-
ní. Naší další výhodou na rozdíl od jiných 
zařízení jsou krátké objednací doby. 

Nástup nových 
praktických lékařů
Od léta v EUC Klinice Ústí nad Labem 
pracují dva noví praktičtí lékaři. MUDr. 
David Adamčík a MUDr. Jana Adamčíková. 
Přišli k nám z Hradce Králové a oba dva 
registrují nové pacienty. Paní doktorka má 
atestaci z infekčního lékařství a věnuje 
se problematice borelióz. Má praxi 11 let 
na akreditovaných pracovištích České 
republiky (Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, Infekční oddělení Pardubické 
nemocnice) včetně účasti na zahraničních 
kongresech a seminářích.

K O N T A K T :
MUDr. David Adamčík, tel.: 477 102 223
MUDr. Jana Adamčíková, tel.: 477 102 224
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Krušnohorská – parkoviště  14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Unčínská  19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 
28.12.–31.12.2016
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 16.12.–20.12.2016
Proboštovská x Táborská 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 21.10.–
25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 
30.12.2016 – 3.1.2017
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – 
na parkoviště 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT 
– na parkovišti 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti 
OKAY  28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti 
(naproti SČVK).  6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova  17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 13.10.–
17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 
14.12.–17.12.2016

A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Zemská 1439 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.2016 
Hlávkova 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Scheinerova  21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 
30.12.2016 – 3.1.201
Kopřivová x Trnková 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
Nedbalova x Fibichova 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Edisonova 1841–3 na parkovišti 10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Severní x Na Haldách 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.2016
Skupova x Havlíčkova  17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Skupova x Thámova  14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti 
u „Palm Beache“ 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 
14.12.–17.12.2016
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Kosmonautů  13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 
22.12.–26.12.2016
Kpt. Jaroše 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
V Závětří 167 6. 10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Doubravická 1683 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 
22.12.–26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou 
s ul. B. Němcové 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016

Pod Doubravkou – parkoviště 
naproti č.p. 2900 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
J. Hory x U Horského pramene 21.10.–25.10., 
25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J. Hory x Vančurova 14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 7.10.–11.10., 
11.11.–15.11., 16.12.–20.12.2016
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 
30.12.2016 – 3.1.2017
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Potěminova x K.Čapka 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016
Zeyerovo nám. 1300 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 
4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Fučíkova stezka x Foersterova 14.10.–18.10., 
18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016 
Křičkova x Škroupova 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016 
J. Suka 2591  26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016 
Křížkovského 2508–10  7.10.–11.10., 11.11.–
15.11., 16.12.–20.12.2016
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.2016
P. Holého x Purkyňova 11.10.–14.10., 15.11.–
18.11., 20.12.–23.12.2016
28. října – vedle restaurace „Marica“ 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Lípová x Jungmannova 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 
28.12.–31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 3.10.–
6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Tyršova., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Dubská x Brožíkova 
28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016  
Dubská x U Hřiště 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 
14.12.–17.12.2016

Alejní 2754 – zeleň 17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.2016 
Písečná 2990 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 
28.12.–31.12.2016
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní 
silnice 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12.2016
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 
21.12.–24.12.2016
Stará Mlýnská x Souběžná 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Rohová 185 – z boku  27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný 
odpad110.10.–13.10., 14.11.–17.11., 
19.12.–22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
Novoveská 3090–3 11.10.–14.10., 
15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
Habrová 3082 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.2016
Javorová 3039 –  naproti přes silnici na 
upravenou plochu 26.10.–29.10., 
30.11.–3.12.2016
Javorová 3025 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Jugoslávská 1941 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Francouzská x Varšavská 4.10.–7.10., 8.11.–
11.11., 13.12.–16.12.2016
Ostravská x Bulharská 18.10.–21.10., 22.11.–
25.11., 27.12.–30.12.2016
Slovenská 2645 – naproti na zeleň., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Slovenská 2638 7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 
16.12.–20.12.2016
Jugoslávská 2534–5 19.10.–22.10., 
23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 
21.12.–24.12.2016

Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 
21.12.–24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
?.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Bílinská – točna MHD 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 
19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 
28.12.–31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova  12.10.–15.10., 
16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
Stará Duchcovská 403 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Sklářská 223 – 247 12.10.–15.10., 16.11.–
19.11., 21.12.–24.12.2016
V Břízkách – točna MHD 
2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Americká x Londýnská – u trafostanice 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi 10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Litoměřická 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Sokolovská cesta 340 
26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Zrenjaninská 297–8 
5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Zrenjaninská 320–1 
11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12.2016
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
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Plavecká 
soutěž měst
Užijte si Plaveckou soutěž 
měst. Akce se uskuteční 
5. října 2016 od 8 do 18 hodin 
v Aquacentru Teplice.
25. ročník soutěže dává pří-
ležitost ke startu vodomilům 
všech věkových kategorií. 
Bližší informace najdete 
na www.teplice.cz.  zt

Pokračujte uzavírka 
Bílinské ulice

Bílinskou ulicí neprojedete až 
do 30. listopadu. Stále tu pro-
bíhá rekonstrukce veřejného 
osvětlení.  zt

I N Z E R C E

          PROČ VOLIT ČÍSLO 79? 
Na kandidátce najdete regionální 
patrioty, kteří  řídí město 

Na kandidátce najdete regionální 
borce s tvrdým úderem 

Věra Nechybová 

Na kandidátce najdete regionální 
lékaře, kterým vadí, co dýcháme 

MUDr. Karola Haasová 

Jiří Madar 

Lukáš Konečný 

     PROGRAM PRO LEPŠÍ KRAJ 

Havarijní linky:
Severočeské vodovody a kanalizace: 
840 111 111
Poruchová linka plyn: 552 305 233
Čez: 840 850 860
RWe: 1239

Útulek pro opuštěná 
a toulavá zvířata
otevřeno Út a Čt 14:00–17:00 hodin. 
Dvorská 195, 415 01, Teplice–Prosetice 
tel.: 417 510 504 
e-mail: utulekteplice@email.cz

Filharmonie Teplice
tel.: 417 533 103
www.severoceskafilharmonie.cz 
oficiální: www.scf.sf.cz

Kino Květen
tel.: 417 515 940
www.dkteplice.cz 
kino-kveten-teplice.html

Krušnohorské divadlo
otevírací hodiny:
Po–Pá: 11:30–16:30 hod. 
tel.: 417 515 930
www.dkteplice.cz

Muzeum
tel.: 417 537 869
www.muzeum-teplice.cz

Hlášení poruch veřejného osvětlení
služba: 417 539 386
pohotovost: 728 063 655

Probační a mediační služba ČR 
středisko Teplice 
tel.: 417 516 111 
www.pmscr.cz

Dům dětí a mládeže
tel.: 417 538 840 
www.ddmteplice.cz

Lékařská pohotovost 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
adresa: Petrovice 118, Petrovice
Telefon: 475 205 275

k o n T a k T y

•	 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
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NAŠE TVÁŘE
PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

Ing. Věra Nechybová
primátorka, Ústí nad Labem 

bez politické příslušnosti

MUDr. Vlastimil Woznica
lékař, Most 

bez politické příslušnosti

Jaroslav Bouda
ředitel společnosti, Louny 

bez politické příslušnosti

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy, Děčín 

bez politické příslušnosti

Ing. Vladislav Raška
ekonom, Děčín 

bez politické příslušnosti

Květuše Hellmichová
ředitelka společnosti, Litvínov 

bez politické příslušnosti

Ing. Petr Tůma
manažer, Modlany 

bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Jaroš
technik, Klášterec nad Ohří 

bez politické příslušnosti

Ing. František Padělek, genpor. v. v.
místostarosta, Roudnice n. L. 

bez politické příslušnosti

MUDr. Jiří Madar
lékař a ortoped, Ústí nad Labem 

Ústecké fórum občanů

MUDr. Karola Haasová
lékařka, alergoložka, Ústí n. L. 

bez politické příslušnosti

Ing. Vojtěch Čihař
sportovní manažer, Chomutov 

bez politické příslušnosti

Ing. Jitka Nová
starostka, Měrunice 

bez politické příslušnosti

Jan Greisiger
student, kickboxer, Žatec 

bez politické příslušnosti

Lukáš Konečný
sportovní manažer, Ústí n. L. 

bez politické příslušnosti

Jiří Patera
dopravní expert, Bílina 
bez politické příslušnosti

Ondřej Michálek
zástupce ředitele ZŠ, Děčín 

bez politické příslušnosti

Bc. Jan Havlíček
manažer HC Děčín, Ludvíkovice 

bez politické příslušnosti

Lucie Sedláčková
studentka, boxerka, Děčín 

bez politické příslušnosti

Ing. Eva Hajná
místostarostka, Třebenice 

bez politické příslušnosti

Jan Čaloun
jednatel HC Slovan, Ústí n. L. 

Ústecké fórum občanů

Jitka Hofmannová
trenérka fitness, Louny 
bez politické příslušnosti

Bc. Lukáš Strouhal
ředitel provozu, Mariánské Radčice 

bez politické příslušnosti

Mgr. Marek Holly
pedagog, Ústí nad Labem 

bez politické příslušnosti

Ing. Jana Kišová Bláhová
ekonom, Louny 

bez politické příslušnosti

Ing. arch. Mgr. Zuzana Šebestová
stavební technik, Kadaň 
bez politické příslušnosti

Mgr. Martina Šenfeldrová
učitelka ZŠ, Libochovice 
bez politické příslušnosti

Ing. Barbora Bažantová
starostka, Světec 

bez politické příslušnosti
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