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Divadelní park 
čeká další oprava
STRANA 3

Zprávy

Hvězdárna dostala 
novou kopuli
STRANA 5

Fabiána
Bytyqi

O vítězství 
rozhodlo 
i srdíčko
STRANY 8–9



Tip Lucie 
Rupprichové
Nedávno jsem se na Teplicku 
pěvecky i lidsky zúčastnila 
celosvětové akce Vlajka pro Tibet, která se 
konala ve Fokus kafe. Akci v našem městě 
pořádá každoročně Divadlo Orry. Z nadcháze-
jících událostí bych ráda doporučila 2. ročník 
festivalu Lea, jenž propojuje divadlo, hudbu 
a tanec. Bude se konat 2. dubna od 17:00 do 
21:00 hodin, ve velkém sále Krušnohorského 
divadla. Můžete zde vidět např. divadelní hru 
Nejkrásnější válka režírovanou Jaroslavem 
Hunkou. V té se dozvíte, co se stane, když 
řecké ženy vyhlásí svým mužům „postelovou 
stávku“. Ti se pak v ženském přestrojení 
snaží dostat na opevněný hrad. Tuto komedii 
můžete vidět v našem divadle ještě 4. dubna 
od 10:00 a 18:00 hodin. 24. března v čase 
14:30–17:00 hodin se v prostorách 3. patra 
OC Fontána bude konat akce Salesiánského 
střediska, která má děti i dospělé zajímavou 
formou seznámit s tím, proč je Velký pátek 
státní svátek. Další akcí, na kterou vás srdeč-
ně zvu, je Den země pořádaný Divadlem Orry, 
22. dubna od 16:00 hodin před Fokus kafe. Zde 
bude pro děti připraveno několik ekologicky 
zaměřených stanovišť. Od 18:00 hodin. začne 
uvnitř čtení autorské poezie a hudební část, 
kde zazpívám několik písní. Velice specifickou 
akcí, které se pravidelně účastním, je kultur-
ní pořad Na Ležáka (formát one man show), 
který se odehrává vždy první sobotu v měsíci 
v kavárně Zahradního domu (nyní 2. dubna). 
Akce, na které vystupují místní i vzdálenější, 
je vhodná pro milovníky velmi ostrého humo-
ru, kteří se nechají rádi šokovat.

 Lucie Rupprichová, členka Hereckého studia Teplice a programová 
vedoucí Salesianského střediska Štěpána Trochty

Božák
1. 4. 21:00 Sorry holka a Midwife aka fejk Plej
2. 4. 18:00 SudetSký kulturní večírek
8. 4. 22:00 elektroSwing night
15. 4. 21:00 what the funck
22. 4. 21:00 PSychoBilly night
23. 4. 21:00 SodoMa goMora

jazz kluB
18. 3. 20:00 chuck wanSley Quartet
19. 3. 20:00 vladiMír Mišík a čdg
25. 3. 20:00 elena SonenShine a jocoSe jazz
2. 4. 20:00 luBoš andršt BlueS Band
8. 4. 20:00 jan SPálený trio
15. 4. 20:00 eSzter Munkáczy Band
23. 4.  Petr Beneš Quartet a MiroSlav hloucal
29. 4.  Petr kadlček

krušnohorSké divadlo
18. 3. 20:00 Maškarní PleS – ze Století do Století
20. 3. 10:30 o červené karkulce 
  o jeníčkovi a Mařence
21. 3. 19:00 hvězda
23. 3. 19:00 olyMPic
29. 3. 19:00 MiroSlav donutil
30. 3. 19:00 zakázané uvolnění
2. 4. 17:00 lea
4. 4. 10:00 a 18:00  nejkráSnější válka
6. 4. 16:00 tančíMe S douBravkou
8. 4. 8:30 a 10:00  naše PíSnička
8. 4. 20:00 hoP troP – 35 let
11. 4. 19:00 hvězdné Manýry
18. 4. 19:00 Mlýny
22. 4. 10:00 a 18:00  hrátky S čerteM
24. 4. 10:30 Strašidelný Mlýn
26. 4. 19:00 Bratři eBenové
27. 4. 19:00 Bláznivý Petříček

krušnohorSké divadlo – PleSy
18. 3. Maturitní PleS krušnohorSkého divadla
19. 3. Maturitní PleS gyMnázia tePlice, třída 8. e
29. 4. 2. jarní PleS SPolečnoSti jelínek holding 
 a tereziných lázní duBí

důM kultury
22. 3. 16:00 a 17:00  kačátko
22. 3. 19:00 dakar ze zákuliSí

31. 3. 19:00 3. aBonentní koncert cyklu c
10. 4. 19:00 czech clarinet night
13. 4. 19:00 vzPoMínky na divadlo SeMafor
14. 4. 19:00 šeStý aBonentní koncert cyklu B
17. 4. 15:00 Michal je kvítko – Michal neSvadBa
23. 4. 19:00 Petr kolář S kaPelou
26. 4. 16:00 a 17:00  Perníková chalouPka
28. 4. 19:00 SedMý aBonentní koncert cyklu a

zahradní důM
30. 3. 19.00 lePší večer v zahradníM doMě 

reStaurace rajče
24. 3. 19.00 lePší večer v reStauraci rajče

reStaurace u Soudu
16. 3. 19:00 lePší večer u Soudu

kino květen
1. 4. 15:30 řachanda
1. 4. 17:30 teorie tygra
1. 4. 20:00 rudý kaPitán
2. 4. 13:30 řachanda
2. 4. 15:30 teorie tygra
2. 4. 18:45 MadaMe Butterfly, giacoMo Puccini
3. 4. 10:00 a 13:30  zootroPoliS: MěSto zvířat 3d
3. 4. 15:30 řachanda
3. 4. 17:30 teorie tygra
3. 4. 20:00 rudý kaPitán
4. 4. 17:30 teorie tygra
5. 4. 17:30 teorie tygra
6. 4. 17:30 teorie tygra
16. 4. 18:45 roBerto devereux, gaetano donizetti
30. 4. 18:45 elektra, richard StrauSS

regionální MuzeuM tePlice
výStavy
do 24. 4. voňavý Svět Mýdel
5. 4. – 1. 5. krajina a uhlí
do 17. 4. číM Platily naše BaBičky
do 24. 3. neviditelní lidé 
  aneB jSou Schizofrenici neBezPeční?
29. 4. – 29. 5. výStava zuš tePlice
6. 5. – 30. 10. Sz čechy za vlády luceMBurků

MěStSké divadlo Bílina
16. 3.  Pěvecká Soutěž BořeňSká čarodějnice
24. 3. 19:00 doMácí štěStí

kulturní důM fontána Bílina
20. 3. 15:00 dětSký karneval S divadleM uličník

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

Hejtman: Krajská zdravotní je špičkové zdravotnické zařízení
Necelé čtyři roky 
ve vedení Ústecké-
ho kraje považuje 
hejtman Oldřich 
Bubeníček za velmi 
úspěšné.  Komunisté 
jako jedni z prvních 
už sestavili kandi-
dátku do krajských 
voleb, jejímž lídrem 
je právě stávající 
hejtman. „Největší 
zdravotnické zaříze-
ní v republice, Kraj-
ská zdravotní, již 
hospodaří v kladných číslech. 
Některé primariáty patří ke 
špičce v poskytování léčebné 
péče. Na naše pracoviště se 
jezdí učit odborníci z celé Čes-
ké republiky. Kraj vynakládá 

velké prostředky 
na rekonstrukce 
nemocnic a sna-
ží se doplňovat 
nejmodernější 
přístrojové vyba-
vení a vylepšovat 
prostředí pro 
pacienty,“ říká 
Oldřich Bubení-
ček. Podle něho 
je podobná situa-
ce ve školství, 
sociálních služ-
bách, dopravě, 

kultuře a dalších resortech. 
Snahou kraje je rovněž zajiš-

tění práce a vzdělání. „Bohužel 
náš region patří k těm, které 
se stále potýkají s vysokou ne-
zaměstnaností. Nejistota v bu-

doucnosti důlní činnosti se 
stává hrozbou, která vyžadu-
je nejen mimořádné úsilí kra-
je, ale i účinnou pomoc vlády,“ 
uvedl komunistický zastupitel 
a šéf  výboru pro národnost-
ní menšiny Pavel Vodseďá-
lek. Vedení kraje chce posílit 
podporu v oblasti 
získávání velkých 
investorů, kteří bu-
dou zárukou vzni-
ku nových pracov-
ních míst. „Zóna 
Triangle je naplně-
ná, začínáme při-
pravovat nové, ve 
kterých opět vznik-
nou stovky pracov-
ních míst,“ podotkl 
Vodseďálek. 

Podle něho je nutné také 
řešit sociálně vyloučené loka-
lity. „Nedávno byla zveřejně-
na statistika o tom, jak v naší 
zemi rostou lokality, které na 
mnohých místech jsou dnes 
už ghetty. V Ústeckém kraji 
takových oblastí máme něko-

lik – Janov, Chá-
nov, Předlice. 
Podařilo se nám 
ale rovněž místa, 
která měla ten-
denci ghettem se 
stát, zachránit 
a jejich devasta-
ci zastavit nebo 
tlumit,“ dodal 
předseda výboru 
pro národnostní 
menšiny.  pr
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Teplice – V Teplicích bude další 
hezké místo, kde budou moci 
místní lidé i lázeňští hosté rela-
xovat. Radnice totiž na letošní 
rok chystá druhou etapu re-
konstrukce Divadelního parku. 
„Počítáme s tím, že rekonstruk-
cí projdou cesty a osvětlení. 
Opravy se dočká i zdejší kašna 
a upravit chceme i rosarium,“ 
řekla Šárka Marešová z teplic-
kého magistrátu.

Místní lidé považují opravy 
za dobrý nápad. „Parky jsou 

jednou z vizitek města. O to 
více, protože jsme lázně,“ tvr-
dí Marek Linhart. Radnice 
cenu odhaduje na osm milio-
nů korun. Rekonstrukce pro-
běhne v létě.

Opravovat se budou i komu-
nikace. Nové bude parkoviště 
Luna, jeho rekonstrukce, která 
má začít v dubnu, vyjde na zhru-
ba 2,5 milionu korun. Až skončí 
práce SVS v Kmochově stezce, 
radnice tu udělá  za 1,7 milionu 
komunikaci a chodníky.  lu

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

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 navštivte www.kia.com. 

Teď pochopíte, 
proč se ženy ani 

auta nepůjčují
MC
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Teplice čeká oprava
Divadelního parku

Těšíte se na nově opravenou 
hvězdárnu?

karin körschnerová 
24 let, operátorka 
Teplice
Nemůžu se 
dočkat opravené 

hvězdárny. Vesmír, hvězdy 
– věřím v osud a myslím si, 
že osud každého z nás je 
vepsán právě ve hvězdách.

Julia Havlíková 
20 let, obchodnice 
Teplice
Moc tam necho-
dím, byla jsem 

tam jen jednou se školou.

Barbora illuminati 
20 let, studentka 
Teplice
Vůbec jsem netu-
šila, že se hvěz-

dárna opravuje. Navštívila 
jsem ji ale zatím jen jednou. 

ivana Růžičková 
29 let, učitelka 
Teplice
Já tam zatím vůbec 
nebyla, ale teď už 

to budu muset napravit.

a n k e T a

Odpovědnost
V kolika letech 
si děti oprav-
du uvědomují 
následky svých 
činů? Až od 
patnácti, nebo 

už daleko dříve? Debatu 
o trestní odpovědnosti dětí 
nově rozvířil případ z Tep-
lic, kde čtrnáctiletý chlapec 
zabil o rok mladší dívku. 

A tak se tato otázka znovu 
vrací na stůl zákonodárců. 
Jenže to se v minulosti dělo 
několikrát, ke snížení věko-
vé hranice ale nikdy nedošlo. 
Nejblíže ke snížení trestní 
odpovědnosti z 15 na 14 let 
bylo Česko v roce 2008. Teh-
dy poslanci ústavní většinou 
schválili nový trestní záko-
ník, který tuto změnu obsa-
hoval. Neprošla ale senátem.

I když... trestní odpověd-
nost od čtrnácti let byla 
součástí prvorepublikové-
ho trestního práva. A tehdy 
děti nebyly zdaleka tak vy-
spělé, jako jsou dnes.

martina Seewaldová 
šéfredaktorka
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Obyvatelé Moldavy se bojí uprchlíků
moldava – Někteří obyvatelé 
Moldavy mají obavy z uprch-
líků ze zařízení pro žadatele 
o azyl v nedalekém německém 
Neurehefeldu. Nelegálně při 
nákupech překračují českou 
hranici. V zařízení jsou umís-
těni žadatelé o azyl z Afghánis-
tánu. V objektu, který leží jen 
pár desítek metrů za českými 
hranicemi, žije od poloviny 
ledna asi 35 mladých mužů. 

Někteří lidé z Moldavy si stě-
žují na to, že žadatelé o azyl 
nezákonně přecházejí hranice 
a vydávají se na české území na-
kupovat. „Chodí sem nakupovat, 
protože to je levnější. Když někdo 
zavolá policejní hlídku, tak ta při-
jede třeba až za 40 minut, a za 
tu dobu se může stát takových 
věcí,“ řekla provozovatelka re-
staurace paní Hana Řeháčková. 

„Nenazývala bych to problé-
my. Ale ihned, co sem 13. led-
na přišli, tak se stalo, co jsme 
očekávali, a to, že blízkost ob-
jektů s vietnamskými tržni-
cemi je bude lákat a půjdou 
si sem něco koupit – 14. ledna 

byli zachyceni českou poli-
cií a od té doby sem občas za-
jdou, ale není to často,“ uvedla 
místostarostka Moldavy Eva 
Kardová. Policisté zadržené 
předali německým kolegům. 

 ČRo Sever/T. kopecký

Policisté rozdávali 
reflexní pásky a tašky
Teplicko – Policisté na Teplicku 
v rámci celorepublikové kam-
paně rozdávali reflexní mate-
riály. „Na Teplicku se policisté 
pohybovali především v okolí 
hypermarketů a supermarke-
tů, kde hovořili s návštěvníky 
obchodů a upozorňovali je na 
nebezpečí spojená s pohybem 
v silničním provozu. U obcho-
dů v Bílině a Teplicích byli 
policisté v ranních hodinách  
a zaměřili se hlavně na senio-
ry, kteří jsou zvlášť zranitelnou 
skupinou obyvatel, osloveným 
lidem pak rozdávali reflexní 
pásky a praktické reflexní 
tašky vhodné na nákupy ve 
večerních hodinách,“ uvedl 
mluvčí policie Daniel Vítek.

Policisté se ohroženou sku-
pinu obyvatel, jakými jsou 
senioři, snaží oslovit i jinými 

způsoby, tím nejosvědčeněj-
ším jsou besedy a přednášky, 
kterých se na Teplicku koná 
několik do roka. Beseda nazva-
ná Nebezpečný věk se v rám-
ci kampaně Vidíme se? konala 
v úterý 23. února v Bílině, další 
besedy pak proběhly na začát-
ku března.  lu

Aplikací v chytrém telefonu 
pomůžete záchranářům
Teplice – Lidé volající kvůli pomoci pro nemocného nebo zraněné-
ho Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje mohou 
záchranářům ulehčit, pokud budou mít ve svých chytrých mobil-
ních telefonech novou aplikaci Záchranka. Do jejího využití se 
zapojila záchranná služba v Ústeckém kraji.

„Byli bychom rádi, kdyby aplikaci mělo co nejvíce lidí. Velmi 
nám usnadní jejich vyhledání v terénu,“ řekl mluvčí ústecké zá-
chranky Prokop Voleník. 

Použití nainstalované aplikace je velmi jednoduché. V život 
ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tím-
to jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a sou-
časně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje in-
formace o aktuální poloze či doplňující informace. Apliklaci lze 
stáhnout z Google Play i App Store nebo z internetových stránek 
www.zachrankaapp.cz.  lu

Na městské policie 
se dovoláte lépe
Teplicko – Na Teplicku začala 
novým způsobem fungovat 
tísňová linka městských 
policií 156.

Systém umožňuje dovolat 
se prostřednictvím hlasového 
automatu na konkrétní měst-
skou policii do Teplic, Krup-
ky, Dubí, Duchcova a Bíliny. 
„Občané a návštěvníci města 
Teplic a okolí, kteří se budou 
nacházet na katastru jed-
né z obcí, se vždy dovolají na 
příslušnou městskou policii. 
V budoucnu se již nestane, že 
se například občan z Krupky, 
který vytočí tísňovou linku 
156 s žádostí o pomoc, dovolá 
na městskou policii Teplice, 
a podobně,“ uvedl náměstek 
teplického primátora Hynek 
Hanza.  lu

Město vítalo 
nové občánky

Teplice – Už druhé setkání vedení 
města s nejmladšími Tepličán-
ky se po obnovení této tradice 
konalo  v Zahradním domě. 
Zúčastnilo se ho 32 maminek 
se svými nově narozenými 
dětmi. Celkem přivedli 14 dívek 
a 18 chlapců. Mezi nmi byla 
i trojčata Lenka, Jana a Oksana. 

„Maminky dostaly květiny 
a poukázky na vstupy do měst-
ských příspěvkových organi-
zací, Botanické zahrady, Domu 
kultury, Aquacentra a Regio-
nální knihovny,“ uvedla Marce-
la Tůmová z teplické radnice. 

Rodiče mohou podávat při-
hlášky na vítání občánků prů-
běžně během roku.  zt

V SBD Mír budou volby
Teplice – V Teplickém bytovém 
družstvu SBD Mír proběh-
ne 29. března shromáždění 
delegátů, na kterém budou 
voleni členové představen-
stva a kontrolní komise na 
nové pětileté funkční období. 
Někteří členové družstva, 
kteří současné vedení za určité 
kroky kritizují, upozorňují, že 
je to po letech velká šance na 
změnu. „Podařilo se změnit sta-
novy družstva tak, že je možné 
snadno zvolit nové představen-
stvo,“ uvedl člen spolku ProMír 
Petr Jílek. Podle něho v minu-
losti mohlo vedení družstva 
kandidáty vyškrtat, což již není 
možné. V případě zájmu členů 
družstva je tak možné lidi 
v čele družstva vyměnit nebo 
je ve funkcích potvrdit.  zt

Kuriózní krádež 
dvoumetrové palmy
krupka – Policisté v Krupce 
vyšetřují neobvyklou krádež. 
Neznámý zloděj v noci ze 
zahrady odcizil dvoumetro-
vou palmu, jejíž hodnota byla 
vyčíslena na deset tisíc korun. 
„Pokud bude zloděj vypátrán, 
hrozí mu trestní stíhání pro 
přečin krádeže a až dvouleté 
vězení,“ uvedl mluvčí policie 
Daniel Vítek. O tom, že jsou 
zloději schopni ukrást téměř 
vše, se policisté při své práci 
přesvědčují poměrně často. 
V minulosti jsme na Teplicku 
prověřovali například krádež 
turistického odpočívadla, tújí, 
mobilní toalety či panorama-
tického zrcadla.  lu

Teplická nemocnice 
upravila chirurgii
Teplice – V teplické nemocnici 
začala sloužit zrekonstruo-
vaná chirurgie. Práce za dva 
miliony trvaly šest týdnů 
a stály dva miliony korun. 
Pacienti a personál se dočkali 
nového zázemí a prostorů 
ambulance. Nové jsou i toalety. 
„Rekonstrukce byla opravdu 
nutná. Neopravovalo se zde od 
sedmdesátých let,“ řekl ředitel 
nemocnice Tomáš Hrubý. Paci-
enti také získali novou spole-
čenskou místnost a k dispozici 
je i nově vybavený pokoj.  lu foto: čro sever
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Senioři z Krupky 
dostanou příspěvek
krupka – Zastupitelé Krupky 
schválili rozpočet, který počítá 
s tisícikorunovým příspěvkem 
na dopravu pro seniory nad 
70 let. Od 14. března si mohou 
zájemci z řad krupských senio-
rů starší 70 let vyzvednout po-
tvrzení na pokladně městské-
ho úřadu, na základě kterého 
získají slevu na čipovou kartu 
nebo personifikovanou peně-
ženku. Slevu pak dostanou při 
úhradě na  kontaktním místě 
dopravce na Benešově náměstí 
v Teplicích.  zt

Autobus pojede přímo z Teplic do Prahy
Teplice – Společnost Arriva od 21. března spustí 
přímou autobusovou linku, která spojí Teplice 
s Prahou. „Pro linku Arriva Expresu Praha – Tep-
lice máme připraveny dva luxusní MANy pro 59 
cestujících. Propojíme Prahu a Teplice přímou 
dálkovou linkou, jejíž spoje nikde cestou nesta-
ví. Díky tomu můžeme u všech spojů bez výjim-
ky nabídnout jízdní dobu hodinu a deset minut 
až k holešovickému nádraží. V Praze budeme 
odjíždět z terminálu Nádraží Holešovice, je to 
blízko centra a je tu vazba na metro i tramvaje,“ 
uvedl generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. 

V Teplicích bude výchozí stanicí Celní ulice. 
Ve všední den bude první spoj jezdit v šest 
hodin ráno. Autobus zastaví i na Benešově 
náměstí a nakonec na Pražské ulici. Výjimku 
tvoří večerní víkendový spoj z Prahy. Ten jede 
z Holešovic ve 22:20 a rozveze lidi v Teplicích 
po celém městě. „Budeme jezdit rychle, levně 
a pravidelně během celého dne bez zajíždění 
do Lovosic nebo dalšího zastavování po trase. 
Ve spojích mimo špičku nabídneme slevu pro 
seniory, to bude myslím v dálkové autobusové 
dopravě v Česku novinka,“ dodal Adamka.  lu

Nová přítelkyně Jágra  
je modelka z Teplicka

Teplice – Novou přítelkyní 
Jaromír Jágra se stala fina-
listka České miss a modelka 
z Teplicka Veronika Kopřivová. 
Čtyřiadvacetiletá kráska se 
svým novým přítelem pochlu-
bila i fotografií na instagramu. 
Společně spolu žijí na Floridě. 
Jaromír Jágr již vztah přiznal 
také a médiím řekl, že je se 
svojí novou přítelkyní, která 
je o dvacet let mladší, velmi 
šťastný.  Prý se mu nesmírně 
líbí, jak  umí Veronika Kopři-
vová dobře vařit a péct.  zt

Hvězdárna má novou 
kopuli, bude i dalekohled

Teplice – Hvězdárna v Tepli-
cích se může pyšnit novou 
dominantou. Dělníci na ni 
v únoru umístili novou kopuli, 
která zajistí mnohem snažší 
pozorování těles na nebi. „Na 
hvězdárně máme dvě kopu-
le. Jedna byla ze šedesátých 
let,“ uvedl ředitel hvězdárny 
Zdeněk Moravec. Do kopule se 
již dostávala voda a nebylo z ní 
snadné pozorování, protože 
se velmi obtížně posouvala. 
Výměna vyšla na 1,8 milionu 
korun, které dal hvězdárně 
Ústecký kraj.

Natáčení nové kopule bude 
velmi pohodlné a bude se 
snadno přizpůsobovat dale-
kohledům. Nová totiž nebude 
jen střecha, ale i pohonné sys-
témy. Ty se budou dodělávat 
ještě několik dní. Pozorovat 
hvězdy a slunce by z ní mohla 
veřejnost začít někdy na konci 
března.

Přístroje uvnitř kopule zů-
stanou stejné. Podle ředitele 
Moravce se ale veřejnost i as-
tronomové mohou v průběhu 
roku těšit například na nový 
sluneční dalekohled. Vylepšení 
se dočká i přístroj na pozoro-
vání slunečních skvrn.  lu

Vzniklo nové 
poutní místo
Teplice – V Teplicích vzniklo 
poutní místo sv. Clari s vysvě-
cenou kaplí s jeho ostatky. Ta 
se nachází v pravoslavném 
chrámu Povýšení sv. Kříže na 
Zámeckém náměstí. Na jeho 
vzniku se podílel i Ústecký 
kraj. „Věřím, že tento projekt 
obohatí nabídku turistických 
cílů v našem kraji, a přispěje 
tak k rozvoji cestovního ru-
chu.  Proto vnímám i finanční 
podporu kraje tomuto projektu 
jako smysluplnou,“ řekl při 
slavnostním otevření místa 
hejtman Oldřich Bubeníček.

V chrámu Povýšení sv. Kříže 
jsou uloženy ostatky křesťan-
ského mučedníka ze 4. století, 
sv. Clari z Dalmácie. Do Teplic 
byly dovezeny roku 1678 a jsou 
uložené v novém relikviáři 
v chrámové kapli.  lu
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Na Komáří vížce bude 
možná rozhledna
krupka – Majitel restaurace 
na Komáří vížce na Teplicku 
David Stifter se rozhoduje, zda 
má udělat ze zvonice rozhled-
nu. Už teď se turisté mohou 
z vrcholu ve výšce 806 metrů 
nad mořem kochat unikátním 

výhledem na České středohoří 
a Krušné hory. Za pěkného 
počasí je vidět až do Prahy. 
Z rozhledny by to měli ještě 
z větší výšky.

Záměr majitele restaura-
ce podporuje Klub přátel roz-

hleden. Komáří vížka si podle 
místopředsedy klubu Pav-
la Gejdoše rozhlednu zaslou-
ží – byť dvanáctimetrovou. „Je 
to jeden z výrazných vrcholů 
Krušných hor,“ připomněl. 

Věž má ale zazděná okna 
do všech čtyř stran.  „Muselo 
by se tam procházet venkem, 
uvnitř jsou totiž pokoje,“ upo-
zornil David Stifter. Jak to udě-
lat, už ale má vymyšleno. 

Celkové náklady odhaduje  
na zhruba milion korun. O svém 
záměru jednal se starostou 
Krupky Zdeňkem Matoušem. 
„Jakmile bude jasné, že majitel 
vybuduje rozhlednu, tak by-
chom o ní informovali v našich 
propagačních materiálech,“  
uvedl starosta. Nebrání se ani 
možnosti, že by Krupka s vybu-
dováním rozhledny pomohla. 
Třeba i finančně. „Asi by to pro 
něj bylo vítané. Je to otázka dal-
šího jednání,“ řekl Matouš. 

Pro Davida Stiftera bude 
rozhodující názor památkářů, 
hasičů i statika. Teprve pak se 
rozhodne, jestli nechá udělat 
projekt a ze zvonice bude roz-
hledna.  ČRo Sever/G. Hauptvogelová

Tepličané cvičili pro dobrou věc
Teplice – Na sedm desítek lidí z Teplic se v ZŠ 
Buzulucká zúčastnilo 5. ročníku Maratonu 
s roztroušenou sklerózou. Celorepubliková akce 
se v Teplicích konala poprvé. „Účastnili jsme se 
již předchozích dvou ročníků v Praze. Protože 
zájem byl stále větší, rozhodli jsme se ji udělat 
letos v Teplicích,“ uvedla organizátorka Andrea 
Mareschová. Díky vstupnému a příspěvkům or-
ganizátoři vybrali před 10 700 korun. Navíc tep-
lické MS centrum při neurologickém oddělení 
teplické nemocnice oficiálně dostalo přes 10,5 
tisíce korun od souboru z Klášterce nad Ohří.

Lidé si mohli v tělocvičně vyzkoušet cviky, 
které jsou určené pro pacienty s roztroušenou 
sklerózou. Cvičili jak lidé, kteří nemocí trpí, 
tak zdraví. Zjistili, že mnohé cviky jsou obtíž-

né. „Chtěli jsme třeba ukázat, že takový člověk 
může jít i do posilovny a zvládne to,“ uvedla  
Mareschová. V Teplicích se chtějí k maratonu 
připojit i v dalších letech.  lu

Jesle v Bělehradské 
jsou nejlepší v kraji
Teplice – Jesle v Bělehradské uli-
ci, jejichž zřizovatelem je měs-
to Teplice, vyhrály v hodnocení 
rodičů v Ústeckém kraji. An-
ketu mezi nimi pořádal portál 
Top školky. „Samozřejmě že 
nás ocenění velmi těší, Je to 
pro nás velké povzbuzení,“ 
komentovala úspěch v anketě 
ředitelka Iveta Kloučková.

V komentářích, které rodiče 
k hlasování připojili, převažu-
je především chvála na přístup 
personálu. Mnozí tvrdí, že pod 
vedením zdejších vychovatelek 
jejich děti dělají velké pokroky 
ve svém vývoji.

Hlavním účelem a posláním 
organizace je péče o děti ve 
věku do tří let v denním reži-
mu. Jesle zabezpečují zejmé-
na denní výchovnou a pohybo-
vou péči dětí ve věku od šesti 
měsíců do tří let a stravování 
po dobu pobytu dětí v jeslích. 
Mají kapacitu 50 dětí.  lu

Na Teplicku se 
utkali strojaři
krupka – V Krupce na pracovišti 
Střední školy stavební a stroj-
ní Teplice se konalo regionální 
kolo celostátní profesní soutě-
že České ručičky. Jde o soutěž 
pro žáky oboru Obráběč kovů, 
proto se do Krupky sjely 
dvoučlenné týmy nejlepších 
žáků z několika středních škol. 
Úkolem žáků bylo s co největší 
přesností v daném čase zho-
tovit na soustruhu součástky 
podle výrobní dokumentace, 
měření různými typy měřidel, 
lícování a odborný test, který 
ověřoval teoretické znalosti. 
Do celostátního kola postoupili  
Adam Birnbaum z Varnsdorfu 
a Kamil Ota z Teplic.  zt

Koupaliště se 
dočkalo opravy
Bálina – Dělníci v únoru zahájili 
opravy na koupališti a v au-
tokempu na Kyselce v Bílině. 
Rekonstrukcí projdou dřevěné 
převlékárny a hřiště na no-
hejbal. Pro nejmenší návštěv-
níky vznikne dětské hřiště 
a areál bude vybaven novým 
mobiliářem. Některé chatky 
v autokempu je třeba kom-
pletně nahradit. Do ostatních 
bude zakoupeno nové vnitřní 
vybavení.  zt

Krupka opraví 
silnice a památky
krupka – Letošní rozpočet 
Krupky počítá s příjmy 213 
milionů a výdaji 176 milionů 
korun. Z rozdílu město uhradí 
splátky jistin úvěrů, vyvolané 
rozsáhlou investiční činností 
v posledním období, kdy se 
obnovovaly některé významné 
městské památkové budovy, 
rekonstruovaly a zateplovaly 
se školy a domov seniorů, rov-
něž se zcela změnil centrální 
městský park.

Nejvýznamnějšími inves-
tičními prioritami jsou letos 
opravy a rekonstrukce ko-
munikací, a bude pokračovat 
i další péče o památky a budo-
vy v majetku města.  zt

V Bílině otevřeli 
mamocentrum

Bílina – Ústecká poliklinika  
slavnostně otevřela svou po-
bočku – pracoviště mamogra-
fického screeningu v Hornické 
nemocnici s poliklinikou 
v Bílině. Hlavním cílem centra 
je zkrátit dojezdové vzdále-
nosti pacientek, zkrátit čekací 
doby na vyšetření, a přispět 
tak ke zlepšení prevence a dia-
gnostiky nádorů prsu. „Pře-
svědčili jsme se, že o zařízení 
je ze strany klientek opravdu 
velký zájem,“ řekl Jiří Madar, 
ředitel Ústecké polikliniky. Za 
první tři týdny provozu už jej 
navštívilo 240 žen, přičemž 
předpoklad návštěv za rok se 
pohybuje kolem čísla 4500.  lu

foto: zu
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Střední škola AGC a. s.

Přijímací řízení 
22. 4. 2016

denního studia

4 leté maturitní
 Informační technologie
 Ekonomika a ponikání
 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika

3 leté učební
 Elektrikář

* nejnižší úroveň vzdělání, 
jako podmínka pro přijetí ke studiu

adresa: Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice
telefon: 417 538 357, 417 502 514
e-mail: info@skola-agc.cz
web: www.skola-agc.cz

dálkového studia

3 leté maturitní (výuční list)*
 Mechanik elektrotechnik
 Podnikání

2 leté maturitní (maturita)*
 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika

1 leté učební (maturita, 
výuční list v jiném oboru)*

 Elektrikář

Nabízíme obory vzdělání formou:

I N Z E R C E

AGC Automotive vyhlásil soutěž pro studenty
chudeřice – Podpořit technicky 
nadané studenty v Ústeckém 
kraji chce chudeřická společ-
nost AGC Automotive Czech. 
Firma proto pro studenty 
2. a 3. ročníků středních škol 
zaměřených na strojírenství 
nebo elektrotechniku vyhlási-
la soutěž Technowizz. V prv-
ním ročníku soutěže, kterou 
firma organizuje společně 
s Ústeckou komunitní nadací, 
si studenti a školy mohou 
rozdělit téměř 200 000 Kč. 
Škola musí mít sídlo v někte-
rém z okresů Ústí nad Labem, 
Teplice, Most, Děčín nebo 
Litoměřice. 

„Jedním z problémů českého 
průmyslu je nedostatek mla-
dých technicky vzdělaných 

lidí. Potýkáme se s tím i my. 
Soutěž Technowizz má za cíl 
podchytit mezi středoškoláky 
talentované studenty a moti-
vovat je ke studiu technických 
oborů,“ vysvětlil smysl soutěže 
ředitel AGC Automotive Czech 
Luděk Steklý. 

Soutěž spočívá ve zpracová-
ní jednoho ze tří tematických 
úkolů. Soutěžit mohou jed-
notlivci i skupiny až 3 studen-
tů. „Pro vítěze jsme připravili 
velmi zajímavé peněžité ceny,“ 
doplnil Luděk Steklý. Každý ze 
studentů, který bude součástí 
vítězného týmu, v každé ze tří 
kategorií, si odnese 10 000 ko-
run, jejich škola 30 000 korun 
a odborný garant vítěze, tedy 
učitel, 5 000 korun. Celkem 
tedy Dárcovský fond AGC roz-
dělí až 195 000 Kč.

Přihlášky do soutěže je tře-
ba odevzdat nebo poslat do 25. 
dubna do sídla Ústecké komu-
nitní nadace, která spravuje 
Dárcovský fond AGC. Vyhláše-
ní vítězů bude 26. května.  zt

Noví podnikatelé mohou začít s dotací
Ústecký kraj – Začínající malí 
podnikatelé mohou získat 
peníze na rozjezd své firmy. 
Program Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji 
pro rok 2016 je určený pro 
začínající podnikatele s byd-
lištěm, sídlem či provozem na 
území Ústeckého kraje. Dotace 
ve výši 30 až 200 tisíc korun 

pomůže vytvořit podmínky pro 
úspěšné nastartování inovací 
či zcela nových podnikatel-
ských aktivit. 

Lidé mají zájem a navštěvu-
jí semináře. „Znovu zaplněný 
přednáškový sál a kladené do-
tazy dávají tušit, že o projekt 
bude opravdu velký zájem,“ 
řekl vedoucí oddělení podpo-

ry průmyslu a podnikání Aleš 
Tallowitz. Žádosti o dotaci lze 
podávat do 31. března. O po-
skytnutí dotace se rozhodne 
nejpozději do 2. května 2016. 
Dotace může tvořit maximálně 
70 procent celkových nákladů 
projektu. Potřebné informace 
jsou na stránkách Ústeckého 
kraje.  lu

KZ chce zvednout platy
Teplice – Krajská zdravotní chce 
letos zvednout platy svým 
zaměstnancům. Podle předsedy 
představenstva Jiřího Nováka se 
navýšení platů má týkat všech 
profesí, nejen lékařů a sester. 

I KZ se potýká s nedostatkem 
kvalifikovaných lékařů a sester. 
„Nepůjdeme ale směrem nábo-
rových příspěvků, jako to dělají 
jiné nemocnice,“ uvedl. Krajská 
zdravotní chce lákat a odměňo-
vat své zaměstnance prostřed-
nictvím motivačních programů. 
V loňském roce na těchto mimo-
řádných odměnách vyplatila ko-
lem 40 milionů korun.  lu

Benzín zdražuje
Teplice – Na začátku března se 
zastavil pokles cen pohonných 
hmot a nekteré spolešnosti 
začaly zdražovat. I na Teplic-
ku, kde se dal v únoru koupit 
benzín Natural za 24,50 Kč, jsou 
nyní ceny větší. Nejlevnější sta-
nice zdražily benzín o 40 haléřů 
a naftu o 60 haléřů. Do konečné 
ceny pohonných hmot se podle 
společnosti Axigon zabývající 
se oblastí obchodu s palivy pro-
mítají čtyři vlivy: cena ropy na 
světových trzích, spotřební daň, 
DPH a konkurence.  lu
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Drobnou atraktivní 
blondýnku Fabiánu 
Bytyqi by jen málo-
kdo tipoval na pro-
fesionální boxerku, 
která je ve své kate-
gorii držitelkou pásu 
mistryně světa. Je ale 
jedním z nejlepších 
sportovců v sever-
ních Čechách a stále 
častěji se objevuje 
v médiích. V Tepli-
cích ji mohli fanoušci 
vidět třeba na exhibici 
v obchodním centru. 
Profesionálně se pod 
vedením Lukáše Ko-
nečného boxu věnuje 
teprve rok a zatím 
v ringu neprohrála. 

Jaký je to pocit, být držitel-
kou takového ocenění?
Je to skvělý pocit. Držet pás, 
který u nás ještě nikdo nikdy 
neměl. I když je to zatím jen 
juniorský pás. Je to nejvyšší 
ocenění, na které jsem si zatím 
mohla sáhnout.

Jaký byl zápas?
Podle očekávání velmi těžký. 
S trenérem jsme věděli, že to 
nebude nic jednoduchého. Už 
jsem s tou soupeřkou boxova-
la. Dá se říci, že to bylo velmi 
nerozhodné. Ze začátku jsem 
prohrávala, pak to otočila do 
výhry, po sedmém kole to byla 
remíza. Na svoji stranu jsem 
zápas zvrátila až v závěru. Byl 
to boj do poslední chvíle.

Co nakonec rozhodlo?
Dobrá obrana, protože údery 
soupeřky nebyly přesné a šly 
často do krytu. A srdíčko, když 
jsem se v posledním kole se 
soupeřkou porvala. A i fyzička.

Říkáte obrana. Tou byl známý 
váš trenér Lukáš Konečný. 
Je to jeho práce?
Určitě. Když jsem k němu při-
šla, byla jsem taková rozlítaná. 

Naučil mne, jak se pořádně 
zabalit a vše si pokrýt.

Přezdívají vám Andělská pěst. 
Kde se vlastně to jméno vzalo?
Vymyslel ho moderátor TV 
Nova Hrdlička na prvním 
galavečeru v Magdeburku. 
Řekl, že mám tvář jako anděl 
a jsem mlátič, tak mi dal tuto 
přezdívku. Poprvé jsem slyšela, 
že mi tak říkají, když jsem se 
koukala na Televizní noviny.

Jak jste na to reagovala? 
Třeba vaše kolegyně Lucie 
Sedláčková je Mlátička 
z Děčína, což je už drsné.
Říkala jsem si, že asi není dobré 
dávat mi speciální přezdívku po 
prvním zápase, když se o mně 
ještě neví. Třeba Lukáš Konečný 
měl speciální techniku, při které 
lámal žebra, a tak se mu přezdí-
valo Chirurg. Myslela jsem, že 
i u mne za nějaký čas k nějaké 

přezdívce dojdeme. Nakonec se 
to ale po prvním zápase chytlo. 
A pravda, když jsem slyšela 
Mlátičku z Děčína, tak jsem si 
řekla – zlatá Andělská pěst.

Máte bilanci 7 zápasů, sedm 
výher, z toho dvakrát technic-
ké KO. Jak se dospěje k tako-
vé bilanci? Je to trénink, tech-
nika, výběr soupeřek?
Určitě mi dal hodně trénink 
s Lukášem Konečným. Změnil 
mi zcela styl boxování. Ale je to 
i dobrá práce manažera. Vybra-
li mi soupěřky tak, abych hned 
nepřišla do nejtěžšího zápasu.

Jak jste se vlastně dopracova-
la až k profesionální smlouvě?
Začala jsme ve čtyřech letech 
s karate. Pak jsme s bratrem 
přešli na kickbox a thaibox. 
Lukáš pak jednou přišel za bra-
trem, že hledá nějaké boxerky, 
aby mohl založit stáj. On mu 

řekl o mně. Lukášovi jsem se 
líbila a předvedl mě manažero-
vi a nakonec vše klaplo.

Ženský box není tak obvyk-
lý. Jste s Luckou v Česku prů-
kopnice?
Úplně ne, již tady nějaké bo-
xerky byly. Ale až o nás se více 
začala zajímat média. Je kolem 
nás kampaň, spolupracuje 
s námi Nova. Takže se o nás 
více mluví. To je dobře, doufá-
me, že se na nás nabalí i nějací 
chlapi a bude z toho šance 
povznést celý český profibox.

Trénujete za SES boxing. 
Co je to za stáj?
Je to německá stáj, za kterou 
boxoval Lukáš Konečný. Zalo-
žila tým taky v Čechách, který 
vede Lukáš.

Je to výhoda mít za sebou 
takovou organizaci?

vít lukáš

Mistryně světa: O vítězství   rozhodlo i srdíčko
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Rozhodně, ten servis je úžasný. 
Když jsem v minulosti dělala 
kickbox, tak se nenašel ma-
nažer, který by zařídil zápas 
o nějaký titul. Řekli vám, že si 
to musíte vše zaplatit. A nyní, 
když potřebuji rukavice, 
zavoláme a oni je přivezou 
a vše zařídí. Zařizují reklamu, 
marketing. Na zápase máme 
svého cutmena, který vám 
zaleduje rány, ošetří a ví, co 
dělá. V Čechách vás maximál-
ně někdo otře ručníkem.

Trénujete s Lukášem Koneč-
ným. Jaký je trenér?
Ze začátku jsem se ho bála. 
Jednou, ještě před tím, než 
vůbec vznikla ženská stáj, 
jsem u něho s bratrem byla 
na tréninku. A on hrozně řval 
a často mu ujelo nějaké hodně 
ostré slovo. Řekla jsem si, to 
nemám zapotřebí, a přestala 
jsem chodit. Za dva měsíce 
přišel s nabídkou na box, tak 
jsem váhala. Ale pak jsem 
zjistila, že je to hrozně milý 
a hodný člověk. To jeho řvaní 
je vlastně jeho styl tréninku. 
On to nemyslí zle, naopak. 
Snaží se nás tím vyhecovat 
a dostat z nás to nejlepší.

Co vám v boxu jde, 
a co naopak ne?
Nejde mi moc pohyb, jsem 
takový dřevák. A co mi jde? 
Asi dvoják, který jsem se 
naučila právě od Lukáše. Když 
soupeřka tlačí, dokážu se 
zabalit tak, že mi tam žádná 
rána neprojde.

Když do vás soupeřka buší, 
tak to musí bolet…
V tom zápase to necítíte, to 
pracuje adrenalin. Občas na 
tréninku něco zabolí, ale s tím 
prostě počítáte.

Kolik času vám takový 
současný trénink zabere?
Mám dva tréninky denně. Ráno 
je většinou nějaká fyzická 
příprava tak hodinu až hodinu 
a půl. A druhý, podobně dlouhý, 
odpoledne. Je to trochu časově 
náročné, ale zase ne tolik, 
abych při tom nemohla stíhat 
i spoustu jiných věcí. Studuji 
vysokou školu, občas zajdu ven.

Studujete na UJEP, pokud 
se nepletu…
Na Fakultě zdravotnických 
studií ergoterapii. Pomáhá 
lidem třeba po obrně nebo 
nehodách vrátit se zpět do běž-
ného života. Hrozně mě to baví. 
Přemýšlela jsem ještě o fyziote-
rapii, ale nakonec jsme zvolila 
ergoterapii. Víte, že někomu 
budete moci v životě pomoci.

Teď jste hvězdou nového 
univerzitního klipu. 
Jaké bylo natáčení?
Já si strašně vážím toho, že si 
mě vybrali. Spolupráce s Ada-
mem Pavelkou, který vše točil, 
byla suprová.

Teď jste byla herečka. Když 
si člověk začne na internetu 
hledat vaše fotografie, narazí 
na profesionální snímky vás 
jako modelky s boxérkama. 
Nemáte i tyto ambice?
Už jsem si s Lukášem Koneč-
ným zahrála v reklamě. Nijak 
zvlášť mě to netáhne, ale ono 
je to důležité pro propagaci. 
Ale věnovat se chci hlavně 
boxu, ne reklamám.

Můžete se boxem uživit?
Jsem teprve na začátku. Mám 
dobré podmínky pro trénování 
a uživit se tím dá.

Takže to bude vaše práce?
Doufám, že pár let ano. Ale 
samozřejmě člověk stárne, 
tak proto studuji, abych měla 
zadní vrátka.

Říkala jste, že máte i volný 
čas. Jaké jsou vaše koníčky?
Přiznám se, že často a ráda 
spím. Ono je to po trénincích 
asi logické. Ráda chodím pla-
vat nebo do páry, což je forma 
relaxování. Nyní je plesová se-
zona, tak zajdu i na ples. Nebo 
ráda dělám různé ukázky. To 
focení kolem toho, natáčení, 
neberu jako práci. Je to pro 
mne zábava.

Jak vás bere okolí? Zkouší 
třeba nějací kluci testovat, 
jak je ta drobná holka vlast-
ně ostrá?
Já jsem nekonfliktní, takže 
s lidmi vycházím. Někdy mají 
třeba spolužáci nějaké na-
rážky, ale to je jen vtip. Mám 
160 centimetrů a 48 kilo, tak 
mnozí lidé u mne asi neřek-
nou, že by se měli bát. Od toho 
jsou v boxu váhové kategorie. 
Ale třeba jednou ve své váze 
nějaký strašák budu. Uvidíme.

Kolik máte v Česku soupeřek?
Žádnou, jsem tu ve své kate-
gorii jediná. Pár v Evropě, ve 
světě 126.

A na jakém jsme místě?
V Evropě třetí, ve světě do dva-
cítky, ale to přesně nevím.

A co přítel?
Teď žádný není. Nemám tolik 
času, soustředím se hlavně na 
box a svůj vývoj. Možná v bu-
doucnu. Až se někdo objeví, 
tak to prostě přijde.

Jste atraktivní dívka, nebojíte 
se, že se zraníte v obličeji?
Já chodím do ringu s vědomím, 
že mi klidně mohou zlomit nos 
nebo rozseknout obočí. To se 
dá zašít a pak se to vstřebá. 
A kdyby ten nos byl po zra-
něních strašný, tak je tu vždy 
možnost jít na plastiku. Moc 
to neřeším. Zatím jsme nikdy 
nic rozseklého neměla, jednou 
velikou bouli a monokl. Já jsem 
v tomhle trochu kluk. 

Mistryně světa: O vítězství   rozhodlo i srdíčko

barva: kombinace 
černá a červená 
nebo černá a růžová

jídlo: palačinky

hudba: Martin Garrix

číslo: 2

politik: 
Lukáš Konečný

m o J e  n e J

Dvacetiletá rodačka z Ústí nad Labem. 
navštěvovala školu na kamenném 
vrchu, Gymnázium dr. václava Šmejkala 
a nyní studuje uJep. od čtyř let se vě-
nuje bojovým sportům, jako je karate, 
thaibox, kickbox a nakonec klasický 
box. má za sebou první rok profesio-
nální kariéry pod německou stájí SeS 
Boxing. Je držitelkou pásu juniorské 
mistryně světa organizace WBc.

Fabiána Bytyqi
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Vzpomínky na divadlo Semafor
Pavlína Filipovská a Karel 
Štědrý se v teplickém Domě 
kultury představí v hudebně-
-zábavném pořadu Vzpomínky 
na divadlo Semafor, aneb jak 
to bylo doopravdy. Akce se 
uskuteční 13. dubna od 19:00 
hodin. Vstupné je od 200 do 
220 korun. Přes padesát let 
pojí přátelství Karla Štědrého 
a Pavlíny Filipovské, které za-
čalo v divadle Semafor, u jehož 
zrodu v roce 1959 oba stáli 
a jejichž přátelství trvá dodnes. 
Mnoho obdivovatelů a divá-
ků je ve svých představách 
spojovalo dohromady, a tak se 
po letech spolupráce rozhodli, 
že vymyslí pořad (tak trochu 
Hovory přes rampu), ve kterém 
by si povídali s diváky, odpoví-
dali na jejich otázky a zazpívali 
jim písničky, které je provázely 
po léta umělecké činnosti. Více 
informací získáte na webových 
stránkách www.dkteplice.cz.  zt

Divadlo Sklep 
vystoupí v Teplicích

Nejúspěšnější drama divadla 
Sklep Mlýny si užijete 18. dub-
na od 19:00 hodin v Krušno-
horském divadle. Vstupné je 
od 220 do 300 korun. Věčný 
konflikt dobra a zla, pravdy 
a lži, svědomí a morálky v kaž-
dém z nás, a to vše v zeleném, 
neboť tento příběh viděný 
monoklem nemilosrdného 
humoru se odehrává v malé 
vojenské posádce kdesi v Če-
chách na pozadí tuhé totality 
konce padesátých let.  zt

V muzeu uvidíte výstavu fotografií 
životních příběhů schizofreniků
V teplickém muzeu je do 
23. března instalována 
putovní fotografická výstava 
prezentující životní příběhy 
lidí a nejčastější mýty, které 
se o lidech s duševním one-
mocněním a schizofrenií ve 

společnosti vyskytují. Výsta-
va se koná v rámci projektu 
„Neviditelní lidé – aneb jsou 
schizofrenici nebezpeční?“ 
neziskové organizace Fokus 
Labe.Vláďa, Jirka, Honza, 
Radka, Lukáš, Luboš a Jakub 

vystoupili z anonymity a dali 
nahlédnout do svých život-
ních příběhů, ovlivněných 
zkušeností s duševní nemocí. 
Autorem fotografií je Karel 
Pešek. Vstup na výstavu 
je volný.  zt

Exponátem měsíce března je 
v muzeu velikonoční beránek
Beránek představuje tradiční 
velikonoční pokrm. Původně šlo 
o jehněčí nebo kůzlečí maso, 
které bylo po skončení veliko-
nočního půstu na české jídelní 
tabuli hojné. Beránek jako 
sladké pečivo se v prame-
nech objevuje v 17. 
století. Beránek 
společně s dal-
šími obřadní-
mi pokrmy se 
světí v kostele 
na Boží hod velikonoční/veli-
konoční neděli. Posvěceným 
obřadním pokrmům se přisuzo-
vala ochranná, léčivá a plodivá 
síla. Tajemnou moc měla i pla-
chetka, ve které se obřadní jídlo 
ke svěcení nosilo. Používala 
se později při setí žita a pše-
nice. Recepty na beránka byly 
různé, nejčastěji se však pekl 
z kynutého nebo piškotového 
těsta. Beránek se připravoval 
z polohrubé mouky, moučkové-
ho cukru, vajec, másla, vanil-
kového cukru, mléka, droždí, 

citrónové kůry, rozinek a špetky 
soli. Po upečení a vychladnutí 
se zdobil. Nejčastěji se pocuk-
roval moučkovým cukrem nebo 

se polil čokoládovou 
polevou, na krk 
dostal barevné 
mašle. Jeho místo 
bývalo v čele 
stolu. Keramické 
formy na beránka 

byly častější na 
venkově. Od druhé 

poloviny 19. století se prosadily 
formy litinové a plechové, vyrá-
běné v továrnách. Kovové formy 
byly typičtější pro měšťanské 
prostředí. Jedním z nejstarších 
a nejčastějších křesťanských 
symbolů Ježíše Krista je 
beránek, který se obětoval za 
spásu světa. Ve starší židovské 
tradici představuje beránek 
důležitou oběť Bohu. V židov-
ském náboženství symbolizuje 
beránek Izrael jako Boží stádo, 
které vede Hospodin.  m. valtrová 
kašparová, Regionální muzeum Teplice

V Jazz Clubu 
zahraje Andršt

Do teplického Jazz Clubu 
se vrací jeden z nejlepších 
českých kytaristů Luboš 
Andršt se svou kapelou. Na 
jejich vystoupení se můžete 
těšit 2. dubna od 20:00 
hodin. Andršt čerpá svou in-
spiraci především z oblasti 
blues a jazzu. V jeho tvorbě 
lze však najít i vlivy hudby 
etnické a samozřejmě i vliv 
klasické hudby evropské 
tradice. Nenechte si určitě 
ujít ani sóla skvělého bube-
níka Pavla Razima.  zt

OzzFest 
v klubu Hvjezda
Hned trojice revivalů 
přijede zahrát v rámci Ozz- 
Festu do teplického klubu 
Hvjezda. 9. dubna si užijete 
vystoupení skupin Ozzy 
Osbourne revival, Halford 
revival a ZZ Top revival. 
Více informací najdete na 
www.hvjezda.cz.  zt

Perníková 
chaloupka

Dům kultury Teplice 
přichystal pohádku pro nej-
menší diváky. Užijte si 26. 
dubna od 16:00 a od 17:00 
hodin Perníkovou chaloup-
ku. Vstupné je 40 korun.  zt
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Obědová rychlovka za dvacet minut
Kde se nachází teplická restau-
race U Soudu, je již z názvu 
jasné. Při vstupu do prostor, 
které vypadají spíše jako dře-
vem obložená pivnice s dřevě-
nými lavicemi, si všimnu, že je 
zde docela hodně lidí. To bývá 
v době oběda dobré znamení, 
které může naznačovat, že 
kuchyně tu není asi špatná. Jen 
ten kouř, co se tu vznáší v době 
jídla, nepůsobí dobře.

Co rozhodně poznávám oka-
mžitě, je fakt, že se tady s ob-
sluhou příliš nezdržují. Jen co 
usednu, je u mě číšnice a ptá 
se, co si vyberu z poledního 
měnu. Tři jídla denně i s polév-
kou za jednotných 83 korun. Ji-
nou cenu nevidím. Odpouštím 
si oblíbenou otázku na dopo-
ručení jídla, protože jsem si vy-
bral prvním pohledem. Kuřecí 
plátek s restovanými čerstvý-
mi žampiony a rýží mne zaujal 
více než guláš nebo krkovice 
s balkánským sýrem. K pití tře-
tinku kofoly.

V menu je česnečka, kte-
rou si vezmu také. Zase v ne-
příjemné misce, ale mastná 
a dobrá. Možná by někdo při-
hodil trochu soli či pepře. Ale 
o ten je třeba požádat. Na stole 
dochucovadla chybí.

Když jsem zhruba v polovi-
ně misky, objevuje se k mému 
překvapení číšnice s mojí hlav-
ní porcí. Na nic se neptá a jídlo 
mi pokládá na stůl. Trochu ne-
chápavě krčím rameny, proto-
že něco takového se určitě na 
číšnických oborech nikde neu-
čí. Raději zrychlím tempo, aby 
mi to nevystydlo.

Talíře se chopím okamži-
tě po polévce a zkusím šťávu, 
kterou je vše polité. Je pouze 
vlažná. Ovšem maso a rýže 
vydržely teplé, proto 
odhaduji, že příliš 
vysokou teplotu 
šťáva neměla, 
ani když ji 
kuchař nalil 
na talíř. Ale 
kombina-
ce je velmi 
chutná. Ku-
chař zvo-
lil rýži par-
boiled. Ta se 
sice opravdu 
nelepí a krásně 
sype, ale asi ji měl 
nechat vařit o mžik 
déle. Některá zrníčka jsou pře-
ci jen tvrdá. Naštěstí nechrou-
pou, tak vše rychle zdolám 
a spláchnu kofolou.

Toalety, které se vydám zkon-
trolovat, jsou zhruba úrovně, 
kterou by tu člověk čekal. Roz-

hodně žádný luxus a lesk, ale 
uklizeno je, voda teče a ruční-
ky i toaletní papír nechybí.

Účet dostávám 21 minut 
poté, co jsem do re-

staurace vstou-
pil, což je vel-

mi dobrý čas, 
však vás 
také ani ne-
nechají na-
dechnout. 
Vše za pří-
jemných 
98 korun.

Restaura-
ce U Soudu 

může sloužit 
jako místo, kde 

si zaplníte žaludek, 
ale také se nadýcháte 

trochy toho nikotinu. Neče-
kejte žádný luxus, ale až na 
drobné nedostatky vaří nejspí-
še dobře. Jen číšnice by moh-
la ubrat. Jídlo se hostu, který 
ještě nedojedl předchozí chod, 
opravdu nenosí.  lu

Kdo bude mít nejlepší potravinu v regionu?
Ústecký kraj v letošním roce opět vyhlásil 
soutěž Potravinářský výrobek Ústeckého kraje 
2016 s názvem Kraj Přemysla Oráče – potravi-
nářský výrobek. Musí jít o výrobek pocházející 
z Ústeckého kraje a vyrobený z tuzemských su-

rovin. Soutěžit se bude ve čtrnácti kategoriích 
potravin a nápojů, mezi kterými jsou i nápoje 
alkoholické. Výrobky musí být dodávané do 
obchodní sítě. Vítězové budou vyhlášeni v září 
na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích.  lu
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro  |  Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.

www.lukyul.cz
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LET

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

Medailonky 
s Cajun kořením
cajun je umletá nebo v hmoždíři 
rozdrcená směs koření – základem je 
sůl, bílý a černý pepř, chilli, oregano, 
tymián, sušený česnek a cibule, může 
tam být i římský kmín, hořčičné 
semínko nebo fenykl. Dá se 
koupit i hotová směs.

Suroviny:
•	 4 plátky vepřového 

masa – z kýty nebo plecka
•	 koření cajun (nebo jiná směs)
•	 2 lžíce oleje
•	 malé brambůrky 

Postup:
1. maso jemně naklepeme, posypeme 

kořenicí směsí a necháme chvíli 
odležet. 

2. Dáme vařit malé brambůrky 
ve slupce, a když jsou uvařené, 
oloupeme je a rozkrájíme na půlky. 

3. Rozehřejeme pánev s olejem, 
vložíme připravené maso a po 
obou stranách opečeme. pak maso 
odložíme na teplý talíř a v tuku 
po něm opečeme brambůrky. 

4. podáváme na teplém talíři, 
zdobíme zeleninou podle chuti.

 ČRo Sever/S. Brádlová

R e c e p T

Soutěž jde 
do dalšího kola
Ústecký kraj již vybral deset 
nejlepších rybích receptů, 
které mu během zimy posílali 
obyvatelé regionu. Je mezi 
nimi šest receptů z kapra, dva 
ze štiky a dva ze pstruha. Na 
vítěze si bude muset veřejnost 
ještě počkat. Všechny recepty 
totiž musí kuchaři uvařit, aby 
je mohla porota posoudit. Vše 
je nachystané na 21. března, 
kdy se jídla podle vybraných 
receptů uvaří v budově Hotelo-
vé školy Teplice na Smetanově 
náměstí. Pětičlenná porota tu 
vybere pět finalistů.  lu
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florbalový klub fBc teplice 

vznikl v roce 2009 a od sezóny 
2010/2011 vstoupil do soutěží 

pořádaných ČFBU pro všechny věkové 
mládežnické kategorie. Okres Teplice 
byl posledním větším městem, které 

na oficiální florbalové mapě zatím 
ještě nepůsobilo.

  Muzeum v krupce založila místní Museumgesellschaft v roce 1919 
a bylo až do roku 1945 zaměřeno na dějiny města, místních řemesel a spolků.

  uvnitř teplického zámku jsou 
dochovány hodnotné interiéry. Tyto 
prostory kdysi byly svědkem soukromých 
návštěv i politických schůzek evropských 
panovníků a bohatého společenského 
života, jemuž dodávali lesku kníže Charles 
de Ligne, Giacomo Casanova, J. W. Goethe, 
Fryderyk Chopin, Franz Liszt a další.
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Arkadie uspořádala ples
Sál restaurace Vysoký dům 
v Horské Bystřici se v sobotu 
zaplnil tancechtivými zaměst-
nanci Arkadie, jejich rodin-
nými příslušníky a přáteli, 
ale také těmi, kdo mají prostě 
plesy Arkadie rádi. Trochu 
výlučné postavení ale měli 
absolventi jednoleté a dvou-
leté praktické školy Arkadie, 
kteří byli aktéry nejdůležitěj-
šího bodu programu plesu, 
absolventského stužkování. 
„Již řadu let se snažíme, aby 
ukončení vzdělávání našich 
žáků bylo co nejdůstojnější,“ 
říká ředitel soukromé speciál-
ní školy Arkadie, Ivan Růžič-
ka, „a jejich stužkování nám 
k tomu pomáhá. Takové slav-
nostní chvilky našim žákům 
zvyšují sebevědomí a určitě 
jsou i důležitou odměnou ro-
dičům za péči o dítě s postiže-
ním.“ A je třeba říci, že jejich 
účast na plesu byla opravdu 
důstojná a že si „svého“ plesu 
užívali. Navíc udělali další 
krůček do Arkadie „dospělá-
ků“. Stužkování ale nebylo 
zdaleka jediným bodem pleso-
vého programu. Doslova zářili 
ve dvou vystoupeních mladičtí 
členové tanečního klubu Styl-
-Dance Teplice, Honza Bene-
dikt a Štěpánka Drobná. 

V pokročilejší době pak účast-
níky plesu pobavily břišními 
tanci členky skupiny Bolly 
Ladies. Nelze zapomenout na 
bohatou tombolu, do které 
přispěla řada dárců a sponzorů 
Arkadie, ale část výher tvořily 
také výrobky chráněných dílen 
Arkadie. Jako na každém plesu, 
tak i tady měla lví podíl na 
úspěchu plesu kapela. Tou byla 
skupina M RESPECT a hrála 
tančícím párům až do druhé 
hodiny. „Tančilo se jak o zá-
vod,“ říká ředitelka Arkadie 
Lenka Machaloušová, „všem se 
to moc líbilo a já jsem z toho 
měla moc dobrý pocit.“ Ples se 
vydařil, a přispěl tak k prohlou-
bení vztahů uvnitř Arkadie 
i k představení této neziskové 
organizace dalším potenciál-
ním přátelům. I to je nezbytná 
součást činnosti Arkadie, pro 
níž je důležité být součástí tep-
lické komunity.  Josef Hon, arkadie

Pacienti se po letech potkali
Po desítkách let se v Teplicích 
sešlo na 160 bývalých pacientů 
dětské lázeňské léčebny Nové 
lázně, ale také zaměstnanců lé-
čebny a ústavní školy. Na akci 
je příjemné to, že velký díl ini-

ciativy projevili právě samotní 
bývalí pacienti, dnes už dospělí 
lidé středního věku. Řada ně-
kdejších dětí udržuje občasné 
kontakty s lidmi, kteří jim před 
léty pomáhali z různých pozic 
v dětské léčebně postavit se do 
života. Nejvíc z nich směřovalo 
k bývalé dětské sestře a poz-
ději organizátorce mimoškolní 
výchovy, Ireně Hybšové (Čmo-
líkové). Ta se věnovala sportu 
zdravotně postižených v orga-
nizaci Spastic Handicap a tím 
zůstávala v kontaktu s řadou 
z nich.  Josef Hon, arkadie Teplice

V aule vystavují fotografie z Rumunska
V aule Gymnázia Teplice probíhá prodejní výstava fotografií, kte-
ré pořídily děti z české vesnice Eibentál v rumunském Banátu. 
Navštívit ji můžete do 13. dubna, a to v době od 13:00 do 16:00 
hodin. Výtěžek z prodeje fotografií bude investován do vytvoření 
dětského hřiště v Eibentálu, odkud za posledních pár let odešla 
skoro polovina obyvatel – hlavně mladí s dětmi. Cílem této 
charitativní akce je nabídnout dětem možnost příjemného strá-
vení volného času ve vyprazdňující se vesnici. Pokud byste se 
rozhodli si jakoukoli trojcifernou částkou pořídit jednu z těchto 
fotografií, domluvte se prosím na místě s knihovnicí Jitkou Le-
brovou. Akci podpořila firma Kodak, která naprostým amatérům 
z řad místních dětí zapůjčila a výhercům fotosoutěže i věnovala 
fotoaparáty. Gymnázium Teplice se dlouhodobě snaží pomoci 
krajanům, zejména organizováním pravidelných expedic studen-
tů přímo do českých vesnic v Banátu.  Jiří Řehák, Gymnázium Teplice
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Studenti Hotelové školy podpořili handicapované děti
Na úvod je třeba říci, že Arkadie bývá 
již řadu let hostem na významné akci 
teplické Hotelové školy, Gastrodni. Děti 
ze speciální školy Arkadie tu předvádí 
návštěvníkům řadu výtvarných technik, 
chráněné dílny tu nabízí své výrobky. Při 
loňském Gastrodni se ale odehrálo ještě 
něco navíc. „Z iniciativy studentské rady 
mezi sebou vybrali studenti hotelovky dva 
tisíce,“ říká ředitel soukromé speciální 
školy Arkadie Ivan Růžička, „aby umožnili 
dětem z Arkadie pořádně si na Gastrodni 
zamlsat. Bylo to moc milé gesto, které si 
zasloužilo patřičnou odpověď.“ Výsledkem 
byla nabídka uspořádat pro studenty, kte-
ří akci iniciovali, tvůrčí dílnu. Navštívili 

chráněnou dílnu na Staré Duchcovské ve 
středisku Helena, jejímž výrobním progra-
mem je výroba svíček, mýdel, papírových 
košíků a tašek a zástěr z recyklované dží-

noviny. Každý ze studentů si odlil svíčku 
(vlastně každá ze studentek, student byl 
jen jeden), ale pak přišla další nabídka. 
„Děvčata včetně paní učitelky podlehla 
kouzlu pletení košíků z novinového papí-
ru a na závěr si vyzkoušeli i ubrouskovou 
techniku při zdobení dna košíku,“ pochva-
luje si vedoucí dílny Jana Štarková, „moc 
příjemné dopoledne pro obě strany.“ Ne-
jde zdaleka o jedinou spolupráci Hotelové 
školy a Arkadie. Třeba jablečné záviny, na 
kterých si Tepličané každoročně pochut-
návají na Vánocích s Arkadií, vznikají prá-
vě v kuchyni hotelovky. Za pomoc Arkadii 
patří tedy velké poděkování také vedení 
Hotelové školy Teplice.  Josef Hon

Sobědruhy, důlní ul. x Pod kopcem 
3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7.
Sobědruhy, vedle restaurace „u Slunce“ 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8.
Sobědruhy, S. k. neumanna x 5. května – u hřiště 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7.
Sobědruhy, žižkova – z boku garáží 
2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7.
Sobědruhy, zahrádky – směrem k Mexiku 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7.
krušnohorská – parkoviště 
22.4.–26.4., 27.5.–31.5., 1.7.–5.7.
krušnohorská – u trafostanice u fojtovické ul. 
6.4.–9.4., 11.5.–14.5., 15.6.–18.6., 20.7.–23.7.
unčínská 
27.4.–30.4., 1.6.–4.6., 6.7.–9.7.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle oSSz 
5.2.–9.2., 11.3.–15.3., 15.4.–19.4., 20.5.–24.5., 
24.6.–28.6., 29.7.–2.8.
Proboštovská x táborská 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7.
k. aksamita x Brandlova – z boku garáží 
29.4.–3.5., 3.6.–7.6., 8.7.–12.7.
j. koziny – parkoviště u tří věžáků 
22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7.
Maršovská – parkoviště naproti zš 
31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie čr 
25.3.–29.3., 29.4.–3.5., 3.6.–7.6., 8.7.–12.7.
Přítkovská 1467 – panelák nad Sčvk – 
na parkoviště 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMt 
– na parkovišti 
24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7.
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. a. Staška 
a edisonova) 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti kauflandu) 
17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7.
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti okay 
1.4.–5.4., 6.5.–10.5., 10.6.–14.6., 15.7.–19.7.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti 
(naproti Sčvk) 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8.
Masarykova x olbrachtova – na parkovišti 
21.3.–24.3., 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7.
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7.
a. Staška 1717–18 – na parkovišti 
(část ul. směrem k Přítkovské) 
13.4.–16.4., 18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7.
a. Staška 1709–10 – na parkovišti 
(část ul. směrem k červ. kostelu) 
24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7.
a. Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7.
zemská 1439 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8.
hlávkova 
8.4.–12.4., 13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7.
Scheinerova 
29.4.–3.5., 3.6.–7.6., 8.7.–12.7.

kopřivová x trnková 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7.
nedbalova x fibichova 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7.
edisonova 1841–3 na parkovišti 
14.3.–17.3., 18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 27.6.–30.6.
Severní x na haldách 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8.
gagarinova 1432 (po levé straně, směr 
od Modlanské ul.) 
30.3.–2.4., 4.5.–7.5., 8.6.–11.6., 13.7.–16.7.
gagarinova 1423 (po pravé straně, směr 
od Modlanské ul.) 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8.
Skupova x havlíčkova 
25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7.
Skupova x Thámova 
22.4.–26.4., 27.5.–31.5., 1.7.–5.7.
Metelkovo nám. x fügnerova 
31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7.
„malá“ trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7.
trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti 
přes silnici (nad Mš) 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7.
trnovanská 1297–8 – na parkovišti 
u „Palm Beache“ 
13.4.–16.4., 18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7.
trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 
24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7.
kosmonautů 
21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7.
kpt. jaroše 1620 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7.
v závětří 1676–7 
1.4.–5.4., 6.5.–10.5., 10.6.–14.6., 15.7.–19.7.
doubravická 1683–4 
17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7.
raisova 2573 – bok domů 
18.3.–22.3., 22.4.–26.4., 27.5.–31.5., 1.7.–5.7.
holečkova 2608–9 – před křižovatkou 
s ul. B. němcové 
8.4.–12.4., 13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7.
Pod doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7.
j. hory x u horského pramene 
25.3.–29.3., 29.4.–3.5., 3.6.–7.6., 8.7.–12.7.
j. hory x vančurova 
22.4.–26.4., 27.5.–31.5., 1.7.–5.7.
e. krásnohorské – u nádoby na sklo 
18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 27.6.–30.6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. fr. šrámka 
6.4.–9.4., 11.5.–14.5., 15.6.–18.6., 20.7.–23.7.
jankovcova u garáží (tabák) 
15.4.–19.4., 20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8.
k. čapka 2525 – u křižovatky s ul. u schodů 
25.3.–29.3., 29.4.–3.5., 3.6.–7.6., 8.7.–12.7.
Baarova x wolkerova 1261 – bok domu 
8.4.–12.4., 13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7.
Potěminova x k. čapka 
4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7.
zeyerovo nám. 1300 
25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7.

k. j. erbena 1316 – parkovací pruh 
8.4.–12.4., 13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7.
fučíkova stezka x foersterova 
22.4.–26.4., 27.5.–31.5., 1.7.–5.7.
křičkova x škroupova 
4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7.
j. Suka 2591 
24.2.–27.2., 30.3.–2.4., 4.5.–7.5., 8.6.–11.6., 
13.7.–16.7.
křížkovského 2508–10 
15.4.–19.4., 20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8.
dr. vrbenského 3044 – naproti přes silnici 
na zpevněné ploše 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7.
P. holého x Purkyňova 
19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 28.6.–1.7.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 
28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7.
lípová x jungmannova 
28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7.
kollárova x hálkova, event. 
Mrštíkova x Potěminova 
23.3.–26.3., 27.4.–30.4., 1.6.–4.6., 6.7.–9.7.
školní 645 – u křižovatky s revoluční ul. 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7.
tyršova 
30.3.–2.4., 4.5.–7.5., 8.6.–11.6., 13.7.–16.7.
dubská x Brožíkova 
1.4.–5.4., 6.5.–10.5., 10.6.–14.6., 15.7.–19.7.
dubská x u hřiště 
13.4.–16.4., 18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7.
alejní 2754 – zeleň 
21.3.–24.3., 25.4 – 28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7.
Písečná 2990 
23.3.–26.3., 27.4.–30.4., 1.6.–4.6., 6.7.–9.7.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
15.3.–18.3., 19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 28.6.–1.7.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hl. silnice 
8.4.–12.4., 13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7.
rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie čr 
28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni 
ul. Pod hvězdárnou 
16.3.–19.3., 20.4.–23.4., 25.5.–28.5., 29.6.–2.7.
Stará Mlýnská x Souběžná 
12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7.
rohová 185 – z boku 
31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7.
Pod tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
14.3.–17.3., 18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 27.6.–30.6.
Svatováclavská x vladislavova 
31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7.
novoveská 3090–3 
19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 28.6.–1.7.
habrová 3082–3 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7.
habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně Mhd) 
22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7.
javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou plochu 
30.3.–2.4., 4.5.–7.5., 8.6.–11.6., 13.7.–16.7.
javorová 3025 
12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 
12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7.

jugoslávská 1941 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7.
francouzská x varšavská 
8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 
26.7.–29.7.
ostravská x Bulharská 
22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7.
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 
4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7.
Slovenská 2638 
15.4.–19.4., 20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8.
jugoslávská 2534–5 
23.3.–26.3., 27.4.–30.4., 1.6.–4.6., 6.7.–9.7.
jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 16.3.–19.3., 20.4.–23.4., 25.5.–28.5., 
29.6.–2.7.
jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
16.3.–19.3., 20.4.–23.4., 25.5.–28.5., 29.6.–2.7.
ul. u garáží – u bývalého bunkru 
22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7.
Bílinská – točna Mhd 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7.
u Soudu – zeleň nebo dopravní značení 
23.3.–26.3., 27.4.–30.4., 1.6.–4.6., 6.7.–9.7.
vrázova x Svojsíkova 
20.4.–23.4., 25.5.–28.5., 29.6.–2.7.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7.
libušina 2350 – bok domu na zeleni 
18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 27.6.–30.6.
duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
13.4.–16.4., 18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7.
rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 
24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7.
Stará duchcovská 403 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7.
Sklářská 223–247 
16.3.–19.3., 20.4.–23.4., 25.5.–28.5., 29.6.–2.7.
v Břízkách – točna Mhd 
6.4.–9.4., 11.5.–14.5., 15.6.–18.6., 20.7.–23.7.
Mostecká 1564 x ruská 
4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7.
americká x londýnská – u trafostanice 
28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7.
u nemocnice 2190 – za garážemi 
14.3.–17.3., 18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 27.6.–30.6.
anglická – u nádraží zámecká zahrada 
21.3.–24.3., 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7.
litoměřická 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7.
jaselská 315 – naproti přes silnici 
12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7.
Sokolovská cesta 340 
30.3.–2.4., 4.5.–7.5., 8.6.–11.6., 13.7.–16.7.
zrenjaninská 297–8 
13.4.–16.4., 18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7.
zrenjaninská 320–1 
19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 28.6.–1.7. 
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na 
tříděný odpad 
1.4.–5.4., 6.5.–10.5., 10.6.–14.6., 15.7.–19.7.
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Nordians Teplice a sezóna 2016
Po ukončení sezóny 2015 
se teplický tým amerického 
fotbalu Nordians zaměřil na 
posílení kádru, a tak měli zá-
jemci hned několik příležitostí 
vyzkoušet si tento adrenali-
nový sport a stát se právoplat-
ným členem Nordians. Celkové 
číslo se po všech náborech 
vyšpalhalo až na necelých 50 
lidí. Zimní přípravu tým trávil 
v tělocvičně, kde zapracoval 
především na fyzičce, nechy-
běla ani pravidelná návštěva 
posilovny. Součástí přípravy je 
i teoretická část, kde se mimo 
jiné promítají videa ze zápasů. 
Zázemí pro výuku se podařilo 
domluvit přímo v útrobách 
stadionu FK Teplice.

Od začátku března se tým 
přemístil opět na venkovní hři-

ště, kde piluje taktiku na nad-
cházející sezónu. Všechna do-
mácí utkání odehrají Nordians 
ve sportovním areálu na An-
geru. První v pořadí je už 2. 4., 
kdy se tepličtí Seveřané posta-
ví Žralokům z Třince. Celkově 
čeká tým v základní části šest 
zápasů, poté se dva nejlepší 
utkají ve finále o Iron Bowl. Ko-
nečný počet hráčů, jež má tre-
nér pro tuto sezónu k dispozici, 
činí 35. Po ligové premiéře z mi-
nulého roku mají Nordians vět-
ší ambice, nasbírané zkušenos-

ti chtějí zúročit i proti papírově 
silnějším soupeřům. V letošním 
ročníku české ligy amerického 
fotbalu budou postupně čelit 
finalistům své divize z minulé-
ho roku, týmům z vyšších divizí 
i houževnatým nováčkům. Fa-
noušci se tedy mají na co těšit 
i díky tomu, že Nordians jsou 
zvyklí bojovat vždy až do sa-
mého konce, bude to zaruče-
ně velká podívaná. Tým se těší 
na podporu domácího publika, 
kromě samotné hry nabízí i do-
provodný program, občerstve-
ní a stánek fanshopu Nordians. 
Děkujeme všem, kteří nám jak-
koli pomáhají s rozvojem toho-
to sportu na našem území. Bu-
deme i nadále dělat maximum 
pro čest města Teplice.

 prášek petr, coach nordians Teplice

Teplice čeká další vlna deratizace, dejte pozor na děti a psy
V rámci prevence nadměrného výskytu 
hlodavců provede teplický magistrát pre-
ventivní periodickou povrchovou deratizaci 
na katastrálním území města, ohraničeném 
čtvrtí Hudcov až Sobědruhy. Tato akce bude 
probíhat od 19. března 2016 a bude ukonče-
na 30. dubna. Nástrahy budou umístěny na 
místech přístupných veřejnosti do jedových 

staniček, které znesnadňují přístup dětem 
a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty 
a prostory i deratizační staničky uložené 
na volném prostranství budou označené 
výstražným návěstím.  Deratizace bude 
provedena za použití chemických derati-
začních prostředků schválených hlavním 
hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány 

jako jedy. Jsou však při případném požití vět-
šího množství zdraví škodlivé, proto je třeba 
v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled 
nad dětmi a chovanými zvířaty. V době 
provádění deratizace je nutné vodit psy na 
vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti 
občanů k případnému požití deratizační 
látky, je nutné vyhledat lékaře.  zt

Výstava obrazů 
v Oseku
Město Osek zve zájemce na vý-
stavu obrazů Zuzany Novotné. 
Navštívit ji můžete v galerii 
ITC Osek v areálu kláštera. Ex-
pozice bude přístupná od 2. do 
27. dubna od 9:00 do 16:00 
hodin. Vernisáž se uskuteční 
2. dubna od 17:00 hodin.  zt

i n F o R m a c e  z   a Q u a c e n T R a

O Velikonocích se za děti 
do šesti let platit nebude
Po dobu velikonočních prázd-
nin od 24. 3. do 28. 3. 2016 
bude provozní doba AQUA-
CENTRA od 9:00 do 21:30. To 
znamená, že i o Velikonočním 
pondělí bude otevřeno od 
9:00. Výjimkou je sauna, která 
bude otevřena, jako každé 
pondělí, od 13 hodin. O veliko-
nočních prázdninách bude pro 
veřejnost platit zvýhodněné 
vstupné. Děti do věku 6 let 
mají vstup zdarma, pro děti 
od 6 do 15 let je připraveno 
zvýhodněné vstupné na tři 
hodiny v ceně 70 Kč a pro do-
spělé je připraveno vstupné na 
tři hodiny v ceně 90 Kč. Každá 
platící osoba musí složit zálo-
hu 200 Kč. V AQUACENTRU 
se těší na vaši návštěvu.

Krátce po velikonočních 
prázdninách proběhne v měsí-
ci dubnu pravidelná JARNÍ OD-
STÁVKA, a to v termínu od 4. 
do 10. 4. 2016. Pro připomenutí 
z minulého čísla, při jarní od-
stávce dojde k uzavření celého 
areálu s výjimkou restaurace 
PLAVECKÁ. Budou provede-
ny pravidelné revize a servisy 
v technologii a kompletní vel-
ký úklid všech prostor.

V době odstávky se nebude 
konat ranní plavání a lekce 
AQUAEROBIKU, pokračovat 
budeme opět od středy 13. 4. 
2016. Provoz celého areálu 
bude opět zahájen v pondělí 
11. 4. 2016 v 13:00 hod.

Zároveň s ukončením jarní 
odstávky provozu bude zahá-
jen provoz minigolfu v mi-
mosezónním režimu, tj. za 
zvýhodněné ceny.  pr

Na utkání s Libercem 
se prodalo téměř pět set 
červených nosů pro dobrou věc
Během zápasu proti Slovanu 
Liberec se na Stínadlech 
prodalo téměř pět set čer-
vených nosů. Celá částka za 
tento prodej putuje do nadace 
Konto Bariéry, která přispívá 
např. na rehabilitační a kom-
penzační pomůcky, bez-
bariérové úprav bytů, 
škol a dalších veřej-
ných budov. Dále se 
zaměřuje na projekty, 
které souvisejí se 
vzděláváním a pracovním 
uplatněním lidí s postiže-
ním. Červené nosy pak sice 
zůstaly díky výsledku střetnu-
tí u fanoušků v kapsách, ale 
i tak patří všem, kteří si ho 
zakoupili, velké poděkování. 
„Všechny nás samozřejmě 
mrzí, jak utkání výsledkově 
dopadlo, ale na druhou stranu 
jsme rádi, že můžeme přispět 
tímto počinem na nadaci 
Konto Bariéry a že alespoň 
v charitativním směru se 
zápas vydařil,“ řekl k celé akci 
manažer marketingu a PR FK 
Teplice Martin Kovařík.

Červené nosy 
nadace Konto Ba-

riéry můžete i nadá-
le zakoupit na recepci 

stadionu Na Stínadlech 
i internetovém eshopu. 

Bonusový klub FK Teplice 
se i nadále rozšiřuje
Bonusový klub FK Teplice 
se rozšiřuje, k momentálním 
34 partnerům, kteří poskytují 
slevy permanentkářům FK 
Teplice, přibude od 1. dubna 
dalších devět. Permanentkáři 
FK Teplice už tak budou mít 
slevu u více než 40 partnerů 
Bonusového klubu. Aktuální 
přehled partnerů Bonusového 
klubu najdete vždy na webo-
vých stránkách FK Teplice.  pr

Turistické informační centrum
Benešovo nám. 840
415 01 Teplice
tel.: 417 510 668 
e-mail: sotornikova@teplice.cz
 
Úřední hodiny:
po–pá: 8:00–17:00
So: 8:00–12:00 (květen–září)
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CLEAN 
PROTECT

PLUS

Řešení, které překoná 
očekávání i u vašeho domu

Hledejte symbol dlažby se snadnou 
údržbou CSB - CLEAN PROTECT PLUS

Inspiraci hledejte na

www.csbeton.cz
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S novými brýlovými čočkami 
Vario značky Adidas eyewear 
se mohou vaše brýle měnit 
spolu s počasím.

Pomocníkem vám tedy 
budou každý den, za všech 
okolností a v každém prostředí. 

Kompletní kolekce již v prodeji.

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


