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Prodáváte svoji nemovitost? 
Nechte si poradit a zjistěte 
online správnou cenu.

www.sarto.cz
Jiří Krejčí ml.
certifikovaný
realitní makléř



Tip Petry Svobodové
Chystáte se někam na 
Filipojakubskou noc?  
Ráda bych vás pozvala na 
naši minifarmu v Úpoři-
nách (Bystřany), kde 30. 
dubna od 14 do 17 hod. 
máme hlavně pro vaše 
děti připravené netypic-
ké „pálení čarodějnic“. 
Čarodějnická škola je na-
učí základní dovednosti 
každé čarodějnice, aby na 
slet čarodějnic byly řádně 
připravené. Každá malá čarodějnice nebo 
malý čaroděj obdrží patřičné osvědčení. Proč 
právě k nám? Nejenom proto, že my jsme 
vždy originál, ale také proto, že máme pro 
děti připraveny různé čarodějnické disciplíny 
skrývající se pod tajemnými názvy, jejichž ná-
plň odtajníme až na místě. Na vaše děti čeká 
např. Čarodějnický kotlík, Magické brány, 
Hon na čarodějnice, Čarodějnický famfrpál, 
Letecký trenažér, Kniha čar a kouzel, Moje 
malá čarodějnice a Čarodějná jízda na zakle-
tých zvířatech. Nezní vám to lákavě? A také 
kde jinde hledat čarodějnice než na kraji 
vesnice a mezi zvířaty? Kočky, myši, ještěrky, 
pavouci – všichni tito živočichové mají u nás 
domov. Jen nejsou běžně k zahlédnutí, takže 
neslibujeme, že je u nás uvidíte. Náš podko-
vář, který bude opět připraven s ukázkami 
své práce sice vypadá taky dost čarodějně, 
ale nebojte, ke své práci potřebuje sílu, trpěli-
vost a zkušenosti – tedy žádná kouzla. A oheň 
bude? Jasně, během celé akce se u něj můžete 
zahřát a upéct si vuřt.

 Petra Svobodová, Minifarma Úpořiny – Sportovní stáj Svobodová, z. s.

Božák
22. 4. 21:00 PsychoBilly Night
23. 4. 21:00 sodoma gomora
6. 5. 21:00 logix x gumBgu

Jazz kluB
23. 4.  Petr BeNeš Quartet 
  a miroslav hloucal
29. 4.  Petr kadlček
6. 5. 20:00 alita mosex a W. PhishBacher trio
13. 5.  los Quemados
20. 5.  zdeNěk BíNa trio

krušNohorské divadlo
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
4. 5. 9:00 PlyNové lamPy
8. 5. 18:00 PlyNové lamPy
9. 5. 19:00 kolega mela gyBsoNa
11. 5. 19:00 michal hrůza s kaPelou
12. 5. 10:00 a 18:00  Noc Na karlšteJNě
13. 5. 10:00 a 18:00  Noc Na karlšteJNě
16. 5. 19:00 koNcert vokálNího seskuPeNí 4tet
20. 5. 19:00 hlava v Písku
25. 5. 16:00 taNčíme s WiNdiBaNdem

krušNohorské divadlo – Plesy
29. 4.  2. JarNí Ples sPol. JelíNek holdiNg 
  a tereziNých lázNí duBí

dům kultury
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
9. 6. 16:30 akademie ddm
12. 5. 19:00 7. aBoNeNtNí koNcert cyklu B
18. 5. 19:00 hudBa z celého světa

19. 5. 19:00 aBsolveNtský koNcert 
  koNzervatoře tePlice
26. 5. 19:00 zahaJovací koNcert: 
  James BoNd music a muzikály

malá Paříž (zahradNí dům, restaurace 
u soudu, restaurace raJče)
19. 4. 20:00 koNcert měsíce: Brigitta cmuNtová 
  a štěPáN klouček
20. 4. 19:00 lePší večer v restauraci u soudu 
24. 4. 19:00 setkáNí s... radkou Fišarovou
25. 4. 19:00 lePší večer v zahradNím domě
26. 4. 19:00 Na zámečku s... JoseFem cardou 
28. 4. 19:00 lePší večer v restauraci raJče  

kiNo květeN
1. 5. 10:00 a 13:00  PříBěh lesa
1. 5. 15:30 Bella a seBastiaN: 
  doBrodružství PokračuJe
1. 5. 17:30 Jak se zBavit Nevěsty
1. 5. 20:00 dvoJNíci
2. 5. 20:00 dvoJNíci
3. 5. 15:00 everest
3. 5. 20:00 vzPomeň si
4. 5. 20:00 dheePaN
5. 5. 17:30 Jak se zBavit Nevěsty
6. 5. 17:30 Jak se zBavit Nevěsty
7. 5. 17:30 Jak se zBavit Nevěsty
8. 5. 17:30 Jak se zBavit Nevěsty
12. 5. 15:30 aNgry Birds ve Filmu 3d
13. 5. 15:30 aNgry Birds ve Filmu 3d
14. 5. 13:30 a 15:30  aNgry Birds ve Filmu 3d
15. 5. 10:00, 13:30 a 15:30  aNgry Birds ve Filmu 3d

regioNálNí muzeum tePlice
výstavy
do 24. 4. voňavý svět mýdel
do 1. 5. kraJiNa a uhlí
do 17. 4. čím Platili Naše BaBičky
29. 4.–29. 5. výstava zuš tePlice
6. 5.–30. 10. severozáPadNí čechy 
  za vlády lucemBurků

k u l t u r o u
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Představujeme kandidáty pro krajské volby
Tomáš Zíka, kandidát 
kSČM pro krajské vol-
by. 43 let, žije v  Dubí 
u  teplic. Povoláním – 
oSVČ v  oboru návrhy 
a  realizace interiérů 
včetně realizace ven-
kovních teras Wood 
Plastic. od roku 2005 
je zastupitelem města 
Dubí. 6. dubna 2016 
byl zvolen do funkce radního 
města. V letech 2008–2012 byl 
zastupitelem Ústeckého kraje.

„Ústecký kraj je mým domovem. 
trávím zde jak čas věnovaný své 
rodině, tak profesní stránce. také 
zde mnoho času věnuji práci poli-
tika – práci s lidmi a pro lidi. A tak 
se tu s mnohými z vás setkávám 
jak na politických mítincích, tak 
převážně na akcích zaměřených 
na sportovně volnočasovou 
aktivitu. Např. každoroční jar-
ní Dubské kuličkiádě, oslavách 

svátku žen – MDŽ, 
petanque, oslavách 
1. máje či velké pod-
zimní akci – lampi-
onovém průvodu 
v Dubí. Náš kraj má 
svá specifika, a  to 
ať ta záporná, tak 
ta kladná. Mnohým 
se nyní vybavila 
například vysoká 

nezaměstnanost, problémové 
lokality s  nepřizpůsobivým oby-
vatelstvem, či stále nedostavěná 
dálnice… oproti tomu tu máme 
krásné a vzácné památky – např. 
u nás v Dubí kostel Neposkvrně-
ného početí Panny Marie, který 
byl vystavěn podle Benátského 
vzoru kostela Santa Maria del´ 
orto, tak mnoho krásných míst  
v  přírodě – třeba  národní park 
České Švýcarsko lákající mnohé 
turisty. rád bych věnoval své 
veškeré úsilí při výkonu mandátu 
krajského zastupitele tomu, aby 

si jak obyvatelé tak návštěvníci 
našeho Ústeckého kraje toto 
místo uložili blíže svému srdíčku 
a s tím negativním se tu setkávali 
co nejméně.“

Ing. Jaroslav Dubský, 
kandidát kSČM pro 
krajské volby. Narodil 
se v  krupce-unčíně, 
kde žije dosud. Je 43 
let ženatý, má dvě 
dcery a  čtyři vnouča-
ta. Vystudoval ČVut 
v  Praze, pracoval 
v  Severočeské arma-
turce, teku a teplárně 
v  trmicích. V  současné době je 
místostarostou v krupce.
Proč kandiduji do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje? tuto otázku si 
pokládám často. uvědomuji si 
svůj věk, rodině i blízkým jsem sli-
boval, že politikou je konec, teď 
budu žít podle svých představ.

Jednou, asi prioritní předsta-
vou je, že si budu užívat své cha-
loupky na jihu Čech. Je v lese, na 
samotě. Je to rodiště mého táty, 
mám k ní citový vztah.

Vždy, když jsem 
se vracel na se-
ver, do své rodné 
krupky, nejraději 
bych to otočil 
a mazal na jih.

Pár let je tomu 
ale jinak, dolů jezdím 
rád, ale i se rád vra-
cím na sever. Miluji 
pohled z dálnice na 
Říp, sopečné České 

středohoří i  majestátní krušné 
hory. Narodil jsem se tady a patřím 
především sem.

A  tomuto kraji hodně dlužím. 
končí krajské volební období  a já 
nemám čistý stůl. Podílel jsem 
se svou troškou do mlýna na 
opětovném spuštění čerpání  ev-
ropských dotací v rámci roP Se-

verozápad, na spravedlivém hod-
nocení  žádostí (jako člen výboru 
roPu Severozápad), zlepšení 
hospodaření, ale především  pra-
covních vztahů v krajské zdravot-
ní, a. s., podílím se na úpravách 
autobusové dopravy Ústeckého 
kraje. Jsou však věci, které se ne-
podařilo dokončit, a rád bych se 
o to pokusil, protože jsem to ně-
komu slíbil, ten někdo jsou voliči- 
občané našeho Ústeckého kraje.  

Jen namátkou – stabilizace lé-
kařů a zdravotních sester v kraj-
ské zdravotní, vybudování no-
vých operačních sálů v nemocnici 
v  teplicích, dokončení projektů 
roP severozápad, úpravy jízd-
ních řádů autobusové dopravy 
kraje, slevy seniorů a  maminek 
s  kočárky v  této dopravě, obno-
vení financování krušnohorské 
bílé stopy, dořešení  kozí dráhy, 
rekonstrukce lyžařského areálu 
telnice, vybudování kruhového 
objezdu v Přestanově.  pr
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Jak byste chtěli, aby vypadala 
teplická kolonáda? Stačí oprava, 
nebo by se měla zcela změnit?

Pavel Sloup 
41 let, dýdžej 
teplice 
 

kdyby člověk mohl věřit tomu, že si 
na investicích zase někdo nenamastí 
kapsu, tak by zvelebení kolonády 
jistě veřejnost potěšilo. A co ji spíše 
více využívat společensky a kulturně? 
Dělat z ní občas porcelánové tržiště 
nebo součást zeleně na venčení psů 
není její správné využití. co nějaký 
lázeňský koncert, letní promítání filmu 
a podobně? Nepotěšilo by to více, než 
milionové investice do přestavby?

lída Dubinská 
25 let, práce v Pr 
Ústí nad labem 
 

Moc se mi její podoba nelíbí a něco by 
se s tím určitě udělat mělo. 

Pavlína Bičánková 
40 let, městská policie  
teplice 
 

Na kolonádě bych uvítala více zeleně. 
také závěsné koše s květinami, staré 
lampy a ozdobné lavičky.

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

Malý, nebo velký?
Než město 
vybere stavbaře 
a začne růst 
nový zimní sta-
dion, měli by si 

konšelé vyjasnit, co vlastně 
chtějí postavit. Ne pro sebe, 
ale pro Tepličany. Přibývá 
pochybovačných hlasů na 
stranách velkorysých i spo-
řivých. Spořiví chtějí menší 
halu a argumentují faktem, 
že město nemá hokejový 
klub, tak k čemu stadion pro 
pořádání hokejových utkání, 
když by stačila hala na veřej-
né bruslení, velkorysí žádají 
plnohodnotný zimní stadion, 
věří v obnovení zašlé slávy 
teplického hokeje a vidí do-
statek peněz v městské kase.

Velikost ale není důležitá, 
rozhodovat by měl účel. Sta-
dion na jednosměrné použi-
tí si padesátitisícové město 
dovolit nemůže, ale prostor 
pro profesionální i amatér-
ský sport, relaxaci a spole-
čenské události ano.

Martina Seewaldová 
šéfredaktorka

I N Z E R C E

teplice – Po teplické kolonádě se 
místní obyvatelé ani lázeňští 
hosté ještě několik týdnů 
neprojdou. Město pokraču-
je s její rekonstrukcí, která 
začala v loňském roce. Dělníci 
nyní pracují na chodnících pod 
zastřešenou částí kolonády.

„Minulý rok jsme udělali 
cesty kolem zastřešení části, 
nyní pracujeme uvnitř,“ uved-
la vedoucí oddělení investic 
Šárka Marešová. Práce jsou 
podle ní naplánované do kon-
ce dubna, na lázeňskou sezo-
nu bude kolonáda přístupná. 

Za vše město zaplatí přes 9,5 
milionu korun. Opravu zkom-
plikovala skutečnost, že za-
čaly praskat kamenné desky, 
které chtěla radnice na chod-
nících původně ponechat.

Podle mnohých Tepličanů 
si kolonáda opravu zaslouží. 
„Už byla taková ošuntělá,“ 
uvedl Karel Pláva. 

Práce zde ale budou ještě po-
kračovat v dalším roce, a to na 
zastřešení. Pro ně bude nutné 
nechat udělat speciální skla 
a jejich výroba prý bude velmi 
časově náročná.  lu
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Nádraží stále čeká na opravu
teplice – Na hezkou nádražní budovu si oby-
vatelé Teplic nejspíše nějakou dobu počkají. 
České dráhy se jí chtějí zbavit, převést ji na 
Správu železniční a dopravní cesty. Termín se 
ale stále prodlužuje, a tím se posouvá i šance 
na rekonstrukci nádraží. „Žádné investice do 
rekonstrukce neplánujeme, to bude na novém 
vlastníkovi. Děláme běžnou údržbu,“ řekla 
mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Třeba město Teplice po opravě nádraží dlou-
hodobě volá. Podle primátora Jaroslava Kubery 
na to neustále upozorňují, ale to je vše, co může 
radnice dělat. Rekonstrukci by si přál. „Je to je-
den z nejdůležitějších objektů ve městě a pro-
jde tudy mnoho lidí. Dokud ale nebude majetek 
převedený, nic se dělat nedá,“ upozornil.

Podle Radky Pistoriusové záleží hlavně na 
managementu Českých drah, který musí roz-
hodnout. Před nedávnem se dokonce objevil in-
vestor, který nabídl, že česká nádraží koupí.

Secesní budova nádraží pochází z roku 1871 
a je památkově chráněná. Ve své době byla 
označována za jeden z skvostů Rakouska-
-Uherska. Poslední velké práce se zde dělaly 
v roce 2005. Památkáři tehdy obnovili i někte-
ré vzácné fresky.  lu

Opozice se bojí nárůstu ceny
teplice – Někteří opoziční zastu-
pitelé v Teplicích se obávají, 
že městu se může prodražit 
chystaná stavba zimního 
stadionu. Podle nich nejprve 
radní mluvili o ceně kolem 100 
milionů korun, nyní již  je část-
ka o 50 milionů vyšší. Přesnou 
cenu ale nikdo nezná, protože 
vzejde z výběrového řízení.

„Odhady v projektové doku-
mentaci mluví o zhruba 150 
milionech korun,“ potvrdila ve-
doucí oddělení investic a reali-
zací Šárka Marešová. Domní-
vá se, že by výběrové řízení 
mohlo město vypsat v průběhu 
července až srpna. Upozorni-
la, že cena je nejen za stadion, 
ale třeba i parkovací 
plochy kolem. Stadion 
vyroste v sousedství 
sportovní haly.

Zastupitel Jiří Řehák 
ale tvrdí, že cena by se 
podle některých infor-
mací měla vyšplhat až 
ke 200 milionů korun. 
Podle něho je největší 
chybou, že se v Tepli-

cích nevedla diskuze, jaký zim-
ní stadion je vlastně třeba. „Je 
nepopiratelné, že padesátitisí-
cové město plochu na veřejné 
bruslení potřebuje. Ale nemá-
me zde žádný hokejový klub, 
takže je na zvážení, zda mít 
stadion vybavený na hokejová 
utkání,“ uvedl. Podle něho byly 
v posledních letech postavené 
stadiony i pod 100 milionů.

Například náměstek primá-
tora Zbyněk Hanza ale v médi-
ích upozornil, že ani případ-
né navýšení ceny by Teplice 
nijak neohrožovalo. Město 
má na rezervním fondu kolem 
700 milionů korun úspor z mi-
nulých let.  lu

Vlaky se pokoušel vykolejit 
čtrnáctiletý chlapec
teplice – Policisté dopadli pachatele, který na koleje mezi Teplice-
mi a Proboštovem pokládal velké kusy betonu a kameny, které 
poškodily osobní vlaky. Je jím čtrnáctiletý chlapec, který se tak 
snažil vlaky vykolejit. Policisté začali po útočníkovi pátrat poté, 
co někdo 6. března umístil na koleje asi padesátikilogramový kus 
betonu. O čtyři dny později pak veliký kámen. Osobní vlaky, které 
tu přijížděly, do nich narazily. Škoda je v řádu desítek tisíc korun. 
Policisté proto začali trať sledovat. Nakonec jim přálo štěstí 
a zadrželi čtrnáctiletého mladíka v okamžiku, kdy na trať položil 
větev, kterou pak přejel vlak. „Následně se přiznal, že ve všech 
případech položil předměty na koleje, protože chtěl vidět vykole-
jit vlak,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Protože pachatel není 
kvůli věku trestně odpovědný, policie případ odloží. Policisté ale 
poslali podnět na  orgán sociálně-právní ochrany dětí.  lu

Splašky již dále 
nepotečou do potoka
Sobědruhy – Severočeská vo-
dárenská společnost začala 
v teplické městské části 
Sobědruhy s budováním nové 
čerpací stanice odpadních 
vod. Zajistí, že odpadní vody 
už nebudou bez přečištění 
vypouštěny do Modlanského 
potoka. Nyní odtud vytéká 
odpad z domácností, kde bydlí 
asi tři desítky lidí. Současně 
s novou kanalizací společnost 
rekonstruuje vodovod a ka-
nalizaci v ulicích Pod Kopcem 
a Bohosudovská. Vodovod je 
tu z roku 1965. Práce potrvají 
do konce června.  lu

Policisté varovali 
děti na přechodech

teplice – Policisté z Teplicka se za-
pojili do dopravně preventivní 
akce Zebra se za tebe neroz-
hlédne. Podle mluvčího policie 
Daniela Vítka na předem 
vytipovaných přechodech pro 
chodce zejména u základních 
škol připomínají dětem zásady 
bezpečného přecházení komu-
nikace. Cílem preventivního 
projektu je preventivní působe-
ní na chodce a další účastníky 
silničního provozu. „Zejména 
pak osvojení dodržování pravi-
del bezpečného přecházení vo-
zovky dětmi a odbourání mýtu 
o absolutní přednosti chodců 
na přechodech pro chodce,“ 
uvedl Vítek. Uniformované 
hlídky dětem připomínají, že je 
vždy nutné se při přecházení 
silnice rozhlédnout.  lu

Chtějí sledovat 
vesmírné smetí
teplice – Astronomové z teplické 
hvězdárny požádali s italskými 
kolegy o grant na pozorování 
satelitů a kosmického smetí na 
oběžné dráze. „Jsou to zbytky 
sond a různý materiál, dove-
zený na oběžnou dráhu, který 
tam lítá a může ohrožovat dru-
žice, které jsou funkční, nebo 
i kosmonauty při kosmických 
letech. Proto je důležité vědět, 
kde to lítá a jaké to má dráhy,“ 
vysvětlil ředitel hvězdárny 
Zdeněk Moravec. Jestli tepličtí 
a italští astronomové grant do-
stanou, bude jasné nejpozději 
do dvou měsíců.  Čro Sever

Bílý týden Teplice 
dělat nebudou
teplice – Celoplošného svozu 
velkoobjemového odpadu 
nazývaného Bílý týden se letos 
obyvatelé Teplic nedočkají. 
Teplický magistrát se rozhodl, 
že akci dělat nebude. Podle 
vedoucí odboru životního 
prostředí Ivany Müllerové 
k tomu má radnice několik 
důvodů. Například svoz zneu-
žívají obyvatelé okolních obcí. 
Lidé také často nahromaděný 
odpad roztahají, nebo zapá-
lí. Jiní zase věci vyhazují po 
skončení akce a je nutné vše 
znovu uklidit. „Celá akce se 
vždy pro neukázněnost občanů 
protáhne na pět až šest týdnů,“ 
uvedla. Lidé mohu odpad vy-
hazovat do velkoobjemových 
kontejnerů, které město ve 
vybraných termínech umisťuje 
po Teplicích. Rozpis je napří-
klad na stránkách města. Další 
možností je vše bezplatně 
odevzdat ve sběrném dvoře 
v Úprkově ulici.  lu

Teplice připravují 
komunitní plán
teplice – Důležitý dokument, 
podle kterého budou v příštích 
letech fungovat sociální služby 
na Teplicku, nyní připravuje 
zdejší magistrát. Město se v po-
sledních týdnech snažilo získat 
připomínky obyvatel a organi-
zací. Vedoucí odboru sociálních 
věcí Iva Tichá upozornila, že 
komunitní plán se nakonec 
může týkat všech obyvatel 
Teplic. I lidí, kteří jsou dnes 
mladí a zdraví a žádnou pomoc 
nepotřebují. V budoucnu ale 
mohou ocenit například služby 
pro seniory a další. Plán má být 
platný až do roku 2020.  lu
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Modelky pomohly 
nejen v Ústí
teplice – Modelky, které se letos 
účastnily akce Krása pomáhá 
dětem organizované Lenkou 
Taussigovou Kocmanovou, 
letos nepomohly jen ústecké 
nemocnci. Dětské oddělení 
teplické nemocnice získalo šek 
na sto tisíc korun. „Finanční 
prostředky využijeme na dovy-
bavení dvou pokojů pro dětské 
pacienty s doprovodem a no-
vorozeneckou stanici inter-
mediární péče. Díky podpoře 
z projektu Krása pomáhá dě-
tem bude stonání pro nejmenší 
pacienty v teplické nemocnici 
o něco příjemnější,“ řekl ředi-
tel zdravotní péče Nemocnice 
Teplice Tomáš Hrubý.  lu

V Teplicích ocenili policisty
teplice – V Regionálním muzeu 
v Teplicích byl letos vyhlášen 
Policista Ústeckého kraje za 
rok 2015. V kategorii  zaměst-
nanec roku dostal cenu Josef 
Nosek z oboru informačních 
a komunikačních techno-
logií krajského ředitelství. 
Čestného uznání se dočkaly 
i policejní týmy. Na třetím 
místě skončil Tým pro oběti 
trestných činů a mimořádných 
událostí krajského ředitel-
ství, druhý byl Tým Unipetrol 
a vítězem se stal tým, který 

v Rumburku objasnil vraždu 
z léta předloňského roku. Do 
policejní síně sláv byl násled-
ně uveden Jaroslav Jedlička, 
zástupce vedoucího Územního 
odboru Teplice.

Další kategorií byl Čin roku. 
na pomyslných stupních pro 
vítěze stanuli: Lukáš Pýcha 
z odboru hospodářské krimi-
nality krajského ředitelství, 
Lukáš Nováček s Jiřím Ze-
linkou z obvodního oddělení 
Rumburk a Martin Rekl z ob-
vodního oddělení Most. 

Na třetím místě v Policisto-
vi roku se umístil Jiří Suchan 
z 2. oddělení obecné krimi-
nality Územní odbor Tepli-
ce, druhý skončil Petr Haňka 
z Obvodního oddělení Krupka 
a Policistou roku 2015 se stal 
Martin Votrubec, vedoucí do-
pravního inspektorátu Územ-
ního odboru Děčín.  zt

Obce mohou stavět a opravovat kanalizace
teplice – Obce v Ústeckém kraji mají šanci získat 
peníze na kanalizaci. Každý pátý obyvatel 
Ústeckého kraje přitom připojení nemá. Do 
roku 2020 na to ministerstvo životního prostře-
dí uvolní až deset miliard korun. Žádat můžou 
jak malé obce, do 500 obyvatel, tak obce větší. 

Obce v Ústeckém kraji můžou navíc získat i dal-
ší peníze. „Ústecký kraj připravil letos peníze 
na rekonstrukce kanalizací a vodovodů. Výzva 
bude končit v polovině července a počítáme, že 
tam bude zhruba 16 milionů korun,“ říká Lucie 
Dosedělová z ústeckého krajského úřadu.  zt

Bývalé učiliště 
lehlo popelem

teplice – Tepličtí hasiči museli 
zlikvidovat požár budovy býva-
lého železničářského učiliště 
v Husově ulici. Podle mluvčího 
hasičů Lukáše Marvana bylo 
na místě sedm hasičských jed-
notek. „V plamenech je střecha 
objektu. Hasiči použili výškovou 
techniku a střechu rozebrali,“ 
uvedl Marvan. Objekt je opuště-
ný, uvnitř nikdo nebyl.  lu

Obsluhovali čínského prezidenta
teplice – Mimořádný výkon 
a zážitek za sebou mají stu-
denti a učitelé  Hotelové školy 
Teplice. Na Pražském hradě 
zajišťovali obsluhu hostů 
u příležitosti slavnostní veče-
ře, kterou pořádal prezident 
Miloš Zeman pro svého hosta, 
čínského prezidenta Si Ťin-
-pchinga.

Pro Hotelovou školu Teplice 
to byla již v pořadí 25. cesta na 
Pražský hrad, ale svým rozsa-
hem po všech stránkách nej-
větší a nejnáročnější. „Vypra-

vili jsme  85 žáků a 5 učitelů,“ 
řekla zástupkyně ředitele ško-
ly Lucie Fričlová. 

Podle ní šlo nejen o velkou 
čest, ale studentům podobná 
akce slouží jako neocenitel-
ná praxe. Na žáky čekala na 
Pražském hradě Rudolfova ga-
lerie, kde bylo třeba připra-
vit dosud největší tabuli pro 
celkem 140 hostů, obvykle to 
bývá polovina. Krom přípravy 
tabule nechyběl ani nezbytný 
nácvik všech činností tak, aby 
bylo vše dokonale připravené 

a secvičené na 21. hodinu, kdy 
slavnostní večeře začala. Krát-
ce po půlnoci odjížděly oba 
autobusy se žáky školy zpět 
do Teplic.

Ačkoli se v minulosti měli 
šanci studenti s prezidentem 
nebo hosty vyfotografovat, 
nyní tomu tak nebylo. Na hra-
dě prý byla velmi přísná bez-
pečnostní opatření. Studenti 
státníkům servírovali grilova-
ná husí játra na salátě a peče-
ných jablečných plátcích s ko-
ňakovým glacé. Pak se podával 
silný kohoutí vývar s trhaným 
masem a žemlové knedlíčky 
se slaninou a biftek z mladé-
ho býčka s grilovanou sezón-
ní zeleninou, pečené brambo-
ry Raté s bylinkovým přelivem, 
telecí glazé z morkových kostí. 
Jako dezert čokoládové piano 
z čokolády Valrhona se zmrzli-
nou a pilo se víno z Moravy.  lu
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O mladé fotbalisty se postará akademie
teplice – Mladí talentovaní fotbalisté z Ústecké-
ho kraje dostanou od příštího školního roku 
možnost trénovat na fotbalové akademii pod 
patronací Fotbalové asociace ČR.

Akademie bude fungovat na Základní škole 
Edisonova v Teplicích. Dohodla se na tom asoci-
ace spolu s Ústeckým krajem a městem Teplice. 
„Jsme rádi, že po jednáních s krajem a krajským 
městem jsme dospěli k dohodě, že nejlepším 
místem budou Teplice, kde má fotbal velkou 
tradici,“ uvedla náměstkyně teplického primá-
tora Radka Růžičková.

Generální sekretář asociace Tomáš Řepka 
upozornil, že akademie rozhodně nebude jen 
pro teplické hráče. Fungovat zde bude inter-
nát. „Určitě zde budou hráči z Ústí, Chomutova, 
Mostu a dalších měst,“ uvedl.

Akademie bude fungovat pro hráče, kterým 
je 14 a 15 let, budou tedy navštěvovat sedmou 
až devátou třídu. „První ročník budeme vybírat 
z krajského výběru, který funguje již dva roky,“ 
uvedl trenér Tomáš Heidenreich. Mladí fotba-

listé pak budou míst speciální trénink, stravu, 
péči fyzioterapeuta nebo třeba psychologa. 
Budou se ale muset i dobře učit.

Ředitel ZŠ Edisonova Vladimír Mašek uvedl, 
že fotbalisté budou navštěvovat sportovní třídu, 
ale vlastní by měli jen v případě, že by jich bylo 
dost. „Již několik let máme dohodu o sportovní 
třídě s FK Teplice, nebude to tedy něco nového,“ 
vysvětlil. Dodal, že třída bude smíšená, navště-
vovat ji budou i dívky.  lu

Krupka chce lépe propagovat  
své hornické památky
krupka – Zastupitelé Krupky na 
svém zasedání odsouhlasili 
účast města na projektu Zdař 
Bůh, světové dědictví!, který 
významně přispěje k propagaci 
Krupky a hornických památek 
na jejím území. Krupka se bude 
projektu účastnit prostřednic-
tvím obecně prospěšné spo-
lečnosti Montanregion Krušné 
hory – Erzgebirge, jejímž je 
spolu s městy Abertamy, Boží 
Dar, Horní Blatná, Loučná pod 
Klínovcem a Jáchymov zaklá-
dajícím členem. Projekt již 
byl schválený.

„Krupka tak získá peněžní 
prostředky na zapojení štoly 
Starý Martin do společného 
rezervačního a odbavovacího 
systému na území Karlovar-
ského a Ústeckého kraje a in-
stalaci navigačního systému 
k významným montánním pa-

mátkám. Konkrétně se bude 
jednat o informační směrové 
značky na silnicích, bannery 
a poutače, značení na turistic-
kých cestách a uvítací tabu-
le ve městě,“ uvedl zastupitel 
Rostislav Kadlec.

Záměr počítá s vybudová-
ním jedné nové naučné stezky, 
doplněním stávajícího turis-
tického mobiliáře a pořízením 
nových propagačních materi-
álů o krupských hornických 
památkách. Nedílnou součás-
tí plánovaných propagačních 
aktivit Krupky pak bude pre-
zentace města a místních pa-
mětihodností v médiích a na 
turistických veletrzích.  

Celkové výdaje projektu  
jsou 2 459 milionu eur. Krupka 
by měla za propagaci utratit 
téměř 2,3 milionu korun, deset 
procent dá ze svého.  zt

Na zámku bude 
k vidění antika
Duchcov – Zámek Duchcov 
chystá v letošním roce několik 
novinek.

Začátkem června tu otevřou 
stálou expozici Okouzlení anti-
kou – nový okruh bez průvod-
ce. V osmi komnatách bude 
vystaveno několik desítek ko-
pií antických plastik ze sbírky 
Univerzity Karlovy v Praze do-
plněných o předměty ze sbírek 
NPÚ, devátá místnost bude ur-
čena pro tematickou edukaci. 
„Výstava nabídne exkurzi do 
antiky, jejího umění a mytolo-
gie, zároveň ukáže vliv antické 
inspirace na kulturu šlechty, 
a to v autentickém zámeckém 
prostředí,“ uvedla mluvčí Ná-
rodního památkového ústavu 
Jana Hessová. NPÚ také v mís-
tech, kde to z provozních důvo-
dů neomezí kasteláni, povoluje 
od letošního roku návštěvní-
kům fotografovat.  zt

Budou vzpomínat 
na Jermeho

teplice – Přátelé chystají na 
5. května vzpomínkový kon-
cert na Jeroma Bešťáka. Muže, 
který se v Teplicích proslavil 
jako zápasník, kuželkář a hlav-
ně velký milovník kultury. 
Zemřel na podzim minulého 
roku. Organizátoři tvrdí, že 
přijedou zahrát jeho přátelé, 
ale konkrétní jména zatím 
nechtějí uvádět.  zt

Teplická policie 
vyšetřuje smrt dívky
teplice – Policisté z Teplic zkou-
mají, proč na konci ledna na 
Teplicku zemřela desetiletá 
dívka. Rodiče nemocnou dívku 
v pátek dovezli na pohoto-
vost. Lékaři ji propustili do 
domácího léčení. V neděli 
ráno ale rodiče našli dívku 
v posteli mrtvou. Proč přesně 
dívka zemřela, zatím policisté 
nevědí, přesnou příčinu musí 
určit znalci. Na jejich závěru 
nejspíše bude záležet, zda ně-
jakou vinu na smrti nese lékař, 
rodiče nebo jestli šlo o souhru 
náhod. Policisté případ blíže 
nekomentují. „Vzhledem k pro-
bíhajícímu vyšetřování a věku 
dívky, nebudeme poskytovat 
více informací,“ řekl mluvčí 
policie Daniel Vítek.  lu

Řidič kamionu uvízl 
na přejezdu
teplice – Tepličtí policisté začali 
stíhat šestapadesátiletého ři-
diče, který se svým kamionem 
uvízl na železničním přejez-
du. Za to, že málem způsobil 
železniční neštěstí, mu podle 
mluvčího policie Daniela Vítka 
hrozí až pět let vězení. „Nere-
spektoval dopravní značení 
a vjel nákladním vozidlem 
s návěsem na železniční pře-
jezd v Úpořinách, kde právě 
probíhaly rekonstrukční práce. 
Z toho důvodu byl přejezd uza-
vřen a v obou směrech,“ uvedl 
Vítek. Nákladní vozidlo ale 
uvízlo zadní nápravou na pře-
jezdu. Pracovníci drah, kteří si 
naštěstí náklaďáku v kolejišti 
povšimli, ihned zastavili pro-
voz na trati.  lu

Nemocné stromy musely v Bílině padnout 
Bílina – Město Bílina v zimě sta-
čilo pokácet všechny nemocné 
nebo nebezpečné stromy podle 
plánu. „Kácení napadených 
stromů, nebo těch, které hrozí 
vyvrácením či zlomením, je 
nutností, abychom zajistili bez-
pečnost lidí a jejich majetku. 
Vždy odstraňujeme pouze ty 
stromy, u kterých je to nezbytně 
nutné, a rozhodnutí je podlože-
né odbornými posudky,“ uvedla 
místostarostka města Bílina 
Zuzana Bařtipánová. Rozhodly 
dendrologické posudky.

Po odborném posouzení byly 
v zimních měsících pokáce-
né stromy na Žižkově náměstí 
a na zahradách některých ma-

teřských školek. „Na náměstí 
byly dva smrky napadené mšicí 
smrkovou, nějaký čas jsme se 
snažili o jejich uzdravení, ale 
bohužel se to nezdařilo. Stro-
my začaly odumírat a bylo jen 
otázkou času, kdy by se zlomi-
ly nebo celé vyvrátily,“ vysvět-
lila Helena Volfová z odděle-

ní životního prostředí. Ostatní 
stromy na náměstí byly stejně 
jako smrky velmi staré a na-
padené hnilobou nebo škůdci. 
Na náměstí bude celý prostor 
zbaven starého trávníku a ze-
miny, travnatá plocha se zreno-
vuje a osadí novými dřevinami. 
Náměstí také probarví záhony 
s trvalkami.

Několik stromů přes zimu 
zmizelo i ze zahrad mateřských 
školek. Nemocné nebo nebez-
pečné stromy nechalo město 
vykácet v mateřské škole ve 
Švabinského ulici, Čapkově, 
Za Chlumem a v Žižkově údolí. 
Každý pokácený strom bude 
opět nahrazen mladým.  zt
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Výroba autoskel byla rekordní
Rekordních 31 milionů kusů 
autoskel vyrobil v loňském 
roce jeden z největších závodů 
na výrobu autoskel v Evropě, 
chudeřická AGC Automotive 
Czech. Oproti roku 2014 to 
představuje nárůst zhruba 
o 2,3 procenta. Za posledních 
pět let se výroba závodu, který 
je součástí sklářské skupiny 
AGC, zvýšila o polovinu. 

AGC Automotive Czech se 
daří navyšovat především vý-
robu kalených skel, jejichž 
počet za poslední roky naros-
tl zhruba o šest milionů kusů. 
„Nárůst výroby souvisí přede-

vším s novou pecí, která v loň-
ském roce vyrobila pět milionů 
kusů těchto skel. S podobným 
výkonem počítáme i v letoš-
ním roce a dalších letech,“ 
uvedl generální ředitel AGC 
Automotive Czech Luděk Steklý. 

Hlavní objem výroby AGC 
Automotive tvoří především 
přední a boční skla. 

V loňském roce se AGC Au-
tomotive Czech podílela také 
na důležitých výrobních a vý-
vojových projektech, jako je 
výroba skel pro nový model 
Škoda Superb nebo nové SUV 
modely Sportage a Tucson 
korejských automobilek KIA 
a Hyundai.

AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích je největším 
závodem na výrobu autoskel 
skupiny AGC a zaměstnává na 
2700 lidí.  zt

Stát přispěje na dojíždění 
Nezaměstnaným, kteří vezmou 
práci mimo své bydliště, 
nabídnou vybrané úřady práce 
příspěvek na dojíždění. Pilotní 
ověřování začalo v pěti krajích 
včetně Ústeckého.

„Příspěvek se bude pohybo-
vat v závislosti na tom, jaká je 
vzdálenost z místa bydliště do 
místa výkonu práce. Například 
za 10 až 25 kilometrů to je 1500 
korun, za 25 až 50 kilometrů 
2500 korun a nad 50 kilometrů 
3500 korun,“ řekl Jaroslav Kunc 
z ústeckého úřadu práce. Ne-
poskytuje se ale do vzdálenosti 
menší než 10 kilometrů.

O novou finanční pomoc mo-
hou žádat ti uchazeči o práci, 
kteří jsou v evidenci úřadu déle 
než rok. V případě hromadného 
propouštění to může být i krat-

ší doba. Podle mluvčí generální-
ho ředitelství Úřadu práce Ka-
teřiny Beránkové musí být také 
splněna podmínka, že nový za-
městnavatel přijme takového 
člověka na dobu neurčitou ane-
bo na dobu určitou delší než 
12 měsíců. V pracovní smlou-
vě musí být také uvedeno kon-
krétní místo výkonu práce.

Příspěvek podle ní není ur-
čen jen na dopravu. „Vzhle-
dem k tomu, že jde o motivač-
ní příspěvek a je koncipován 
jako univerzální, je možné za 
tyto peníze nakoupit pohonné 
hmoty, zaplatit jízdné a také 
uhradit náklady související 
s bydlením, které vzniknou na 
základě dojíždění do zaměst-
nání. Není nutné dokládat,“ 
řekla Beránková.  Čro Sever/zt

Vedení SBD Mír se nemění
Delegáti SBD Mír se rozhod-
li nevyměnit vedení a do 
představenstva zvolili až na vý-
jimky shodné lidi, kteří v čele 
družstva stojí v posledním 
desetiletí. Družstvo je důleži-
tým hráčem na trhu s byty na 
Teplicku, patří mu jich kolem 
osmi tisíc v Teplicích a Krupce 
a spadají pod něj i stovky ga-
ráží. Někteří členové družstva 
chtěli ve vedení změnu, proto-
že policie prošetřuje některé 

kroky, které v minulosti uděla-
lo. Vedení družstva ale jakékoli 
pochybení odmítá.  lu

Nezaměstnanost je nejnižší v kraji
Na Teplicku je v současné době bez práce téměř 7 tisíc lidí, míra 
nezaměstnanosti dosahuje 7,6 procenta. To je nejnižší číslo v ce-
lém Ústeckém kraji. Za poslední rok se díky růstu ekonomiky 
nezaměstnanost na Teplicku snižuje. Volných míst je ale nece-
lých 1400. Ještě před rokem nemělo práci více než 8100 obyvatel 
Teplicka a nezaměstnanost byla 8,9 procenta.  lu
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O kotle je zájem
Přesně 1 557 žádostí dorazilo 
na podatelnu Krajského úřadu 
Ústeckého kraje kvůli kotlíko-
vé dotaci. Zaměstnanci úřadu 
nyní všechny došlé žádosti 
zkontrolují. Celkem je pro 
Ústecký kraj na výměnu zasta-
ralých zdrojů tepla na pevná 
paliva alokováno 162 milionů 
korun, nedostane se tak nej-
spíše na všechny. Podle poža-
davků Ministerstva životního 
prostředí by mělo být do konce 
roku 2018 zrealizováno v kraji 
minimálně 1 080 projektů. 
Maximální způsobilé výdaje na 
jednotlivé projekty jsou ve výši 
150 tisíc korun.  lu
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Rodačku z Krupky 
Hanu Mašlíkovou 
zná nejspíše každý, 
kdo si ráno zapíná 
televizi. Již zhruba rok 
je moderátorkou Sní-
daně s Novou. Ale lidé 
ji mohou slyšet i v rá-
diu Kiss 98, vidět na 
molu, v divadle nebo 
při cvičení. V nabitém 
programu si bude mu-
set v příštích měsících 
najít čas na to, aby se 
připravila na svatbu.

Poslední informace o vás 
říkají, že jste se velmi 
romanticky zasnoubila. 
Jak to přesně proběhlo?
Bylo to velmi nečekané. Můj 
přítel je v mnoha věcech 
nečitelný, což je ostatně jedna 
z věcí, které mne na něm baví. 
Jeli jsme na dovolenou do Do-
minikánské republiky a před-
poslední den jsme povečeřeli 
a šli se projít na pláž. To jsme 
udělali během pobytu něko-
likrát, ale tentokrát to bylo 
jiné. Přítel mi na pláži začal 
vyznávat lásku a pak najednou 
poklekl. Asi jako každá žena 
jsem tam stála jako opaře-
ná, protože jsem to na jednu 
stranu vůbec nečekala a na 
druhou stranu měla strašnou 
radost. Bylo to opravdu milé 
překvapení.

Už víte, kdy budete mít svatbu?
Už jsme si na to téma povídali, 
ale ještě ne zcela konkrét-
ně. Uvidíme, jak nám to čas 
dovolí, jestli letos nebo jestli to 
kvůli pracovní vytíženosti bu-
deme muset přesunout na příš-
tí rok. Proto konkrétní datum 
nemáme a myslím si, že to ani 
o tom není. Ale na svatbu, až 
budu v bílých šatech, se oprav-
du těším. Určitě si ten den 
užiji. Ale nejdůležitější věc je 
to, abychom se milovali a naše 
láska nikdy nepominula.

Vím, že máte dům a hezký. 
Ale asi ne na Teplicku?
Nebudu úplně přesná, kde to 
je. Je to malá vesnička u Klad-

na, kus za letištěm. Má málo 
obyvatel, což nám vyhovuje. 
Jsme v přírodě a máme tam 
klid. V Praze celý den běhám 
po různých schůzkách, pracuji, 
moderuji, hraji v divadle. Proto 
si ráda poté užiji klid. Chodí-
me ven s pejsky do přírody, 
což v Praze dost dobře nejde. 
Můžeme tam jezdit na kole 
nebo sportovat. A navečer si 
často sedneme a pozorujeme, 
jak zapadá slunce.

Vracíte se někdy do Teplic, 
nebo lépe řečeno do Krupky, 
protože pocházíte odtamtud?
Ano, jsem z Krupky, ale v Praze 
říkám, že jsem z Teplic. Krup-
ku tam asi moc lidí nezná. 
Nejsou tam už ani rodiče, 
protože před třemi lety se od-
stěhovali k Berounu. Jsou tam 
velmi šťastní, pomohla jsme 
jim s koupí krásného dřevěné-
ho srubu. Je na čtyřtisícovém 
pozemku ve svahu a vypadá to 
tam jako v malém Aspenu. Je-
den z mých dvou bratrů je také 

v Praze, druhý zůstal v Tepli-
cích, ale také pracuje v Praze, 
takže se hlavně potkáváme 
tady. Proto se do Teplic často 
nedostanu.

Vždy jste byla fanynkou 
FK Teplice. To se změnilo?
Určitě ne. Mne k fotbalu 
přivedl můj první přítel, který 
hrával za teplické béčko. 
Takže tomuto týmu zůstávám 
stále věrná.

Když se člověk koukne na 
aktivity, které děláte, napo-
sledy moderování v rádiu, 
máte vůbec volný čas?
Po pravdě nyní s tím rádiem, 
což je poslední věc, kterou 
jsme si přibrala, je to složitější. 
Je to každodenní zodpovědnost 
být připravená. Posluchač si 
to možná neuvědomuje, ono to 
není jen o dvou hodinách ve 
studiu. Připravit pořad s něja-
kou tematikou a mít připrave-
ných zhruba 12 tříminutových 
vstupů, není tak jednoduché 

a zabere to docela hodně času. 
Ale stále mi zbývá čas si jít 
třeba zacvičit. Ono je to hlavně 
o tom, jestli chcete. Když 
chcete, najdete způsob, když 
nechcete, najdete si nějakou 
výmluvu. Proto se i v nároč-
ném dni snažím mít nějaké 
volnočasové aktivity, protože 
bych jinak asi zešílela.

Co vám v současnosti zabírá 
nejvíce času?
Vše dohromady – rádio, televize, 
divadlo, kouzla Pavla Kožíška, 
cvičení. Protože vedeme web, 
tak na sobě musíme neustále 
pracovat a vzdělávat se. Ale 
nyní je to rádio, protože to je 
nové a já se snažím zdokonalit.

Hodně vašich fotografií je 
se zvířaty. Jaký k nim máte 
vztah?
Zvířata jsou můj život. Jsou to 
taková sluníčka, která vám při-
nesou radost, když nemáte ná-
ladu. Šest let jsem měla koně. 
Bohužel jsem ho kvůli nedo-
statku času musela prodat. 
Je na Slovensku a má se stále 
skvěle. Nyní mám dva pejsky, 
oba jsou vzácná plemena.

Když zavzpomínáte na minu-
lost, jak jste se ke všemu 
dostala?
Na to se mne ptalo už hodně 
lidí a já sama přesně nevím. Já 
tehdy žila na Teplicku a kama-
rádka mi řekla, zda bych ne-
chtěla dělat v Praze hostesku. 
Jeli jsme do agentury a tam mi 
řekli, že jsem hubená, vysoká 
s hezkým obličejem a zda 
bych nechtěla dělat modelku. 
Nebyl to nějaký můj sen, ale 
zkusila jsem to. Chodila jsem 
na castingy, což bylo časově 

vít lukáš

Na pustý ostrov bych klidně   šla znova

barva: 
černá, šedá a bílá

jídlo: domácí 
langoš s česnekem, 
kečupem a sýrem

hudba: česká, 
například T. Klus

číslo: 18

politik: A. Babiš, ale 
nemám politiku ráda

M o J e  N e J

foto: václav širc
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i finančně náročné, protože 
jsem dojížděla z Teplic. A ono 
ze 100 castingů vám vyjdou 
třeba jen dva. Maminka vždy 
chtěla, abych šla do Miss, a tak 
jsem se ve třiadvaceti přihlási-
la. Stala jsem se Miss Silueta, 
získala titul Miss Bohemia 
a Miss severních Čech. A tím 
to odstartovalo, začala se 
o mne zajímat média.  Po třech 
měsících následovala reality 
show Trosečník. Ono je to ale 
i o štěstí, dnes by to možná tak 
jednoduché nebylo. Ke kariéře 
mi samozřejmě pomohlo i to, 
že jsem si nechala zvětšit po-
prsí. Prvotně to opravdu nebyl 
záměr, já jenom toužila mít 
větší poprsí. Ale v té době to 
média zajímalo a já díky tomu 
začala být slavná. Nejsem na 
to pyšná, ale na druhou stranu 
toho nelituji.

Zmínila jste Trosečníka. Před 
soutěží jste říkala, že jste 
chtěla vždy na pustý ostrov. 
Šla byste do toho nyní?
S odstupem času bych nyní 
řekla, že ano. Protože jsem šíle-
nec. Ale bezprostředně po sou-
těži jsem říkala, že už v životě 
ne. Na druhou stranu mám ne-
skutečné vzpomínky a zážitky, 
které mi nikdo nikdy nevezme. 
Na ostrově jsem si sáhla na 
dno fyzických i psychických 
sil. Bylo to velké ponaučení 
a obrovská zkušenost.

Známá jste i charitou. 
Komu pomáháte?
Jednou z mých oblíbených 
aktivit je beach volejbal a před 
lety jsem si řekla, že bych tím 
mohla někomu pomoci. V mých 
očích je jedno z nejhorších po-
stižení být nevidomý. Proto jsem 

začala pořádat turnaj osobností 
a sportovců a jeho výtěžek šel 
na středisko pro výcvik vodicích 
psů. Uspořádala jsem čtyři 
ročníky. Ale minulý rok jsem ho 
nedělala. S přítelem jsme se stě-
hovali a zároveň do toho začalo 
moderování Snídaně s Novou. 
Už jsem na to neměla čas. Uvi-
dím, zda zvládnu další ročníky, 
ona je za tím spoustu práce 
a času, není to jednoduché.

Když jste zmínila Novu, jaké 
to je, když vás lidé potkávají 
na ulici a zdraví?
Já už byla známá před televizí. 
V showbyznysu jsem již asi 
deset let, takže jsem za tu 
dobu zvyklá na to, že mě lidé 
oslovují. Po pravdě, čím jsem 
starší, tím víc bych chtěla být 
neviditelná a neznámá. Na 
druhou stranu, když je někdo 

milý a příjemný, tak jsme ráda, 
když mě osloví.

Prozradíte na závěr, jaké jsou 
vaše osobní i profesní plány?
Asi bych nebyla žena, kdybych 
nechtěla mít s partnerem 
rodinu. Určitě chceme dítě. 
Žádné datum nemáme, ale je 
mi už 33 let. Takže to asi bude 
brzy. Pracovně je pro mne nyní 
na prvním místě televize a hned 
v závěsu rádio. Pro mne je Sní-
daně s Novou velkým splněným 
snem. Jako patnáctiletá jsem na 
ni koukala a nikdy mne tehdy 
ani ve snu nenapadlo, že se mi 
povede být součástí týmu. Mu-
sím se stále zdokonalovat v mo-
derování, protože ta práce je 
nesmírně náročná. Také máme 
plány na vlastní tělocvičnu. 
Doufám, že to dobře dopadne. 
Ať mi čtenáři drží palce. 

Na pustý ostrov bych klidně   šla znova

Narodila se před necelými 34 lety 
v krupce na teplicku. V roce 2006 se 
účastnila soutěže Miss České republiky 
a získala titul Miss Silueta. krátce poté 
se stala jednou z účastnic soutěže 
trosečník. V roce 2007 si nechala 
zvětšit poprsí, začala se o ni zajímat 
média a prosadila se jako modelka 
a cvičitelka. V posledních letech pracuje 
jako moderátorka Snídaně s Novou 
a má pořad na rádiu kiss.

Hana Mašlíková

P r o F i l

foto: václav širc

foto: radim kořínek
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Ivana Chýlková a Jan Potměšil 
v milostné komedii Hlava v písku
Zajděte si do Krušnohorského 
divadla na představení Hlava 
v písku. 20. května od 19:00 
hodin se v něm představí Jan 
Potměšil a Ivana Chýlková. 
Komedie o milostném příběhu, 
který dojal celé Maďarsko. 
Hra líčí téměř neuvěřitelnou 
lovestory bohatého požitkáře 
Ištvána a jeho ženy Enike, kteří 
se společně koupou v šampaň-
ském, střílejí po sobě, utíkají 
před policií a nesnesitelně si 
lezou na nervy. A to všechno 
jenom proto, že se milují až 
za hrob. Jan Potměšil a Ivana 
Chýlková se představují v jedi-
nečných komediálních rolích, 
které jim byly napsány přímo 
„na tělo“.  zt

V Teplicích zahraje 
Michal Hrůza
V Krušnohorském divadle vy-
stoupí Michal Hrůza s kapelou. 
Na jeho vystoupení se můžete 
těšit 11. května od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 290 do 390 
korun. Jedná se o koncertní 
turné po českých divadlech 
a divadelních sálech. Na kon-
certě zazní průřez Michalovou 
tvorbou, i písně z nového alba 
„Den“ – Slunce či Vzducholoď. 
Jako hosté vystoupí herecké 
osobnosti, které jsou s Micha-
lem či kapelou pracovně spja-
té. Zpěvák, skladatel a textař, 
zakládající člen a dlouholetý 
frontman skupiny Ready Kir-
ken, pro kterou složil a napsal 
více než padesát písní a tex-
tů, se v roce 2006 vydal na 
sólovou dráhu a založil Kapelu 
Hrůzy, se kterou od té doby 
vydal již tři studiová alba.  zt

Akce pro veřejnost 
v Planetáriu Teplice
Planetárium v Teplících je ote-
vřené každou středu a neděli. 
Aktuální program planetária 
a i hvězdárny najdete na 
webové stránce www.haptep-
lice.cz.  zt

V Jazz Clubu vystoupí Petr Kadlček
Do teplického Jazz Clubu 
přijede Petr Kadlček. 
Jeho akustický koncert si 
užijete 29. dubna od 20:00 
hodin. Vstupné je 100 
korun. Hudebník natočil 
před pár lety sólové album 
„CD“ na flashce, ze kterého 
částečně sestaví svůj 
koncert. Doplní ho ale prů-
řezem písniček z let dávno 
minulých a dotkne se ve-
dle písní Natural i období 
svého působení v teplické 
skupině Emise. Na koncer-
tě ovšem zazní i několik 
čerstvých novinek, které 

právě nyní připravuje na 
své nové album „CD“ na 
kartě, které bude křtít 
v červnu tohoto roku.  
Host večera není v žád-
ném případě náhodný. 
Skvělý instrumentalista 
Tomáš J Holý už s Petrem 
Kadlčkem absolvoval řadu 
společných akcí a bude 
hostovat i na jeho novém 
albu. Svojí svéráznou 
atmosférickou metodou 
kytarové hry jistě zají-
mavě doplní realistické 
pop-folkové písničky Petra 
Kadlčka.  zt

V Teplicích se představí 
Kolega Mela Gibsona
Do Krušnohorského divadla 
přijede soubor Frída s předsta-
vením Kolega Mela Gibsona. 
Těšit se na ně můžete 9. května 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
200 do 280 korun. Komorní 
příběh jednoho herce, kome-
diální monodrama připravené 
se souhlasem autora pro v této 
roli excelentního Martina 
Trnavského. Text byl aktualizo-
ván a přenesen do českých re-
álií. S písničkami a tanečními 
kreacemi je skvělým zážitkem 
s překvapivou pointou. Hlavní 
hrdina, druhořadý herec 
provinčního divadla, je zatčen 
za loupežné přepadení banky 
a vyslýchán policií. Během 
necelé hodiny a půl se odehra-
je příběh, během něhož se do-
zvíme nejen o jeho pohnutém 
hereckém i osobním životě, ale 

i jak se jednou setkal v letadle 
z Kanady do Frankfurtu s Me-
lem Gibsonem a to jej zasáhlo 
na celý život. Inscenace se 
setkává se skvělými recenzemi 
a nadšenými ohlasy diváků.  zt

Výstava mýdel 
v teplickém muzeu

Až do 24. dubna můžete 
navštívit výstavu Voňavý 
svět mýdel v teplickém 
muzeu. V expozici najdete 
výrobky teplické Mýdlárny 
u Zámku.  zt

V klubu Hvjezda 
vystoupí i tepličtí 
Schlack
Pořádný nářez slibuje 
koncert v klubu Hvjezda. 
23. dubna tu vystoupí 
pražští Matahari i teplická 
kapela Schlack. Více se 
dozvíte na webové stránce 
www.hvjezda.cz.  zt

Sedmý abonentní 
koncert cyklu A
Už 7. abonentní koncert 
cyklu A si zájemci užijí 
v Krušnohorském divadle. 
Těšit se na něj můžete 
28. dubna od 19:00 hodin. 
Vstupné je 160 korun. 
Program: G. Rossini: Vilém 
Tell - předehra k opeře 
H. Wieniawski: Koncert pro 
housle č. 1 fis moll R. Schu-
mann: Symfonie č. 3, op. 97 
„Rýnská“.  zt
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Nálepku si podnik za jídlo zasloužil
Na návštěvu do teplických 
Městských sálů za červeným 
kostelem jsem se těšil. Hod-
notit restauraci, která dostala 
nálepku od Zdeňka Polreicha, 
jsem ještě nebyl. Trochu ji to 
vlastně handicapovalo, proto-
že do podniku jdete s určitým 
očekáváním.

Televizně předělaný vstup je 
příjemný. Zmizely i reklamní 
poutače. Krátce před poled-
nem v restauraci téměř 
nikdo není, což mě tro-
chu zarazí. Po chvíli ale 
lidé chodit začnou. Na 
první pohled restaura-
ce působí velmi čistě, 
na stole jsou ochu-
covadla a koženkové 
ubrusy. Číšník přichází 
zanedlouho. V poledním 
menu mají tři jídla – krů-
tí roládu se žampiony s rýží, 
plněné bramborové knedlíky 
a vepřové medailonky s grilo-
vanou zeleninou a šťouchaný-
mi brambory. Poslední jídlo je 
uvedeno jako tip a také mi ho 
doporučí. A k tomu kolu.

Beru i krupicovou polévku, 
která je součástí menu. Oprav-
du horká mi přistává téměř 
okamžitě na stole. Je trochu 

mastnější, 
než bych si 
představo-
val, s čers-

tvou petržel-
kou. V misce, 

ale ta má jiný 
a lepší tvar, než jsem zazna-
menal v jiných restauracích.

Po dojezení musím chvíli če-
kat, otestuji wifi. Sice ji najdu, 
ale nejde. Číšník se omlouvá, 
prý o tom vědí, ale zatím to ne-
dokázali opravit. 

Hlavní jídlo vypadá dobře. 
I medailonky jsou grilované, 
jídlo je lehlé. Co se opravdu 
povedlo, jsou z mého pohledu 

šťouchané brambory. Nakonec 
jsem snědl úplně vše.

Ještě jdu zkontrolovat toalety. 
I ty jsou stále opravené. Je zde 
čisto, dokonce to tu příjemně 
voní, neschází vůbec nic.

Vše jsem zvládl za 25 minut, 
což je na oběd příjemný čas. 
Za vše jsem zaplatil 141 korun, 
což není nejméně, ale rozhodně 
také ne moc. Mé jídlo navíc bylo 
ten den na menu nejdražší.

Šel jsem zkusit najít chybu, 
ale nakonec odcházel spoko-
jený. Jít do Městských sálů na 
oběd není špatná volba. Snad 
zde příště půjde i ten inter-
net.  lu

Rybí soutěž 
jde do finále
Do soutěže Rybí pochoutky Ús-
teckého kraje, jejímž garantem 
a pořadatelem je odbor život-
ního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, došlo do uzávěrky v po-
lovině února 58 receptů. Z nich 
bylo vybráno deset, podle 
kterých  připravila pro hodno-
cení pokrmy Hotelová škola, 
Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola Teplice.

 Z deseti připravovaných po-
krmů bylo šest kaprů, dvě štiky 
a dva pstruzi. Pro ochutnávku 
na rybářské výstavě 30. dub-
na na Novém Hradě Jimlín byly 
vybrány porotou tři nejlepší 
recepty – Pstruh podle Jakuba, 
Kapří filet na grilu a Kapr spící 
na zeleninové postýlce.  zt
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Barokní sousoší kalvárie, 
z období kolem r. 1720, se sochou 

ukřižovaného Krista, klečící Pannou 
Marií a sv. Janem Evangelistou, stojí, 

ač se to kupodivu nezdá, po celou dobu 
své existence na stejném místě. V první 

polovině 18. století bylo osazeno na 
důležité křižovatce cest, které se tu 

ještě před branami města setkávaly. 
Rozmach města v 19. století přinesl 

výstavbu domů do jeho těsné blízkosti 
– vznikl zde zájezdní hostinec. Při jeho 

rozšiřování byla v jeho stěně, z úcty 
k tomuto sousoší, vytvořena nika, ve 

které je nyní umístěno, a nemuselo se 
tak přemisťovat ze svého místa.

Fontána je tvořena soustavou 
trysek vytvářejících tryskající vodou 
tvar pampelišky, která padá do 
malého bazénku vytvořeného před 
zahradním průčelím Císařských 
lázní v Lázeňském sadě v místech, 
kde ještě počátkem 20. století 
stávala vnější dřevěná kolonáda 
Císařských lázní.

teplická socha W. a. mozarta je dílem uznávaného 
německého sochaře Franze Metznera (1870–1919), 
který svými monumentálními plastikami výrazně ovlivnil 
německé umělce z Čech. Původně snad určená pro 
budovu Stavovského divadla v Praze, se dostala do 
Teplic, kde nejprve po r. 1920 nahradila strženou sochu 
císaře Josefa II. na podstavci před radnicí, po druhé 
světové válce zůstala uložena téměř v zapomnění, aby 
se posléze objevila na svém nynějším místě – v parku 
u Kolostůjových věžiček.
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Ze soutěže o nejhezčí kraslici 
přivezla Arkadie zlatou medaili
Už podeváté se v předveliko-
nočním období schází žáci spe-
ciálních škol regionu v Duchco-
vě, aby soutěžili ve zdobení 
kraslic. A podeváté se soutěže 
„O nejkrásnější velikonoční 
vajíčko“, kterou pořádá DD, ZŠ 
a SŠ p.o. Duchcov, zúčastňuje 
i družstvo speciální soukromé 
školy teplické Arkadie. Letoš-
ního ročníku se „v barvách 
Arkadie“ zúčastnili čtyři dívky 
a jeden chlapec. A právě on, 
Jirka Kolář, přesvědčil porotu, 
že jeho výtvor, vajíčko zdobe-
né kávovými zrny, si zaslouží 
v jeho kategorii první místo. 
Dívky se sice v silné konkuren-
ci celkem 41 soutěžících „na 
bednu“ nedostaly, ale nebyly 
zklamané, braly to sportovně. 
„Techniky, které zvolila děv-
čata, byly zajímavé,“ říká Jitka 
Riedelová, učitelka výtvarné 
výchovy, která soutěžící dopro-
vázela. „Posloužil jim k jejich 
výtvarným kreacím mech, 

macešky, peříčka a dokonce 
i napínáčky. Celá naše parta 
byla úžasná, všichni se moc 
snažili, pracovali až do konce 
se zaujetím, byli samostatní 
a chovali se ukázkově. A to 
nám udělalo větší radost než 
medaile.“ Soutěže podobného 
typu podporují kreativitu dětí 
a také je motivují k prohlubo-
vání dovedností, které jim do 
budoucna pomohou při jejich 
pracovním uplatnění. Na vzdě-
lávání totiž v Arkadii navazuje 
řada služeb, jejichž cílem je do-
vést mladé lidi se zdravotním 
postižením až k jejich prvnímu 
zaměstnání.  Josef Hon

Jarní hobby závody Bystřany
V obci Úpořiny nedaleko 
Bystřan u Teplic se nachází 
nedávno opravený statek, ve 
kterém kromě teplické Arka-
die má své zázemí jezdecký 
klub – Sportovní stáj Svobodo-
vá. Petra Svobodová zde chová 
nejen koně, ale také drobné 
hospodářské zvířectvo. Spor-

tovní stáj Svobodová se zabývá 
rekreačním a sportovním jež-
děním, hlavně v disciplínách 
parkur, drezura, vytrvalostní 
ježdění a pony sport. Naši 
členové mají za sebou hodně 
úspěchů, pravidelně se účastní 
jezdeckých závodů po celé ČR. 
Odbornost a kvalifikovanost 
máme na prvním místě. Máme 
i program pro nejmenší ve 
formě jezdecké školičky pro 
děti od tří let. Naše minifarma 
slouží i mateřským a základ-
ním školám, které si můžou 
domluvit exkurzi. Program 
uzpůsobujeme věku dětí. Rádi 
navážeme spolupráci i s jinými 
organizacemi či soukromými 
osobami.  Sportovní stáj Svobodová

Plavci přivezli medaile
Také družstvo ZŠ a PrŠ Arkadie, 
o.p.s., se zúčastnilo Regionál-
ního přeboru plavání, který 
v krytém bazénu v Litoměři-
cích uspořádal Odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje a SK 
Parta Litoměřicko za podpory 
ČSMPS. Z plavců Arkadie byli 
nejúspěšnější chlapci. Štafeta 
4×25 m ve složení Jan Bokoč, 
Jakub Hrdlička, Vítězslav 
Reininger a Michal Török si 
vybojovala stříbro a dva její 
členové Míša Török a Víťa 
Reininger dokonce dosáhli 
na zlato – Míša v kraulu na 
25 metrů a Víťa na 50 m prsa. 
Také jediná dívka v družstvu 

Arkadie, Kristýna Vojtíšková, 
se umístila na medailové pozi-
ci, na 50 m prsa si vybojovala 
bronz. „Potěšila nás perfektní 
organizace přeboru i vyhlašo-
vání vítězů pod širým nebem,“ 
říká vedoucí výpravy Radka 
Onuferová, „příští rok se zase 
těšíme do Litoměřic.“  Josef Hon

Židé v boji a odboji
V aule teplického gymnázia 
probíhá výstava s názvem 
Židé v boji a odboji. Navštívit 
ji můžete až do 13. května. 
Jak název napovídá, výstava 
je připomenutím židovských 
osobností, které se podílely 
na odboji za 2. světové války. 
Náplní výstavy je především 
připomenutí konkrétních 
jednotlivých osobností a jejich 
činů podle vzpomínek účast-
níků. Zájemci o problematiku 
si k prohlídce výstavy mohou 
u paní knihovnice zapůjčit 
brožuru, která obsahuje další 
informace. Výstavu nám zapůj-
čilo Eurocentrum v Ústí nad 
Labem.  Gymnázium teplice

Krupka žila 
velikonočním 
jarmarkem

Obyvatele Krupky bavil 
jarmark zaměřený na nad-
cházející Velikonoce. Vedle 
kolotočů a stánků si lidé mohli 
zkusit nazdobit vajíčka, uplést 
pomlázku nebo košík.  zt

Zajděte si na domácí zápasy 
Nordians Teplice
Klub hráčů amerického fotbalu 
Nordians Teplice zve fanoušky 
na domácí zápasy. 30. dubna 
se utkají s týmem Šumperk 
Dietos a 11. června s týmem 
Zlín Golems. Utkání se usku-
teční na stadionu Sportovního 
areálu Anger vždy od 15:00 
hodin.  Petr Prášek

•	Tenisové	kurty a víceúčelové	
hřiště na volejbal, nohejbal 
a basketbal

•	Zrcadlové	bludiště s 26 zrcadly 
a výstavní síní – na pokladně 
k dispozici upomínkové	
předměty (pohledy, turistické 
známky, brožury Větruše, mapy, 
přívěsky na klíče, magnetky) 
i razítka: Karl Eichler a Bludiště

•	Přírodní	bludiště
•	Vyhlídková	věž 

ve výšce 227 m n. m., 111 schodů

Adresa:	
Fibichova 392, Ústí nad Labem
Otevírací	doba:	
duben až květen 900–1900 hodin 
červen až srpen 900–2000 hodin 
září až říjen 900–1800 hodin 
listopad až březen 900–1700 hodin

V bezprostřední blízkosti areálu se na-
chází pomník Karla Eichlera a historické 
popraviště. Po zelené turistické značce 
je možný výlet k Vaňovskému vodopádu 
nacházejícímu se v národní přírodní 
památce Vrkoč.

SEZONA V AREÁLU 
VĚTRUŠE ZAHÁJENA!
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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.

P Ř i S t A V o V Á N Í  V e l k o k A P A c i t N Í c H  k o N t e J N e r ů  V   t e P l i c Í c H

Mezinárodní den dětí v AQUACENTRU Teplice
Blíží se léto a pro děti vždy 
zajímavý měsíc červen, konec 
školního roku. V tomto měsíci, 
a to v sobotu 4. června 2016 
od 13,00 do 17,00 hod. se bude 
konat v AQUACENTRU v pro-
storách venkovního slunění 
„Mezinárodní den dětí“. Tuto 
akci pořádá AQUACENTRUM 
ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže v Teplicích. Pro děti 
bude připraveno velké množ-
ství soutěží a her na suchu 
i ve vodě. Dále doprovodný 
program a samozřejmě nebu-

dou chybět odměny a sladkos-
ti za účast v soutěžích. Vstup 
pro účastníky akce je zdar-
ma, děti do 10 let se mohou 
zúčastnit pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let. V případě 
nepříznivého počasí se oslavy 
Dne dětí odehrají ve vnitřních 
prostorách AQUACENTRA.

Oficiálně je samozřejmě 
„Mezinárodní den dětí“ dato-
ván k 1. červnu, ale slavit bu-
deme v AQUACENTRUM celý 
týden tak, jako každý rok. Od 
30. 5. do 5. 6. 2016 bude pro-

bíhat Týden dětí, který vy-
vrcholí 4. 6. 2016 společnou 
akcí s Domem dětí a mláde-
že. Po celý Týden dětí bude 
platit speciální zvýhodněné 
vstupné, které bude následu-
jící: věková kategorie 6–15 let 
může využít vstupu na tři ho-
diny za částku 70 Kč, ostatní 
návštěvníci budou platit za 
tři hodiny 90 Kč. Organizo-
vané skupiny z mateřských, 
základních a středních škol 
a učilišť mohou využít vstup-
ného na dvě hodiny za 20 Kč. 

Děti do 6 let mají vstup zdarma, 
a to po celý rok.

Při odchodu a při předlože-
ní účtu si dítě, žák a student 
může zatočit kolem štěstí 
a vytočit malý dáreček s pře-
kvapením. O speciální vstup-
né si návštěvník musí požádat 
na recepci a složit minimální 
zálohu 200 Kč.  pr
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Přijďte nás podpořit přímo na stadion

16.4. od 17:00

30.4. od 17:00*
* Čas a datum utkání se může změnit dle TV Přenosu

FK Teplice na stínadlech

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s tím, jak se 
vyvíjí česká legislativa. Aplikace na míru mohou 
podnikatelům významně usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od ledna 
i spolumajitelkou penzionu. Abych zvládla nové 
povinnosti, potřebovala jsem práci v restauraci 
co nejvíc zautomatizovat. Hledala jsem řešení, 
které by mi umožnilo vést si přehled o tržbách, 
a  také jsem chtěla zavést platby kartou. Ze 
současné nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, a je velmi 
jednoduchá na ovládání,“ říká čtyřiatřicetiletá 
paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat data 
o  tržbách, vystavovat elektronické účtenky 
i sledovat pohyb zásob na skladě. Aplikace je 
uzpůsobena k přijímání stravenek a je možné 
k ní připojit mobilní platební terminál a kapesní 
tiskárnu. Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet pro 
restauraci a verzi Standard pro penzion. Obě 
mě přijdou na 720 korun měsíčně. Chytrý 
telefon i tablet už jsem měla, dokoupila jsem 
jen mobilní tiskárnu na účtenky a pronajala si 
u  banky terminál pro bezhotovostní platby,“ 
vysvětluje podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se zjednodušila, neztrácíme čas 
luštěním papírových účtenek a počítáním skladových zásob. Zbývá mi 
víc času na penzion. Populární jsou platby kartou. Zákazník nemusí 
hlídat hotovost v peněžence a víc utrácí. Mile mě překvapilo, že díky 
aplikaci jsem v  podstatě připravená k  přechodu na elektronickou 
evidenci tržeb,“ dodává.

I N Z E R C E

Na Lázeňské vystoupí také 
Dan Bárta i Oldřich Kaiser
Už 862. Zahájení lázeňské sezó-
ny se blíží. Akce se letos usku-
teční ve dnech 28. a 29. května. 
Dům kultury už zveřejnil jména 
některých vystupujících. Na 
scéně U Ptačích schodů se 
představí například skupiny 
Wishmasters, Buty, Fleret nebo 
Alice s Danem Bártou. Scéna za 
Domem kultury bude připra-
vena pro skupinu Traband, 
Václava Neckáře a Bacily, Ro-
berta Křesťana a Druhou trávu, 
nebo Petra Bendeho s Bandem. 
Scéna na náměstí Svobody 
se těší na skupinu Normal + 
Melodica, Carpatia Castle nebo 

na Martina Ketnera and Trou-
ble Heroes. Scéna Na zámku 
letos představí Dášu Vokatou 
s Oldřichem Kaiserem, Lenku 
Dusilovou a Baromantiku nebo 
Svatopluka & Sváťu Karáska. 
Scéna Mušle v šanovském par-
ku přivítá například Lounskou 
13, Josefa Zímu a orchestr Jiřího 
Sládka nebo Naďu Urbánkovou 
a Bokomaru.  zt

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko 2016
Zúčastněte se dobrovolnické 
úklidové akce. Uklízet se bude 
v sobotu 16. dubna od 13:00 
hodin na cestě Březový háj 
– u označení obce Proboštov. 
Město Teplice poskytlo na 
úklid velkokapacitní kontej-
ner. Bližší informace najdete 
na webové stránce www. 
eplice.cz/uklidme-svet-uklid-
me-cesko.cz.  zt

Návštěva muslimů
Studenti semináře z religionis-
tiky využili pozvání muslimské 
obce v Teplicích a navštívili 
místní modlitebnu. Teplická 
muslimská komunita včetně 
studentů našeho gymnázia 
nás 20. března pohostila čajem 
a sladkostmi. Během návště-
vy se odehrála i bohoslužba, 
kterou studenti pozorovali. 

 Gymnázium teplice

Jak se zbavit odpadu zdarma 
Prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů rozmístěných po 
městě, které jsou přistavovány opakovaně, cca po 5-ti týdnech, 
na vytipovaná stanoviště na území celého města (přehled 
stanovišť a termínů pro přistavování kontejnerů naleznete na 
webových stránkách města: www.teplice.cz pod odkazem „odpa-
dy“, případně je rozpis k dispozici na podatelnách Magistrátu). 
Tato služba je zaměřena pouze na objemný odpad z domácností 
(např. koberce, lina, nábytek..., popř. odpad ze zeleně), nikoliv 
na odpad stavební (suť, cihly) či nebezpečný (např. autobaterie, 
lednice, televize atd.). Pro rok 2016 byla služba přistavování vel-
kokapacitních kontejnerů rozšířena, a to z původních 100 stano-
višť na 125 stanovišť na území celého města.  zt

Lanovka jezdí 
jen omezeně
Až do konce dubna se lanov-
kou z Krupky na Komáří vížku 
svezete v omezeném režimu, 
a to pouze o víkendech. Důvo-
dem je pravidelná roční revize 
technického zařízení, kterým 
musí lanovka procházet kvůli 
své bezpečnosti. Lanovka fun-
guje od roku 1953. Je dlouhá 
2348 metrů a překonává 
převýšení 480 metrů. Dopravní 
rychlost lanovky je 2,5 metru 
za sekundu, jízda tak trvá 
15 a půl minuty. Za hodinu 
zvládne jedním směrem pře-
pravit 226 cestujících. Dráha 
má 60 dvoumístných sedaček 
a 29 podpěr.  zt

Pozor na plánavanou 
uzavírku v oblasti Letné
Z důvodu konání cyklistického 
závodu Český pohár horských 
kol  2016 budou v pátek 
a v sobotu 29. – 30. dubna od 
8:00 do 20:00 hodin uzavřeny 
ulice Rooseveltova od Lau-
beho náměstí po křižovatku 
s ul. Dr. Vrbenského a ulice 
Na Letné, Rudolfova, Bořivojo-
va, Svatováclavská, Karla IV., 
Vladislavova, Na Červeném 
vrchu – oblast od křižovatky 
ulic Plynárenská, Na Letné po 
křižovatku ulic Dr. Vrbenské-
ho, Na Červeném vrchu. Ob-
jížďka povede ulicí Mlýnská, 
Pražská, Plynárenská, Bystřan-
ská, U Zámecké zahrady, a to 
obousměrně.  zt
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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


