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Všechno jsme 
si tvrdě vydřeli
STRANY 8–9

Češi se hlásí 
k německé 

strážní policii
STRANA 5
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Představujeme kandidáty pro krajské volby
Oldřich Bubeníček
Lídrem kandidátky KSČM pro 
volby do zastupitelstva Ústec-
kého kraje je Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje.

„Stále bojujeme za snížení 
nezaměstnanosti v kraji, což 
se nám příchodem nových 
investorů daří. Ve strategické 
zóně Triangle zahájil výstavbu továrny 
jihokorejský investor Nexen tire. Jde 
o třetí největší zahraniční investici v Čes-
ké republice. Vzhledem k nedostatečnému 
počtu lékařů a zdravotního personálu, 
což je celostátní problém, se snažíme 
vytvářet dobré podmínky už pro studenty 
zdravotnických oborů, kteří budou po ab-
solvování pracovat v kraji. Jsme rádi, že 
v letošním roce bude uvedena do provozu 
poslední část dálnice D8. Nejenže se uleví 

obyvatelům na objízd-
ných trasách, ale určitě 
bude kraj zajímavý pro 
další investory. Částečné 
prolomení limitů těžby, 
zatím na lomu Bílina, je 
i výsledkem naší snahy 
o zachování pracovních 
míst v regionu. Náš kraj 
se stává krajem, který 

začíná objevovat stále větší množství 
návštěvníků, nejen od nás, ale i z ciziny. 
Investujeme každoročně významné částky 
do oprav památek, ale i do infrastruk-
tury pro cestovní ruch a dopravu, 
naši podporu mají kulturní podniky 
i sportovci. Velice zdařilou akcí byly Hry 
zimní olympiády dětí a mládeže. V kraji se 
snažíme o zajištění dobré sociální péče, 
naše střední školy mají velmi dobrou 
úroveň. Investujeme nemalé částky do 

obnovy budov a vybavení škol a sociálních 
zařízení. Největší zdravotnické zařízení 
Krajská zdravotní, a. s., se zbavilo dluhů 
a hospodaří v kladných číslech. Samo-
zřejmě je celá řada úkolů a aktivit, které 
ještě čekají na dokončení. Pokud opět 
dostaneme důvěru obyvatel našeho kraje, 
jako v minulých volbách, chtěli bychom 
posunout náš kraj o stupínek výš, tak aby 
byl místem pro dobrý život.“

Nataša Schalková 
60 let, bydliště Duchcov. 
Obor prodavač textilu – 
tomu se věnovala 30 let. 
13 let byla zaměstnaná 
v a. s. lázně Teplice 
v Č. jako pokojská. 
Je členkou MV Teplice 
a předsedkyně Levicové-
ho klubu žen Teplice.

„Činnost v LKŽ je pro mne velkou priori-
tou. Zaměřujeme se především na zvýšení 
účasti žen na veřejném životě. Snažíme 
se překonávat rezignaci žen na politiku 
a povzbuzovat jejich zájem o řešení míst-
ních a regionálních problémů. Spolupra-
cujeme s členkami obecních a krajských 
zastupitelstev. Prosazovat chci adekvátní 
zastoupení žen ve funkcích v politických 
stranách, včetně začlenění zásady 

rovných příležitostí. Změnit to, co 
bylo zvyklostí po staletí v myšlení, 
přístupech, hodnotách a chování 
lidí, je otázkou několika generací. 
A protože mnohé související 
s touto změnou začíná výchovou, 
domnívám se, že také mnohé mají 
v rukou samotné ženy. Závěrem: 
Chci podpořit zlepšení sociálních 
jistot, zdravotnictví a rozvoj 
vzdělávání ve školství.“  pr

862. Zahájení LáZeňské seZóny 
V TepLicích

soboTa 28/5 

scéna U pTačích schodů
13:00 barock barokní a rockoVé hiTy
14:30 bLack Tiger
16:00 WoLfarian
17:30 WishmasTers
19:00 ciTron s LáďoU křížkem a TanjoU
21:15 bUTy

scéna Za domem kULTUry
13:30 LUcie reViVaL
15:00 Tonya graVes
16:30 meTaLLica reViVaL cZ
18:00 Traband
19:30 sUpporT Lesbiens
21:15 VácLaV neckář se skUpinoU 
 baciLy „meZi sVými“

scéna na ZámkU
13:00 ježkoVy sTopy
15:00 Už jsme doma
17:00 dáša VokaTá & oLdřich kaiser
19:00 naVosTro
21:00 Lenka dUsiLoVá & baromanTika

scéna na náměsTí sVobody
09:30 b. b. fLink
11:30 normaL + meLodica
13:15 monokL
14:45 carpaTia casTLe
16:15 báry
17:45 rain
19:30 r. moLnár a josef danč band
21:00 sabina křoVákoVá s kapeLoU

mUšLe
14:00 big band TepLické konZerVaToře
15:30 daLLamViLág – csaLLóköZ
17:00 příVoranka
18:30 LoUnská 13
20:00 josef Zíma a orchesTr j. sLádka

neděLe 29/5

scéna U pTačích schodů
13:00 kraUsberry
14:30 fLereT

16:00 miro šmajda & Terrapie
17:30 moTorband s k. sTřihaVkoU j. h.
20:00 dan bárTa se skUpinoU aLice

scéna Za domem kULTUry
13:30 michaL TUčný reViVaL pLZeň
15:00 k. kahoVec a george & beaToVens
16:30 žaLman & spoL.
18:00 roberT křesťan a drUhá TráVa
19:30 peTr bende & band

scéna na ZámkU
13:00 big band jULiUse baroše
15:00 poLeTíme?
17:00 kVěTy
19:00 sVaTopLUk & sVáťa karásek

scéna na náměsTí sVobody
11:30 Zero Zero
13:00 oVečky a osTaTní
14:30 sorry hoLka
16:00 Wan men sonk
17:30 m. keTner and TroUbLe heroes
19:00 recycLer ZZ Top

mUšLe
11:00 ZUš žaTec
12:30 gaUdeamUs – ZUš TepLice
14:00 reViVaL sWing band praha
15:30 heLigonkáři Z podřipska
17:00 sTráníci
18:30 krUšnohorská dUdácká mUZika
20:00 naďa UrbánkoVá a bokomara

Zámecká Zahrada
27–28. 5. fesTiVaL boží koUpák 
  na místě bývalého koupaliště

božák
13/5 20:00 páTek 13. na božákU
14/5 22:00 eLekTro nighT VoL. 5
20/5 22:00 deep ThroaT
30/6 21:00 gympLay Za VíZo

jaZZ kLUb
13/5 Los QUemados
20/5 Zdeněk bína Trio
3/6 skok přes pLoT
10/6 charLie sLaVik reVUe
11/6 miriam bayLe QUarTeT
18/6 ZUZana doVaLoVá QUarTeT

24/6 igor barboi Trio
25/6 Večer pro opUšTěná ZVířáTka

krUšnohorské diVadLo
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
15/6 19:00 hrdý bUdžes

dům kULTUry
12/5 19:00 7. abon. 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: 
  j. bond mUsic a mUZikáLy

kino kVěTen
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
16/5 17:30 jak se ZbaViT neVěsTy
16/5 20:00 poLednice
17/5 15:00 Lída baaroVá
17/5 17:30 jak se ZbaViT neVěsTy
17/5 20:00 poLednice
18/5 17:30 jak se ZbaViT neVěsTy
18/5 20:00 nebe a Led
19/5 17:30 sVáTek maTek
19/5 20:00 X-men – apokaLypsa 3d
20/5 15:30 angy birds Ve fiLmU 3d
20/5 17:30 sVáTek maTek
20/5 20:00 X-men – apokaLypsa 3d
23/5 20:00 jak básníci čekají na ZáZrak
24/5 15:00 já oLga hepnaroVá
31/5 15:00 caroL

regionáLní mUZeUm TepLice
VýsTaVy
do 29/5 VýsTaVa ZUš TepLice
6/5–30/10 seVeroZápadní čechy 
  Za VLády LUcembUrků
do 23/5 15 LeT práce pro Vás 
  (15 LeT ÚsTeckého kraje)

Tip Přemysla Šoby
Již více než 
dvacet let patří 
poslední květ-
nový víkend 
v Teplicích 
slavnostnímu 
zahajování lá-
zeňských sezon. 
To letošní proběhne 28.–29. 
května a lázeňská sezona to 
bude z historického pohledu 
862. Dům kultury je pořadate-
lem již 16. ročníku této akce 
v tradiční podobě dvoudenní 
slavnosti s programem pro 
každého. Teplická „Lázeňská“ 
není jen hudebním festivalem, 
byť nabízí hudbu hned na 
pěti scénách. Neméně bohatý 
a pestrý doprovodný program 
zahrnuje např. tradiční Por-
celánové trhy, kostýmovaný 
historický průvod a církevní 
žehnání pramenům. Pro děti 
jsou připraveny pohádky, 
soutěže či projížďky na koních. 
Nebudou chybět rytířské sou-
boje, řemeslný trh a ohňostroj. 
Ten začně v sobotu v obvyk-
lém čase 22.22. Pro ty, kdo 
nemohou do Teplic dorazit, 
je na stránkách Domu kultu-
ry připraven online přenos 
s hudebním programem scény 
na náměstí Svobody, moderá-
torem Radkem Jirglem a hosty 
Tonyou Graves, Lenkou Dusi-
lovou, Láďou Křížkem a bratry 
Neckářovými. Slavnostní za-
hájení 862. lázeňské sezony je 
připraveno, tak jen doufejme, 
že se vydaří i počasí.

 Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice
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I N Z E R C E

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 cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní  
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Sleva až 70 000 Kč
7 let záruky

Koho byste rádi 
viděli na Lázeňské?

Kája Bambasová 
25 let, student 
Ústí nad Labem 
 
Na Lázeňské bych ráda 

viděla někoho ze svých oblíbených 
českých interpretů, jako je například 
skupina Jelen, Kryštof, Kabáti...

Veronika Polášková 
22 let, student 
Ústí nad Labem 
 
Na letošní Lázeňské 

bych ráda viděla kapely MIG 21, 
Sto zvířat nebo Kryštof. 

Zdeňka Černá 
31 let, mateř. dovolená 
Ústí nad Labem 
 
Nejradši bych viděla 

skupinu Kryštof, ale ty by se tam asi 
nevešli. Dále Mig 21, Jaroslava uhlíře.

Barbora Šlajnerová 
16 let, studentka 
Teplice 
 
Ani nějak nevím. 

Vlastně tam možná letos ani nepůjdu. 

Adéla Martináková 
19 let, studentka 
Teplice 
 
ráda bych zde viděla 

více rockových kapel (Imodium, The 
Paranoid) nebo někoho, kdo zaujme 
mladší i starší věkovou kategorii, 
například Marka Ztraceného. Také 
bych uvítala mladé nadějné kapely, 
které se chtějí projevit.

A N K e T A

Teplice si prohlédnete ve 3D

Trojrozměrné zobrazení celých 
Teplic najdou nyní uživatelé 
internetu na portále mapy.cz. 
Naskytne se jim nezvyklý po-
hled na reliéf města, se kterým 
mohou libovolně pracovat.

„Lidé si mohou 3D modely 
měst Ústeckého kraje natočit 
ze všech stran, naklonit nebo 
si přizpůsobit výšku, ze které 
se na ně chtějí dívat. Trojroz-
měrné zobrazení umožňuje 
lepší představu o terénu. Cel-

kem mohou lidé na Mapy.cz 
takto prozkoumat 3D mode-
ly již 43 měst České republiky, 
jenž vznikly zpracováním šik-
mých snímků focených v pěti 
směrech, tedy nafocením ka-
ždé světové strany pod úhlem 
45 stupňů a jednoho kolmo 
dolů,“ vysvětlil manažer týmu 
Martin Fuks.

V Ústeckém kraji si lze takto 
prohlížet také Ústí nad Labem, 
Litoměřice nebo Most.  zt

Praha byla čínská, 
Teplice japonské

Teplice navští-
vil  japonský 
velvyslanec 
Tetsuo Yama- 
kawa. Prahu 
navštívil čín-

ský prezident Xi Jinping. 
V Praze bojovali policisté 
proti tibetským vlajkám, 
v Teplicích si na služebně 
dali kafe. Obě návštěvy dělí 
pár týdnů, a přestože obě 
země jsou asijské, nejsou 
z hlediska světové politiky 
srovnatelné. Co se porovnat 
dá, je význam japonských 
a čínských investic. Zatím-
co Čína slibuje příliv téměř 
sto miliard, dosud se na 
českém trhu příliš neuká-
zala. Japonsko také nepatří 
do TOP sestavy zahranič-
ních investorů, ale cílená 
investice do teplické společ-
nosti AGC je nepřehlédnu-
telná. Tisíce pracovních 
míst, teplický prvoligový 
klub, střední škola, stovky 
živností napojených na 
japonské investice. Nemusí-
me si vázat šátky kamikaze 
nebo tančit pod rudými 
vlajkami. Jde o byznys. Ale 
zatímco ten čínský v Čes-
ku spíše krmí politiky, ten 
z „malého“ Japonska zatím 
funguje i pro lidi. Banzai! 
Pardon, hurá!

Martina Seewaldová 
šéfredaktorka

S L O u P e K

žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 11. 5. 2016 
 Příští vydání: 15. 6. 2016  uzávěrka inzerce a příspěvků: 8. 6. 2016  V nákladu 29.000 

výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky 
jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem 
kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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Chcete se podílet na zajímavé 
a originální práci? 
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby 

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost, individuální sjednání zaměstnaneckých výhod
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč, 1-směnný provoz
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby

Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice 
(zastávka trolejbusů je přímo u areálu, kde sídlíme)
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost
Co nabízíme: individuální sjednání zaměstnaneckých výhod – příspěvek 
na dojíždění, 1-směnný provoz
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč
Možnost i práce z domova
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
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Japonský velvyslanec poprvé na Teplicku
ŘeTeNICe – Teplice vůbec poprvé 
ve své funkci navštívil japon-
ský velvyslanec Jeho Excelence 
pan Tetsuo Yamakawa. Hlavní 
program směřoval do výrob-
ních závodů společnosti AGC 
Flat Glass Czech v Řetenicích 
a AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích. Se svou manžel-
kou se zastavil také u místa se-
tkání Ludvíka van Beethovena 
a Johanna Wolfganga Goetha 
a na stadionu FK Teplice.

Právě na stadionu fotbalové-
ho klubu japonský velvyslanec 
prozdradil, že se v mládí fotba-
lu věnoval. Nedávno dokon-
ce nastoupil za amatérskou 
japonskou reprezentaci. „Bylo 
to ale jen na pět minut,“ dodal 
s úsměvem Tetsuo Yamakawa. 

Mimo fotbalový stadion FK 
Teplice směřoval hlavní pro-

gram japonského velvyslance 
do řetenické sklárny a chude-
řické AGC Automotive Czech. 
Obě společnosti jsou dlouho-
době součástí japonské skupi-
ny AGC, největšího světového 
výrobce plochého skla. 

Šlo o vůbec první návštěvu 
japonského velvyslance, pana 

Tetsua Yamakawy v Ústeckém 
kraji v této funkci. „Velmi si 
vážíme toho, že si pan velvy-
slanec vybral naši společnost 
AGC jako jeden z cílů své ná-
vštěvy. Je to potvrzení, že AGC 
je jedna z nejdůležitějších fi-
rem v japonských rukou v celé 
České republice,“ uvedl před-
seda představenstva AGC Flat 
Glass Czech Pavel Šedlbauer. 

V obou výrobních závodech 
se japonský velvyslanec se-
tkal s vrcholným managemen-
tem. „Věřím, že jsme panu vel-
vyslanci ukázali, jak se naše 
dlouholetá tradice výroby plo-
chého skla a autoskel snoubila 
s tradicí a zkušenostmi japon-
skými a že se úspěšně rozví-
její,“ uvedl personální ředitel 
AGC Flat Glas Czech Libor 
Sehnal.  pr

Teplická seniorka přišla podvodem o 600 tisíc
Teplicko – Organizované skupiny 
podvodníků v posledních letech 
podle policistů cíleně v Ústec-
kém kraji podvádějí seniory. 
Nejohroženější jsou podle 
zkušeností kriminalistů ženy 
nad 70 let. Například seniorka 
z Teplicka přišla podvodem zva-
ným Vnuk o 600 tisíc korun.

Podle vedoucího odboru obec-
né kriminality krajského ředi-
telství policie Martina Charváta 
podobné podvody na seniorech 

jsou velmi častými trestnými 
činy. Policistům se špatně vyšet-
řují a oběti jimi velmi trpí. „Nyní 
se dokonce uvažuje, že seni-
or bude v zákoně považován za 
více ohroženou osobu,“ uvedl.

Na seniory se zaměřují hlavně 
organizované skupiny. Celkem 
loni podvodníci v Ústeckém kra-
ji seniory obrali o 1,87 milionu 
korun. O těchto případech poli-
cisté vědí. „Senioři se často stydí 
vše ohlásit,“ uvedl kriminalista 

Tomáš Kocourek. Upozornil, že 
senioři často mají vysoké úspory, 
které shromažďují doma, a jsou 
tak o to snadnějšími oběťmi.

Podle psycholožky Len-
ky Štréblové pachatelé velmi 
dobře znají osobnost starších 
lidí. Spoléhají na to, že se cítí 
osamělí a nemají dostatek in-
formací. Vědí, že senioři často 
špatně vidí a slyší, bývají ovliv-
něni léky, pomalu se pohybují 
a mají pomalejší reakce.  lu

Za pokácení májky trestní oznámení 
Kostomlaty – Radnice obce Lom podala 
trestní oznámení na dva muže, kteří na 
tamním náměstí uřízli májku. Oba jsou 
z 20 kilometrů vzdálených Kostomlat 
pod Milešovkou, kde den předtím někdo 
z návsi májku ukradl. Policie šetří případ 
jako poškození cizí věci, podle mnohých 
jde ale pouze o tradici. „Pokud by byla 
uříznutá a odnesená, tak ano, ale pokud 
zůstala ležet poničená, tak mi to přijde 
nevhodné, možná nemravné, neetické,“ 

vysvětluje starostka Lomu Kateřina 
Schwarzová, proč obec podala trestní 
oznámení. Podle starostky Kostomlat 
Evy Krejskové nešlo o vandalství, ale 
o tradici a odpověď na to, že i v Kostom-
latech den předtím někdo májku ukradl. 
Lom odhadl škodu na 20 tisíc korun, 
a policie proto musela zahájit vyšetřová-
ní. Teď záleží na škodě, kterou určí soud-
ní znalec. Muži tak mohou být potrestáni 
až jednoletým vězením.  čro/Jan Beneš

V rybníku Mexiko 
se utopil muž
Teplicko – Muže, jehož tělo poli-
cisté vylovili z rybníku Mexiko 
na Teplicku, podle všeho nikdo 
nezabil. Jasno do případu vnese 
až pitva, která přesně určí, co 
bylo příčinou smrti muže. „Cizí 
zavinění bylo vyloučené,“ uvedl 
ale mluvčí teplické policie Da-
niel Vítek. Co přesně se stalo, 
musí policisté teprve zjistit. 
Totožnost utopeného znají. 
Měl totiž u sebe doklady.  lu

I N Z E R C E

Generální ředitel AGC Flat Glass Czech 
Pavel Šedlbauer vítá Tetsua yamakawu 
před sklárnou v Řetenicích.

I N Z E R C E

Soukromá 
mateřská škola

Skřítek
Lounská 932/4, Teplice
ZÁPIS 26. 5. 2016 
od 8:00 do 16:00 hod.
Sebou přineste rodný list dítěte.
• rodinné prostředí v kolek-

tivu maximálně 12-ti dětí
• individuální přístup
• logopedická prevence
• kvalifikovaný personál
www.skolkaskritek.estranky.cz
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Bílina se zapojí do 
integrované dopravy
Bílina – Cestující budou moci od 
července využívat jednotnou 
krajskou jízdenku v jízdách 
autobusů po Bílině. Zapojuje 
se tak do systému Dopravy 
Ústeckého kraje. Cestujícím to 
přinese výhody včetně možných 
úspor na jízdném. „Od července 
se do integrované dopravy za-
pojuje Bílina a Děčín,“ řekl rad-
ní pro dopravu Jaroslav Komí-
nek. Pro cestující bude služba 
znamenat, že si při nástupu do 
autobusu MHD v Bílině mohou 
koupit jízdenku, kterou mohou 
využít ve vlacích a krajských 
zelených autobusech.  lu
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Češi se hlásí k německé strážní policii 
Teplicko – Češi chtějí sloužit 
u saské strážní policie. Do 
výběrového řízení se jich už 
několik přihlásilo, uspěl zatím 
jeden. V pomocném útvaru po-
můžou německým policistům 
třeba při ostraze uprchlických 
center nebo při demonstra-
cích. Do takzvané Wachpoli-
zei plánuje německé Sasko 
přijmout celkem 550 lidí.

Události posledních měsí-
ců saskou policii vyčerpávají. 
Řešit musí útoky na ubytovny 
pro azylanty nebo pravidelné 
demonstrace protiislámského 
hnutí Pegida.

Sbor má proto posílit takzva-
ná Wachpolizei neboli strážní 
policie, jak napsal v e-mailu Ste-
fan Walther ze saského policej-
ního prezidia. „Tato mimořádná 

a podle všeho dlouhotrvající si-
tuace vyžaduje personální posí-
lení. Zájemci o službu u strážní 
policie po dvanáctitýdenním vý-
cviku dostanou služební zbraň 
a budou pomáhat při střežení 
osob a objektů, třeba ubytoven 
pro azylanty.“

Saská policie podle Walthe-
ra eviduje už přes tři tisíce 
zájemců o tuto službu. Do pro-
gramu se mohou kromě Něm-

ců hlásit i občané Evropské 
unie do 33 let.   

Získat dvouletou pracovní 
smlouvu s měsíčním platem 
v přepočtu až 60 tisíc korun 
tak zkouší i Češi. Zvládnout 
ale musí fyzické, zdravotní 
i znalostní testy, včetně diktá-
tu v němčině.

„Čeští uchazeči musí také 
předložit všechny potřebné 
dokumenty v němčině, včet-
ně dokladu o vzdělání. A musí 
obstát ve znalostních testech. 
Němčinu by proto měli ovládat 
slovem i písmem,“ upozornil 
Stefan Walther s tím, že z čes-
kých uchazečů zatím ve výbě-
rovém řízení uspěl jediný. Prv-
ní strážní policisté se v ulicích 
Saska objeví už v květnu.

 Čro/evelyna Kulíšková

I N Z E R C E

„
Měníme to, co lidé nakupují a jedí. 
Přinášíme jim opravdovou 
kvalitu za férovou cenu.

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz

• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou. 

 Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat 

 zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků. 

• Bez stresu vás všechno naučíme.

• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.

• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

35hodinový úvazek

nástupní mzda 

13 038 Kč

po prvním roce 

14 000 Kč

 po druhém roce 

14 875 Kč

Prodavač/ka – pokladní  
Teplice

www.lidl.cz

pro oblast Louny, Litvínov, Libochovice, Mšené-Lázně, Lovosice, 
Litoměřice, Dubá, Roudnice nad Labem, Horní Beřkovice

Požadujeme  ŘP sk. D 
  Profesní průkaz
  Kartu do DGT
  Zdravotní způsobilost 
Nabízíme   Průměrnou mzdu více než 22.000 Kč  

+ diety 2.000 Kč
  Motivační složku za PHM
  Benefity 
  - Úhrada pojistky z výkonu povolání
  -  ZDARMA chytrý mobilní telefon + sim karta 

s hrazeným tarifem vč. internetu
  - Cestování firemními autobusy ZDARMA
  -  Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
  - Firemní půjčka

Přijme do pracovního poměru s nástupem IHNED

řIDIčE A řIDIčky AutoBusů

kontaktujte nás 
na tel.: 567 121 244 nebo 
personalni@icomtransport.cz
www.modra-vlna.cz

„Možnost získání řidičského průkazu ZDARMA“

Krupka do UNESCO prozatím nepůjde
Krupka – Česká a německá strana letos nepředloží 
Výboru pro světové dědictví organizace UNESCO 
kandidaturu na zapsání Hornické kulturní kraji-
ny Krušnohoří na seznam této organizace. Žádost 
je třeba ještě doplnit, aby měla větší šance.

Týká se i Krupky, která si od zapsání slibovala 
nárůst turismu. Podle starosty Zdeňka Matouše 
ale nejde o nic mimořádného. „V minulosti se tak 

již mnohokrát stalo. Sice jsme se těšili a věřili, že 
pozitivní rozhodnutí o zápisu Hornické kulturní 
krajiny Krušnohoří, a tím i Krupky padne již le-
tos v létě v tureckém Istanbulu, ale to se nedá nic 
dělat. Pokud orgány UNESCO vyžadují upřesňují-
cí informace, je třeba tak učinit a žádost doplnit. 
Zatím nevíme o tom, že by se doplnění informací 
mělo týkat také Krupky,“ řekl Matouš.  lu
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Naháč běhal po 
Šanovském parku
Šanov – Policisté obvinili je-
denatřicetiletého muže, který 
nahý pobíhal po Šanovském 
parku a onanoval. Hrozí mu 
za to až dva roky vězení. Podle 
mluvčího policie Daniela Vítka 
naháče zadrželi tepličtí strážní-
ci. Byl prý viditelně opilý. Když 
mu udělali zkoušku na alkohol, 
přístroj ukázal 3,1 promile.  lu

Na Teplicku se 
vydatně kope
Teplicko – Hned na několika 
místech Teplicka se Severo-
česká vodárenská společnost 
chystá kopat a opravovat 
vodovody a kanalizaci. Na 
některých místech se lidé 
musí připravit na komplikace, 
protože stavba povede přes 
silnice nebo přes chodníky.

V Teplicích vodaři pracují 
na dvou místech. V ulici Jana 
Koziny, kde opravují vodovod 
o délce 201 metrů. Ve Střední 
ulici pak pracují nejen na roz-
vodech vody, ale i na kanaliza-
ci. Podle mluvčího SVS Jiřího 
Hladíka byly v obou lokalitách 
rekonstrukce nutné kvůli špat-
nému technickému stavu.  lu
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Stavbaři začali odklízet sesuv z D8
Ústecký kraj – Dělníci začali odklízet zeminu z ro-
zestavěné dálnice D8 přes České středohoří. 

Už hotovou vozovku zasypal v červnu 2013 
sesuv nestabilního svahu nad Litochovicemi 
nad Labem. Podle stavbařů bude celé místo 
průjezdné spolu s dostavbou dálnice D8, tedy 
v závěru letošního roku. 

Stroje začaly odklízet zeminu z dálnice, která 
byla před sesuvem kompletně hoto- vá. Po třech letech tak finišují práce na zabez-

pečení celého svahu. Ten už stavbaři zajistili 
několika betonovými výztužemi a odvádějí 
přebytečnou vodu. 

Dělníci zajistili svah dvanácti velkými be-
tonovými studnami, které mají svah udržet 
a zamezit jeho dalšímu pohybu. Práce tu mají 
skončit do 30. června. Jestli bude nutné něko-
lik desítek metrů dálnice postavit znovu, ukáže 
až průzkum po odklizení sesuté zeminy. 

Z Prahy do Drážďan by řidiči měli jezdit 
do konce roku.  čro sever

Začala rekonstrukce v Nákladní ulici
Teplice – Začala plánovaná 
rekonstrukce poruchového 
úseku vodovodu v Nákladní 
ulici u prodejny stavebnin.   
„Z letošní celkové částky na 
investice 1,27 miliardy korun 
dáváme 992 milionů korun na 
obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti a zbytek 
jde na strategické investice. 

V rámci naší investiční akce 
v Teplicích v Nádražní ulici 
bude zrekonstruován porucho-
vý úsek vodovodu, na který 
jsou připojeny přilehlé rodinné 
domy a průmyslové objekty 
se zhruba 50 obyvateli,“ říká  
Bronislav Špičák, generální ře-
ditel Severočeské vodárenské 
společnosti. 

Stavební práce podle harmo-
nogramu mají být dokončeny 
do 31. srpna.  zt

Opilý muž za volant 
sedl hned dvakrát
Teplice – Tepličtí policisté v noci 
ze soboty na neděli hned dva-
krát zadrželi stejného muže, 
který řídil auto pod vlivem 
alkoholu. Protože neuposlechl 
zákaz řízení z prvního případu, 
skončil za mřížemi a nejspíše 
ho čeká přísný trest.

Podle mluvčího policie Da-
niela Vítka ho zastavili po-
licisté ve dvě hodiny ráno 
a naměřili mu 0,9 promile 
alkoholu v dechu. Strážci zá-
kona na místě muži zadrželi 
řidičský průkaz a zakázali mu 
další jízdu. On však přesto 
znovu usedl za volant a řídil. 
Kolem čtvrté hodiny ale opět 
narazil na policisty a po de-
chové zkoušce, při které mu 
naměřili 0,8 promile, byl za-
jištěn. „Hrozí mu pokuta až 
dvacet tisíc korun a zákaz ří-
zení na šest měsíců až jeden 
rok,“ uvedl Vítek.

Celkem policisté za víkend 
chytili sedm řidičů pod vli-
vem alkoholu. Tři muži měli 
v dechu přes jedno promile 
alkoholu, takže se budou zod-
povídat z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, za 
který mohou jít až na rok do 
vězení.  zt

Dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem a dále k hranicím 
s Německem se buduje již přes čtvrt století. První úsek byl ote-
vřen 6. listopadu 1990. O několik let poté začali ekologové 
stavbu blokovat různými obstrukcemi, naopak obce, přes něž 
proudily kamiony, žádaly urychlenou dostavbu dopravní tep-
ny. Předloni v červnu zavalil dálnici u Litochovic na Litoměřic-
ku sesuv půdy. Kromě rozestavěné dálnice zavalil utržený svah 
zhruba dvousetmetrový úsek železniční trati mezi Úpořinami 
a Chotiměří. Trať se po dohodě Ústeckého kraje a ministerstva 
dopravy už obnovovat nebude.

I N F O

Hlukoměr v kapse
AGC Acoustics App

Aplikace AGC Acoustics App je k dispozici 
v anglickém jazyce a lze ji zdarma stáhnout 

v iTunes App Store a v Google Play.
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AGC Processing Teplice a.s. 
www.agc-processing.cz – www.YourGlass.com

Bydlíte v domě na rušné ulici, blízko železniční tratě 
nebo vás obtěžuje hluk z vedlejších budov?

Uvažujete o výměně oken nebo chcete vytvořit tichý kout 
skleněnou protihlukovou příčkou ve vašem interiéru?

Nezapomeňte, že se nabízí řada zasklení s protihlukovou izolací, 
které pomáhají snížit hladinu hluku v domácnostech i na pracovištích. 
Není však snadné zvolit to nejlepší řešení. Aplikace Acoustics App 
od AGC nabízí uživatelům, aby si vybrali z řady běžných zdrojů 
hluku (štěkot psa, městská doprava atd.) a poslechli si, jak by tyto 
zvuky zněly při otevřeném okně. Zvolením konkrétního typu zasklení 
pak uživatel jakoby „zavře“ okno: k dispozici je devět konfigurací 
od jednoduchého protihlukového zasklení až k izolačnímu trojsklu. 
Vyzkoušejte funkci hlukoměru, kterou v sobě aplikace skrývá.

I N Z E R C E

• Stávající litinový vodovod v Nákladní 
ulici je z roku 1970. • Na Teplicku letos 
SVS naplánovala celkem 25 staveb za 
152,1 milionu korun bez DPH.

I N F O
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Škola AGC získala 50 tisíc na 
technické vzdělávání studentů
Programování logických automatů, jejich řízení 
a regulace, měření neelektrických veličin 
a další dovednosti mohou žáci Střední školy 
AGC v Teplicích získat díky novému výukovému 
setu. Škola mohla moderní pomůcku pořídit 
díky daru 50.000 korun od chudeřické AGC 
Automotive Czech, největší firmy na výrobu 
autoskel ve střední Evropě.

Střední škola AGC se chystá v příštím školním 
roce rozšířit studijní obor Informační technolo-
gie také o výuku automatizace. Pro výuku toho-
to předmětu potřebovala speciální didaktickou 
pomůcku. „Jde o moderní, vysoce sofistikovaný 
set od českého výrobce. Zařízení má celou řadu 
funkcí. Studentům například umožní seznámit 
se s problematikou programování cyklických 
automatů, měřením neelektrických veličin nebo 
regulací dynamických procesů,“ vysvětlil ředitel 

Střední školy AGC Jaroslav Myslivec. 

Práce na setu doplní praktické vyučování, kte-
ré bude probíhat formou stáží na pracovištích 
partnerů školy, zejména v závodech AGC.

Cena setu je 50.000 korun. Ty škole poskyt-
la společnost AGC Automotive Czech prostřed-
nictvím svého dárcovského fondu. „Neustále se 
rozšiřujeme především na technických pozi-
cích, proto je pro nás dobrou zprávou, že střed-
ní škola v Teplicích rozšiřuje a zkvalitňuje výu-
ku právě těchto oborů. Je tedy v našem zájmu, 
aby výuka byla co nejkvalitnější a žáci byli co 
nejlépe připraveni na profesní život,“ komen-
toval zakoupení setu Luděk Steklý, generální 
ředitel AGC Automotive Czech. Firma do své-
ho dárcovského fondu na podporu technického 
vzdělávání vložila 350 000 korun.  pr

Akce
měsíce

Zlevnili jsme
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů.

Akční cena platí při � nancování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena: 149 999 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 35 %, tj. 52 500 Kč. Doba trvání úvěru: 48 měsíců. Měsíční splátka: 1397 Kč (47 x 
1397 Kč). Poslední navýšená splátka: 52 500 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 97 499 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 118 159 Kč (splátka x počet splátek + poslední 
navýšená splátka). Úroková sazba: 6,55 %. RPSN: 7,02 %. Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Údaj „Měsíčně od“ označuje minimální měsíční splátku při � nancování na úvěr; 
u výpočtu � nancování může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % z ceny vozu. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti 
a další akční bene� ty, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů lišit. Akci „Až 6 měsíčních splátek hotově na ruku“ je možné využít v jakékoliv pobočce autosalonu AAA 
AUTO na území České republiky. Akci mohou využít všichni zákazníci, kteří zakoupí vůz s cenou nad 60 000 Kč, rokem výroby od roku 2000 a zároveň využijí možnosti � nancování s vybranými produkty našich partnerů. Akce platí od 1. 5. 2016 
až do odvolání. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Jednotlivé marketingové akce nelze kombinovat ani je uplatňovat zpětně. Dostupnost jednotlivých vozů je třeba ověřit telefonicky na zákaznické lince.

Vybírejte až z Vybírejte až z 
100 000 Kč

Slevy
až

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

TEPLICE, Novosedlická 1828 PO–NE 9:00–21:00

Pořiďte si auto na splátky      

a dostanete

v hotovosti na ruku6splátekměsíčních
až

Běžná cena

193 999 Kč
ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2011, 1.6 TDI, 77 kW, diesel, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace, automatické denní svícení, 
ABS, ASR, ESP, el. okna, el. zrcátka a více.

Běžná cena

1100 vozů Škoda Octavia

612 KčMěsíčně od:

Akční cena
158 999 Kč

Běžná cena

299 999 Kč
HYUNDAI i30, 2014, 1.4 CVVT, 73 kW, 3500 km, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace, parkovací asistent, tempomat, 
multifunkční volant, LED světla pro denní svícení a více.

ěžná cena
952 KčMěsíčně od:

Akční cena
249 999 Kč

Akční cena
262 999 Kč

Běžná cena

349 999 Kč
KIA SPORTAGE, 2010, 1.7 CRDi, 85 kW, diesel, nové v ČR, servisní 
knížka, klimatizace, parkovací asistent, senzor deště, LED světla pro 
denní svícení, ABS, ASR, ESP, palubní počítač, tažné zařízení a více.

Akční cena
262 999 Kč

Běžná cena

850 vozů SUV

1030 KčMěsíčně od:

130 vozů Hyundai i30

I N Z E R C E

Střední škola AGC je nestátní střední škola. Jejím majoritním 
vlastníkem je sklářská firma AGC Flat Glass Czech. Škola 
je zařazena do sítě středních odborných škol, působí ve 
formě akciové společnosti. Poskytuje vzdělání v maturitních 
oborech (Informační technologie, Ekonomika a podnikání, 
Předškolní a mimoškolní pedagogika), výučních oborech 
(Elektrikář) a maturitních oborech v nástavbovém dálkovém 
studiu (Mechanik elektrotechnik, Podnikání).  Zajišťuje také 
celoživotní vzdělávání pro mateřskou firmu, organizace regionu 
a rekvalifikace pro potřeby Úřadu práce v Teplicích. Na poli 
vzdělávání škola působí od roku 1949.

I N F O

Krajská zdravotní 
hospodařila se ziskem
Krajská zdravotní sdružující 
pět nemocnic Ústeckého kraje, 
hospodařila loni se ziskem 
15,031 milionu korun.

Kladného hospodářského vý-
sledku přitom dosáhla každá 
z pěti nemocnic Krajské zdra-
votní. „Velmi mě těší, že sou-
časnému představenstvu i ma-
nagementu Krajské zdravotní 
se nadále daří naplňovat cíle 
směřující k efektivní společ-
nosti se štíhlým vedením, zdra-
vou ekonomikou včetně kaž-
doročního mzdového nárůstu,“ 
řekl předseda představenstva 
KZ Jiří Novák.

Představenstvo zároveň roz-
hodlo předložit Ústeckému 
kraji, jako jedinému akcioná-
ři, návrh k navýšení základní-
ho kapitálu o 182,165 milionu 
korun. „Tyto prostředky budou 
použity v rámci modernizace 
nemocnic,“ dodal Novák.  lu

Krajská zdravotní má více než 6 700 za-
městnanců, což z ní činí největšího za-
městnavatele v Ústeckém kraji. Společ-
nost vznikla v roce 2007 transformací 
nemocnic Děčín, Ústí nad Labem, Tepli-
ce, Most a Chomutov do jednoho celku.

I N F O

MC
20

16
01

35

7

B y Z N y Sk v ě t e n  2 0 1 6



Tepličtí Blue Rocket 
za svoji téměř dvace-
tiletou existenci ode-
hráli stovky koncertů. 
Na pódiu se střídali 
s legendami světové-
ho i českého rocku, 
jakou jsou Nazareth, 
Ken Hensley, Čecho-
mor nebo Kabát. 
Právě vydávají svoji 
třetí desku, tentokrát  
s názvem Vařím si 
čaj, a tak jsme nejen 
vzpomínali se zpěvá-
kem Markem Lepším 
a basákem Vítem 
Chocholoušem.

Vraťme se na začátek. Jak 
vlastně kapela vznikla?

Vít: Kapela už je tak stará, že 
už si málokdo pamatuje, jak 
vlastně vznikla. 

Marek: V roce 1996 mě Jura 
Machač seznámil s Petrem Sam-
kem, v té době to byl mladý, útlý 
chlapec s akustikou. 
V Knaku hráli 
Mezz a já si s Pe-
trem vymě-
nil číslo, 
tehdy 

ještě na pevnou linku 276 64 to 
bylo, no a já rychle pochopil, 
že moje el. kytara patří jemu 
do ruky, ale jen výmněnou za 
jeho akustiku. Na sklonku roku 
97 už byl z vojny Daniel Slavík, 
basa, a Tomáš Lázňovský, bicí, 
no a Blue Rocket byli na světě. 
Hráli jsme do roku 2000, hráli 
beze mě, já byl odejit, ale to pra-
vý přišlo až s rokem 2006, kdy 
Tom oslovil Péťu a ten následně 
mě a Dana, shodou okolností na 
ZLS a září bylo naše. Od té doby 
datujeme BR, tak jak je znáte, 
samozřejmě za účasti dalšího 
člena, a to Honzy Černého.

Kdo všechno Blue Rocket 
prošel? 

Vít: Kapelou Blue Rocket pro-
šlo mnoho lidí, od zpěvaček, 
bedňáků, basáků, techniků 
a různých jiných -ků a -ček... 
Prokazatelně jsou od té doby 
všichni považováni za mentál-
ně, fyzicky nebo jinak indispo-
nované, povětšinou se z nich 
stali invalidní důchodci nebo ji-
nak daňově zvýhodnění jedinci. 

Marek: Jmenovitě F. Šašek klá-
vesy, O. Dědič kytara, J. Horváth 
alias Vilík bicí a basy J. Fojtík, 
F. Janačík. A svého času kytaris-
ta Víťa Mádlo Chocholouš, který 
teď hraje na basu. Aneb z kyta-
risty basákem za dva roky, mohl 
by napsat brožuru.

Se zpěvačkama to je jiná, těch 
bylo, Lucka, Petra, Bára, Míša, 
Lenka, Tereza a sedmá z devíti, 
naše Jana, i když na první desce 
Starej kmen je slyšet i Brigita 
a nemůžu zapomenout mladič-
kou Wendy. Většina stačila otě-
hotnět během prvního roku, tak-
že spotřeba byla opravdu velká.

Pustili jste do mužské kapely 
ženu, co to?

Vít: My jsme ženy do kapely 
pouze přibrali, posléze se ony 
pustily do nás.

Marek: Žena jest nádoba 
hříšná a rockenrol bez hříchu, 
no pardon. Nehledě na to, 
že Janie je spíš kámoš než 
kamarádka, takže richtig. 

Je složité prorazit, když kape-
la není z Prahy, ale z Teplic?

Vít: Když máte peníze, není 
složité nic. Bohužel anebo bo-
hudík pro nás, týká se nás 
až možnost druhá, a to ta, že 
musíte tvrdě dřít na všem od 
začátku do konce a vše si tvr-
dě vydřít a všeho dosáhnout 
vlastními silami. Nás to na-
štěstí jen posunuje dál a dál.

Marek: Těžký je všechno, když 
je člověk línej, ale my makáme 
všichni jedním směrem, což je 
pro Raketu lepší. Samo, že ve-
dou i jiné cestičky, ale tolik pe-
něz my zatím nemáme.

Jaké vzory máte? Když jsme 
v Teplicích, nabízí se kapela 
Kabát... 

Vít: Je nás šest lidí v kape-
le, každý máme jiný vzor, to je 
asi určitě jasné. Když mluvíte 
o Kabátech, viděli jste v České 
republice nějakou víc úspěš-
nou kapelu? Odpověď je asi 
nasnadě. Troufáme si říct, že 
po loňském turné, kde jsme 
jim dělali předkapelu, jsme po 
Kabátech druhá nejhlasitější 
country kapela v republice.

Marek: Kabát je fenomén 
doby. Pro nás určitě vzor toho, 
jak se dá pracovat u nás doma 
a přitom na evropské úrovni. 
Já osobně jsem beatlesák a vů-
bec mám rád Anglii za to, jak 
po léta udává směr a možnos-
ti v populární i rockové hudbě, 
ale jinak miluju vše, co má 
co sdělit – Vivaldi, Kryl, D.A.D, 
Kid Rock, Tučný, Amy, FF, 
Slash...

Prý jsou vašimi mentory pro-
ducent Jarda Helešic a kyta-
rista Ota Váňa z Kabátů? 

Vít: Právě teď doděláváme 
nové album s názvem Vařím si 
čaj. Než jsme se pustili do na-
hrávání, chtěli jsme mít pro-
fi názor nad věcí, a tak jsme 
zavolali našeho kamaráda 
Otu Váňu, který nás posunul 
z hlediska ať už produkčního, 
či muzikantského o kousek 
dále, zkrátka nám kamarádsky 

poradil, jak se to má dělat. 
A producent naší des-

ky Yarda Helešic? 
Ten nám tepr-

ve ukázal, 
jak se 

martina seewaldová

Blue Rocket: Všechno jsme   si tvrdě vydřeli
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to má dělat... Dal nám nový 
pohled na věc, poradil nám co 
a jak, ukázal nám, jak jedno-
duché ve finále je natočit pro-
fi desku, posunul nás o další 
mílový krok dál. A jako bonus 
nám z basáka udělal vegana.

Marek: Ano Yarda je produ-
centem celé desky Vařím si čaj 
a Ota, Tomáš, Hurvajs, Pepa 
a Milan, to jsou kamarádi, půj-
čili nám kytary, poradili, popi-
li, pokecali. Díky, kluci, i touto 
cestou. 

Právě vychází vaše nová 
deska Vařím si čaj. Rockeři 
a čaj?...

Vít: Víte z čeho všeho se dá 
uvařit čaj…?

Marek: …čaj je mocný a uvařit 
se dá i z durmanu, nebo jiných 
méně splašených drog, jako 
je třeba mateřídouška. Jinak, 
mezi námi, co by to bylo za čaj 
bez kapky rumu…?

Jak deska vznikala? 
Vít: Deska vznikala sama od 

sebe. Jsou na ní věci od našich 
mladých let, až po věci, kte-
ré vznikly v dobách dnešních. 
Je na ní zachycena většina 
našich emocí, od naštvanos-
ti, nadšenosti, zamilovanosti, 
radosti, smutku až po úplnou 
nasranost. Vznikala s mno-
ha lidmi a s mnoha zážitky 
a v mnoha situacích. Je to ta-
kový náš deník toho, co se 
stalo. V každé písničce je část 
každého z nás. S kým a kde 
vznikala? Natáčená byla v Os-
travě ve studiu Citron a v Pra-
ze v Sound studiu Barrandov, 
kterým touto cestou moc děku-
jeme. Nedá se říct, že by vzni-
kala přímo tam, ale lidé, co se 
kolem nás v tu chvíli objevo-
vali a ovlivňovali nás, ovlivni-
li zároveň nás i naši výslednou 

práci. Navíc obě ty místa, kde 
jsme desku natáčeli a tvoři-
li, mají neuvěřitelnou energii, 
která nás nějakým záhadným 
způsobem nabila a povzbudila. 
Komu se podaří natáčet ve stu-
diu, kde natáčely legendy jeho 
mladých let?

Na co se mohou fandové na 
desce i v souvislosti s jejím 
vydáním těšit?

Vít: Na desce se můžou těšit 
na 11 písniček, které jím urči-
tě vyzují sandály. A když ne, 
tak je aspoň naštvou... Dělíme 
muziku na dvě kategorie. Buď 
vás baví, nebo ne. My doufá-
me, že spadneme povětšinou 
do té první kategorie. Děláme 
muziku od srdce a naším cílem 
je hlavně bavit naší muzikou 
ostatní lidi. O nic jiného ani 
nejde. Dělat muziku bez obe-
censtva nemá smysl. Máme 
naplánované dva křty naší des-
ky. Jeden v Praze 19. května, 
druhý 27. května u nás doma 
v Teplicích. Chtěli bychom tím-
to pozvat všechny čtenáře Žít 
Teplice. Bude to sranda a bude 
to pojaté ve velkém stylu, kte-

rým doufáme, že potěšíme 
všechny návštěvníky. A hlavně 
si uděláme nezapomenutelný 
zážitek pro nás a naše nejvěr-
nější, kteří nám věří a drží pal-
ce již od začátku.

Marek: Kmotry naší desky 
bude v Praze Kabát a u nás 
doma v Teplicích primátor 
a senátor Jaroslav Kubera. 

Nová deska již není v duchu 
jižanského rocku. Proč jste se 
od něj odklonili?

Vít: Nikdy jsme nebyli ji-
žanstí rockeři, i když jsme tak 
byli řazeni. Petr začínal na Mi-
chalu Tučném, Mára na Jimu 
Morrisonovi, Mádl na ACDC 
a Slashovi. Ve finále to pro ně-
koho tvoří jižanský rock, pro 
nás to tvoří Rakety takové, 
jaké je znáte teď. Ryzí rock od 
srdce nás šesti pacientů.

Jaký vztah máte k Teplicím?
Vít: Bydlíme všichni v Tepli-

cích, každý jinde, ale ve finále 
všichni všude. Jsme Tepličáci 
tělem i duší.

Marek: Jsem z Duchcova, ale 
Teplice jsou láska na celý ži-

vot, zatímco Praha je pro mě 
láska na první pohled. Taky 
tam nevydržím moc dlouho - 
moc lidí, moc všeho. Teplice 
jsou starý a mají kouzlo nad 
kouzla, jsem tu šťastný.

Mohli byste žít i někde jinde? 
Vít: Teplice jsou pro nás vším, 

duchem všichni patříme sem, 
i Pražák Černoch se naučil do-
jíždět do Teplic. Na co bychom 
utíkali jinam...

Marek: Nechci, tady to jsou 
lázně, kde se člověk může 
vykoupat ve všem i ve kšef-
tě, i v bahínku, i v drogách, 
i v teplým vřídýlku. A tomu ří-
kám mazec, to jinde na světě 
není, miluju to tu.

Neuvažujete o přesunu 
do Prahy?

Vít: Možná je v Praze příleži-
tostí víc, nám jde spíš o srdce 
než příležitosti. Když nás ně-
kdo má rád, najde si nás kde-
koliv. Praha nepraha...

Předpokládám, že muzika vás 
neživí. Čím vlastně jste v pro-
fesním životě?

Vít: Muzika nás neživí, v pro-
fesním životě se tváříme dů-
ležitě, ale moc nám to nejde. 
Jsme úplně obyčejní lidé, ako-
rát máme trošku jiné zájmy, 
kterými se snažíme zaujmout 
ostatní :-)

Kde vás mohou fandové slyšet?
Marek: 10. června v Duchcově, 

18. června na Pivocvarských 
slavnostech v Ústí, 25. června 
v Mostě... Kdo nás chce slyšet 
častěji, tak doporučuji, kupte 
si CD Vařím si čaj, nebo třeba 
rovnou všechny tři. Díky moc 
bylo to příjemný a někdy zase 
ahoj! 

Blue Rocket: Všechno jsme   si tvrdě vydřeli

Blue rocket natočila řadu demosním-
ků, na jednom z nich spolupracovala 
i se studenty teplické konzervatoře. 
První CD, s názvem Starej kmen, 
skupina nahrála v letech 2008/2009. 
V roce 2012 u vydavatelství Česká 
muzika nahrála druhé CD s názvem 
Modrá raketa a live DVD se záznamem 
z televizního studia.

Petr Samek: zpěv, kytara
Jan Černý: kytara
Tomáš Lázňovský: bicí
Vít Chocholouš: basa
Jana Kotková: zpěv, perkuse

Blue Rocket
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I N Z E R C E

Zatančete si 
v Maskaronu
Populární kapela Win-
diband kapelníka Jiřího 
Windische zahraje k tanci 
i poslechu v kavárně Kruš-
nohorského Maskaronu. 
25. května od 16:00 hodin. 
Vstupné je 100 korun.  zt

Hříčka o Karlu IV.
Teplické Herecké studio se 
inscenací Noc na Karlštej-
ně hlásí k odkazu jedno-
ho z nejvýznamnějších 
panovníků. Půvabná hříčka 
o císaři Karlu IV. a jeho 
hradu Karlštejn, na němž 
podle jeho zákazu nesměly 
přebývat ženy. Hraje se 12. 
května od 10:00 a od 18:00 
hodin a 13. května od 10:00 
a 18:00 hodin.  zt

Maggie má plán
Užijte si komedii v kině 
Květen. 26. a 27. května od 
17:30 hodin. Maggie je mla-
dá a nezávislá Newyorčan-
ka, která se stane svobod-
nou matkou.  zt

Na Lázeňské bude Dan Bárta i Oldřich Kaiser 
Už 862. Zahájení lázeňské 
sezóny se blíží. Akce se letos 
uskuteční ve dnech 28. a 29. 
května. Dům kultury už zveřej-
nil jména některých vystu-
pujících. Na scéně U Ptačích 
schodů se představí například 
skupiny Wishmasters, Buty, 
Fleret nebo Alice s Danem Bár-
tou. Scéna za Domem kultury 
bude připravena pro skupinu 
Traband, Václava Neckáře 
a Bacily, Roberta Křesťana 

a Druhou trávu, nebo Petra 
Bendeho s Bandem. Scéna 
na náměstí Svobody se těší 

na skupinu Normal + Melodi-
ca, Carpatia Castle nebo na 
Martina Ketnera and Trouble 
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 Jiří-
ho Sládka nebo Naďu Urbán-
kovou a Bokomaru.  zt

Hrdý Budžes v Teplicích
Legendární představení Hrdý 
Budžes míří do Krušnohor-
ského divadla. Zajít si na něj 
můžete 15. června od 19:00 
hodin. Vstupné je od 240 do 
320 korun. Barbora Hrzánová 
získala za svůj mimořádný 
výkon v roli Helenky Součkové 
cenu Thálie 2003.  zt

Šansony v Zahradním domě
Program Nechoďte dnes brzy spát aneb Šansonování v Zahrad-
ním domě si užijete 23. května od 18:00 hodin. Uslyšíte šansony 
a písně H. Hegerové, R. Müllera, L. Nové, H. Křížkové, E. Olmero-
vé, M. Rottrové a L. Šoralové zazpívají studenti populární hudby 
Konzervatoře Teplice.  zt

4TET vystoupí 
v Domě kultury 
Nevšedním 
hudebním 
zážitkem 
bude kon-
cert v teplic-
kém Domě 
kultury. 
Uskuteční 
se 16. května od 19:00 hodin. 
Vstupenky seženete od 440 
do 500 korun. Již přes 13 let 
udivuje diváky svými neuvěři-
telnými pěveckými, ale i herec-
kými výkony a nápady vokální 
seskupení 4TET – Jiří Korn, Jiří 
Škorpík, Dušan Kollár a David 
Uličník.  zt
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Dršťkovka chutnala gulášově, ale jinak dobré
Restaurace U Václava v Krupce není neznámá 
těm, kteří mají kamarády u policie. Strážci 
zákona do ní chodí jíst velmi často. Venku 
objekt vypadá velmi dobře, nová omítka mu 
docela sluší. Když ale vstupuji dovnitř, dobrý 
dojem trošku klesá. Zde to už novotou nesvítí 
a v přední části lokálu je hodně nakouřeno. 
Už se bojím, že mé plíce dostanou zabrat. Ale 
v zadní části jsou nekuřácké místnosti. Dokon-
ce větší než část kuřácká. Sice žádný superlu-
xus, ale je tu čisto.

Všude je plno, místo najdu až vza-
du. Ale jídelní lístek dostávám 
obratem. Mají zde polední 
menu jen o jednom chodu 
spolu s jednou ze dvou po-
lévek. Nebo si můžete po-
lévku zkombinovat s ně-
kterou z hotovek. Bude 
to o něco málo dražší, ale 
jídel tu mají plnou stranu. 
A za velmi slušné ceny. 
Volím nabízenou hotovku – 
kuřecí medailonky s hranolkami 
a z polévek dršťkovku.

Servírka mi ji přinese za chvilku, i když 
mne trochu zarazí, když mne požádá, zda bych 
si nevyndal ubrousek z talíře. Má plné ruce 
a nezvládá. Dršťkovka je dobrá, ale ne taková, 
jak jsem zvyklý. Chuť by se hodila spíše ke gu-
lášové polévce. Nevím, zda kuchař nepoužil ně-
jaké gulášové koření. Ale sním všechnu. Kolem 
procházející obsluhy se ještě zeptám na heslo 
k wifi, signál telefonu je tu slabý. Přes wifinu 
ale telefon výrazně zrychlí.

K hlavní porci dostanu 
docela dost masa. Medai-
lonky jsou zalité šťávou 
a s hranolkami je to pří-
jemná kombinace. Mož-
ná by si friťák zasloužil 
vyměnit olej, ale jestli 

dneska chrlí hranolky za 
hranolkami, musí to být 

prostě znát. Pár jich proto 
nechávám.

Toalety restaurace ničím ne-
překvapí. Jsou čisté, je zde i mýdlo, pa-

pír a ručníky. Hosté by si ale asi mohli odpustit 
típat cigarety o topení u vchodu. Celý oběd tr-
val 28 minut, což mne při naplněnosti podniku 
příjemně překvapilo. Za jídlo i s kolou dávám 
106 korun. To je na Teplicku velmi dobrá cena.

Zaskočit si na rychlý oběd k Václavovi není 
v Krupce špatná volba. Jídlo je dobré a z typic-
kých českých hotovek za lidovou cenu si 
jistě vyberete.  lu

Pivní jarmark opět 
bude pomáhat

V pořadí již šestý ročník 
akce, která je zaměřena na 
milovníky kvalitního piva, 
se bude konat v sobotu 
14. května od 10:00 do 
22:00 v prostoru ústeckého 
Kostelního náměstí. Na 
akci se představí i teplický 
pivovar Monopol.

Celodenní akce nabíd-
ne návštěvníkům přehlídku 
dvaceti pěti malých a rodin-
ných pivovarů, desítek kva-
litních ležáků vařených dle 
tradičních receptur. Sou-
částí programu bude laická 
a odborná degustace.

Z každého prodaného piva 
bude věnováno 50 haléřů na 
charitu.

Hlavní hvězdou v hudeb-
ním programu je Bohouš Jo-
sef a Burma J. Vstup na akci 
zcela zdarma.  pr
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V TORNERU se potkávají reprezentanti i začínající sportovci
Ve čtyřech letech začala s krasobrus-
lením, jako třináctiletá se probojovala 
do vrcholového střediska krasobruslení 
v Praze a sbírala úspěch za úspěchem. 
Sedm republikových mistrovských titulů, 
olympijské účasti, páté místo na mistrov-
ství Evropy v roce 1992. Po konci aktivní 
sportovní kariéry pokračovala v kariéře 
žádané hvězdy v lední revue Holiday on 
Ice. Vyzkoušela si i práci trenérky, a to 
dokonce uprostřed pouště ve Spojených 
arabských emirátech. Lenka Kulovaná, 
dnes Lenka Petit, se věnuje profesio-
nálním sportovcům a dalším zájemcům 
o komplexní služby ve vztahu ke sportov-
ním aktivitám na Klinice TORNERO.

V čem můžete na klinice sportovců 
pomoci?
Jsme registrované pracoviště Sportovní 
medicíny, doporučované Společností tělový-
chovného lékařství, a jsme schopni zajistit 
komplexní péči o sportovce. Jde o péči v ob-
lasti traumatologie pohybového aparátu, 
sonografické vyšetření, plánování a pora-
denství v oblasti regenerace, tzv. napravová-
ní zablokované páteře a ostatních kloubů, 
léčbu rázovou vlnou až po poradenství 
v oblasti dopingu. Velkou oblastí je zajištění 
sportovních prohlídek spolu s vyšetřením 
kardiovaskulárního systému sportovců a vy-
stavení posudku pro sport nebo studium na 
VŠ se sportovním zaměřením. 

Zastavme se u sportovních prohlídek. 
Ty mohou poskytovat i praktičtí lékaři?

Nemohou. Sportovní prohlídky jsou 
povinné a bez razítka sportovního lékaře 
nemůže nikdo závodit nebo být na soupis-
ce sportovního klubu. Klinika TORNERO 
nabízí sportovní prohlídky různého typu. 
Prohlídka základní, při které provádíme 
antropometrické vyšetření, orientační 
zkoušku moči, měření, vážení, vizus atd.. 
Další prohlídka je s tzv. klidovým EKG, 
tedy základní sportovní prohlídka, a k té 
se „natočí“ i křivka EKG v klidovém reži-
mu. Třetím typem sportovní prohlídky je 
základní sportovní prohlídka a zátěžový 

test – bicyklová ergometrie. Při tomto 
vyšetření je zaznamenávána elektrická 
aktivita srdce a sledujeme změny způso-
bené zatížením srdce námahou. Vyšetření 
se provádí na speciálně upraveném kole. 
Během vyšetření je postupně zvyšována 
zátěž, kterou vyšetřovaný šlapáním zvlá-
dá. EKG je snímáno pomocí elektrod, kte-
ré jsou přilepeny na hrudníku. Na paži je 
měřen v pravidelných intervalech krevní 
tlak. Vyšetření pokračuje, dokud se nedo-
sáhne vyššího stupně zátěže. Test ukáže, 
kromě zdravotní dispozice, i skutečnou 
kondici sportovce. Při jeho pravidelném 
opakování slouží sportovci a trenérům 
k posouzení tréninkové zátěže.

Kolik stojí taková prohlídka u sportovní-
ho lékaře.
Pokud jde o Kliniku TORNERO, tak máme, 
myslím, zajímavé ceny. Základní prohlídka 
je za 150, druhý stupeň za 300 a zátěžové 
testy za 750 korun, a to včetně vystave-
ného posudku s platností 1 rok. Máme 
smlouvy s velkými sportovními kluby, 
které navíc dostávají množstevní slevy.  
V ekonomice klubu se to pozitivně promít-
ne, každý sport má svým svazem nastaven 
typ prohlídky i  dobu jejího opakování. Na-
příklad krasobruslaři nebo hokejisté mají 
povinnost projít zátěžovými testy každý 
rok. Jezdí k nám sportovci z celé ČR, naši 
lékaři se jim věnují celoročně a to i v pří-
padě akutních poranění nebo obtíží.  pr

Kontakt: recepce@klinikatornero.cz, tel.: 602 501 844

Lenka Petit Kulovaná v ordinaci sportovního lékaře 
na Klinice Tornero.

1 1

G A S T r O N O M I e  /  Z D r A V Ík v ě t e n  2 0 1 6



I N Z E R C E

MC
20

16
01

28

K Ř Í Ž O V K A Henry Fielding: Člověk upřímný a... (tajenka)

1 2

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zK Ř Í Ž O V K A



Hobby závody v Úpořinách 
Další Hobby závody si koně 
i jezdci užívali v Úpořinách 
nedaleko Bystřan u Teplic. 
Akce se uskutečnila 1. května. 
Nachází se tu nedávno opra-
vený statek, ve kterém kromě 
teplické Arkadie má své záze-
mí jezdecký klub – Sportovní 
stáj Svobodová. Petra Svobo-
dová zde chová nejen koně, 
ale také drobné hospodářské 
zvířectvo. Sportovní stáj Svo-
bodová se zabývá rekreačním 
a sportovním ježděním, hlavně 
v disciplínách parkur, drezura, 
vytrvalostní ježdění a pony 
sport. Naši členi mají za sebou 
hodně úspěchů, pravidelně se 
účastní jezdeckých závodů po 
celé ČR. Odbornost a kvalifiko-

vanost 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

Pohár horských kol v Teplicích 
ovládnul Škarnitzl, Sagan dojel čtvrtý 
Dva suverénní premianty má 
zatím letošní Český Strabag 
poháru  v coss country. Stejně 
jako v Praze kralovali elitním 
kategoriím 31. dub-
na v Teplicích Jan 
Škarnitzl (Sram Mitas 
Trek) a Jana Czeczin-
karová (Sram Mitas 
Trek). Obdobně si 

vede juniorka Adéla Šafářová 
(Nutrend Specialized). Jen mezi 
juniory po pražské výhře Josefa 
Jelínka (Sram Mitas Trek), 

který v Teplicích 
dojel šestý, zastoupil 
na nejvyšším stupni 
David Zadák (Česká 
spořitelna Speciali-
zed junior).  poharmtb.cz

Arkadie na abilympiádě v Bílině
Víte co je abilympiáda? Je to 
soutěž v pracovních doved-
nostech osob se zdravotním 
postižením. A protože s pří-
pravou člověka na budoucí 
pracovní uplatnění je potřeba 
začít už v dětství, jsou pořádá-
ny také dětské abilympiády. 
Mají na programu i činnosti 
zdánlivě s budoucím zaměst-
náním nesouvisející, ale i ty 
motivují děti k aktivitě, k chuti 
poznávat něco nového, být uži-
tečný jiným. V našem regionu 
takovou soutěž pořádá už řadu 
let Základní škola praktická 
v Bílině. Každoročně se ji zú-
častňuje také soutěžní družstvo 
soukromé speciální školy tep-
lické Arkadie. Všichni soutěžící 
byli odměněni nejen diplomy, 

ale i drobnými cenami. Sladkou 
tečkou byla již tradičně oslava 
našeho týmu v bílinské cukrár-
ně. Účast na abilympiádách je 
důležitou součástí výchovně 
vzdělávacího procesu, směřují-
cího k co nejsamostatnějšímu 
uplatnění v životě. Už v květnu 
se soutěžní družstvo Arkadie 
vypraví hájit barvy své školy 
a Teplic do pražského Jedličko-
va ústavu, kde se utká s konku-
rencí z celé republiky.  Josef Hon

I N Z E R C E

Běžte se podívat na tréninky 
hráčů Nordians Teplice 
Podívejte se, jak trénují hráči amerického fot-
balu Nordians Teplice. Čeká je vždy rozcvička, 
dále trénování základních drillů, útoku a obra-
ny. Na tréninky se mohou zájemci podívat 
do Sportovního areálu Anger každé pondělí 
a čtvrtek od 18:00 do 19:30 hodin. Tepličtí 
hráči trénují i v Oldřichově, a to každou sobotu 
od 13:00 do 15:00 hodin.  Nordians Teplice
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Statutární město
ÚSTÍ NAD LABEM

www.msul.cz

Statutární město
ÚSTÍ NAD LABEM

www.msul.cz

SEZÓNA 2016 
ZAČÍNÁ 16. KVĚTNA
Přijďte si k nám odpočinout, 
jste srdečně zváni!

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí až neděle 
9:00–20:00 hodin

NABÍZÍME VÁM:
• bazény s termální vodou
• tobogán
• občerstvení
• plážový volejbal

NOVINKY:
• zvýhodněné rodinné vstupné
• měsíční permanentní vstupenky 

pro děti i dospělé
• zlevněné vstupné již 

od 16:00 hodin
• šatny zdarma

Těšíme se na vaši návštěvu!

ADRESA:
Lázeňská 459 
400 03 Ústí nad Labem – Brná
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Finále MOL cupu 
bude v Teplicích!

Poprvé v novodobé historii české pohárové soutěže se 
dějištěm závěrečného střetnutí o nejcennější trofej v MOL 
Cupu stává stadion FK Teplice Na Stínadlech v Teplicích. 
Zápas je na programu ve středu 18. května od 18:15 hodin.

„Teplický stadion byl vybrán 
na základě možného složení 
finálové dvojice, je v dobré 
dojezdové vzdálenosti pro 
potenciální soupeře i jejich 
fanoušky. A samozřejmě 
splňuje veškeré náležitosti 
týkající se infrastruktury 
i bezpečnosti, které finále 
pohárové soutěže vyžaduje,“ 
uvedl Tomáš Bárta, ředitel 
oddělení TOP soutěží FAČR.

Teplice se tak stávají jubi-
lejním desátým stadionem, 

kde domácí pohárová soutěž 
vyvrcholí. Čtrnáctkrát se fi-
nále uskutečnilo na strahov-
ském Stadionu Evžena Rošic-
kého, kde se zápasy konaly 
od roku 1994 nepřetržitě do 
roku 2004, a následně se sem 
souboj vrátil ještě v letech 
2007, 2008 a 2009. Po jedné 
účasti pak zaznamenala Olo-
mouc, Liberec, pražská Letná 
i Eden, Jihlava, Plzeň, Cho-
mutov a naposledy Mladá 
Boleslav.  pr

sTředa 11. 5.
7–1400 Proboštovská
7–1400 Brandlova
7–1400 Havířská
7–1400 K. Aksamita
7–1400 Gen. Svobody, 
 i slepá za obchodem
7–1400 Nábřežní (i park. boxy )
7–1400 Úprkova 
14–2000 Novosedlická

čTVrTek 12. 5.
7–1400 Myslbekova
7–1400 Brožíkova
7–1400 Dubská 
 (koleje – Autoelán)
7–1400 U Hřiště
7–1400 Spojenecká 
 (Na hrázi – Nákladní)
14–2000 Nákladní
14–2000 Riegrova 
 (Nákladní – Okružní)
14–2000 U Pivovaru 
 (Riegrova – Závodní)
14–2000 Riegrova 
 (Okružní – U Červ. kost.)

ponděLí 16. 5.
7–1400 Josefská 
7–1400 J. Koziny 
 (Zemská – Přítkovská)
14–2000 J. Koziny (parkoviště)
14–2000 Stanová
14–2000 Okružní
14–2000 Severní 

ÚTerý 17. 5.
7–1400 Východní 
7–1400 Jižní
7–1400 E. Dvořákové

7–1400 Zemská
7–1400 Nedbalova parkoviště
7–1400 Hlávkova 
 (i část kolem MŠ)
14–2000 Nedbalova 
14–2000 Schneinerova 
 (+ parkoviště)
14–2000 Fibichova (+ parkoviště)
14–2000 Edisonova 
14–2000 Smetanovo náměstí

sTředa 18. 5.
7–1400 Jiřího z Poděbrad
7–1400 J. Ressla
7–1400 B. Martinů
7–1400 J. Payera
7–1400 J. A. Komenského
7–1400 park. Ant. Staška
7–1400 park. Přítkovská I. 
 (Malá Přítk. )
14–2000 Ant. Staška
14–2000 U Červeného kostela 
 (Masar. – Zem.)

sTředa 11. 5.
7–1400 Nerudova
7–1400 Haškova
7–1400 5. Května
7–1400 S. K. Neumanna
7–1400 Mírová
7–1400 Husova
14–2000 park. U OKay elektro
14–2000 park. Husova, Puškinova 
14–2000 Arbesova
14–2000 Puškinova
14–2000 Janáčkova
14–2000 Olbrachtova
14–2000 Seifrtova
14–2000 Masarykova 
 (park. Husova – Seifert.)

14–2000 Důlní 
 (Bohosudovská – hřiště)

čTVrTek 12. 5.
7–1400 Stará
7–1400 K Zámečku
7–1400 Polní 
14–2000 Na Rozhraní
14–2000 Zahrádky
14–2000 Úzká
14–2000 Srbická 
 (náměstí – Zahrádky)
14–2000 Krušnohorská

páTek 13. 5.
7–1400 Park. Krušnohorská (2x)
7–1400 Park. Přítkovská II. 
 (nad SčVK)
14–2000 Májová
14–2000 park. Bohosudovská I. 
 (pod tiskárnou)

ponděLí 16. 5.
7–1400 park. Bohosud. II. 
 (naproti OK“U“)
7–1400 park. Bohosud. III. 
 (naproti Kauf.)
14–2000 park. Bohosud. IV. 
 (k Přítk. – pod Kauf.)
14–2000 Bohosudovská

čTVrTek 19. 5.
7–1400 Bohosudovská slepá 
 za OKelektro
7–1400 Přítkovská 
 (J. Koziny – Masar.)
14–2000 U Červeného kostela 
 (Zem. – Mas.)
14–2000 Parkoviště Masarykova 
 (Delta)

P O Z O r  N A  B L O K O V é  Č I Š T ě N Í  K O M u N I K A C Í Uzavírka ulice Střední
Z důvodu rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace bude do 31. 
května uzavřena ulice Střední. 
Výkopové práce budou probíhat 
ve dvou etapách. V první etapě 
bude proveden výkop v úseku 
od zhruba poloviny ulice po 
budovu OSBD. Ve druhé etapě 
bude uzavřena ulice Střední od 
křižovatky s ulicí Josefská.  zt

Akce pro děti na 
Doubravce posedmé

Posedmé skautské středisko 
Doubravka na první máj zor-
ganizovalo pro děti z Teplicka 
akci na dominantě regionu, 
hradě Doubravka, kde pro ně 
byla připravena desítka disci-
plín, po jejichž absolvování do-
staly odměnu v podobě buřtu. 
„I letos byl motiv akce s mír-
nou obměnou a zapojením 
radioamatérů Cesta kolem svě-
ta, více jak 120 zúčastněných 
dětí se dobře bavilo a mohou 
se těšit na další ročník, který 
pro ně za rok rádi připravíme,“ 
hodnotí akci Jiří Richter ze 
střediska Doubravka. Součástí 
sportovního dne byl i tradiční 
Běh na Doubravku, pořádaný 
sportovním oddílem Spona, 
vystoupení folkové kapely 
Orel z Douchcova i vystoupení 
tanečních skupin Bolly Ladies 
a Saffron Tribe, takže na své 
si kromě dětí přišli i přítomní 
dospěláci.  Jiří richter

Omezení provozu 
v Dubské ulici
Z důvodu rekonstrukce 
plynovodu a vodovodu budou 
do 30. července prováděny 
výkopové práce v ulici Dubská. 
Zpočátku bude uzavřen provoz 
na slepé komunikaci od křižo-
vatky s ul. Svahová a zároveň 
dojde ke zjednosměrnění části 
ulice od křižovatky s ulicí Sva-
hová po křižovatku s „OMV“ 
(jednosměrka ve směru ul. 
Novosedlická). Objízdná 
trasa povede ulicemi Svahová, 
Novosedlická, Hřbitovní a dále 
směrem k „OMV“. Následně 
budou provedeny výkopové 
práce v úseku od křižovatky 
„OMV“ po křižovatku se silnicí 
I/8. Úsek bude zjednosměrněn, 
a to ve směru na silnici I/8.  zt
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Přípravy Pivovarských 
slavností v Letním kině finišují
Letní kino se chystá na svátek 
piva. Pivovarské slavnosti 
s Březňákem se letos usku-
teční 18. června. „Pivovarské 
slavnosti se konaly poprvé 
v polovině září 2001,“ říká 
organizátor akce Lubomír Ma-
choň z agentury DreamPro.

Kolik lidí v minulých roční-
cích Pivovarské slavnosti 
navštívilo?
Návštěvnost slavností se 
pohybuje kolem 5–7 tisíc. 
Svůj rekord měly před 4 lety, 
kdy zde vystoupil Tomáš Klus 
a tento ročník navštívilo přes 
10 tisíc návštěvníků.

Na co se mohou těšit Úste-
čané v rámci Pivovarských 
slavností?
Abychom neusnuli na 
vavřínech, tak samozřejmě 
i letos jsme si připravili pro 
návštěvníky spousty novinek 
a zajímavostí. Jednou z nich 
je obnovení II. hudební scény 
v horní části Letního kina. 
Tato scéna bude zaměřena 
na regionální začínající 
kapely z Ústecka. Chtěli jsme 

nabídnout příležitost, aby si 
mohly zahrát a ukázat se na 
takovéto tradiční akci.

Co se týče hlavní scény, zde 
je také pár zajímavostí. Opro-
ti předešlým rokům jsme 
zvětšili pódium, připravili za-
jímavější multimediální prv-
ky, které v Ústí v Letním kině 
ještě nebyly. A když zabrou-
sím k pozvaným hostům – tak 
i žánr jsme připravili velmi 
široký – Rytmus, Dara Rolins, 
MIG 21, Marek Ztracený, Petr 
Kolář… to jistě mluví za vše.

Letos je hlavním tahákem 
slovenský pár Dara Rolins 
a Rytmus. Proč jste se roz-
hodl právě pro ně?
Záměrem bylo posunutí slav-
ností trochu kupředu, trochu 
jiným směrem a rozšířit 
nabídku hudebního progra-
mu. Věříme, že si letos každý 
přijde na své.  pr
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sobědruhy, důlní ul. x pod kopcem 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9.
sobědruhy, vedle restaurace „U slunce“ 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
sobědruhy, s. k. neumanna x 5. května – u hřiště 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
sobědruhy, žižkova – z boku garáží 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9.
sobědruhy, Zahrádky – směrem k mexiku. 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9.
krušnohorská  – parkoviště 
27.5.–31.5., 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–13.9.
krušnohorská – u trafostanice u fojtovické ul. 
15.6.–18.6., 20.7.–23.7., 24.8.–27.8., 28.9.
Unčínská 
1.6.–4.6., 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–17.9.
přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle ossZ 
20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8., 2.9.–6.9.
proboštovská x Táborská 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10.
k. aksamita x brandlova – z boku garáží 
3.6.–7.6., 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9.
j. koziny – parkoviště u tří věžáků 
31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9.
maršovská – parkoviště naproti Zš 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou policie 
3.6.–7.6., 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9.
přítkovská 1467 – panelák nad sčVk – na p 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10.
přítkovská 1635 – nad budovou 
bývalé smmT – na parkovišti 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9.
přítkovská 1650–1 
(část mezi ul. a. staška a edisonova) 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9.
bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti kauflandu) 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9.
bohosudovská 1487–8 – p naproti okay 
10.6.–14.6., 15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 23.9.–27.9.
bohosudovská 1605 – na parkovišti 
(naproti sčVk) 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
masarykova x olbrachtova 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9.
potoční ul. (bývalá „malá“ masarykova) 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9.
a. staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k přítkovské) 
18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9.
a. staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k červ. kostelu) 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9.
a. staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10.
Zemská 1439 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9. 
hlávkova 
13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 
30.9.–4.10. 
scheinerova 
3.6.–7.6., 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9.
kopřivová x Trnková 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9.
nedbalova x fibichova 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10.
edisonova 1841–3 na parkovišti 
23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9.
severní x na haldách 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
modlanské ul.) 
8.6.–11.6., 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–24.9.
gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
modlanské ul.) 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
skupova x havlíčkova 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9.
skupova x Thámova 
27.5.–31.5., 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–13.9.
metelkovo nám. x fügnerova 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10.

Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad mš) 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „palm 
beache“ 
18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9.
kosmonautů 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9.
kpt. jaroše 1620 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
V Závětří 1676–7 
10.6.–14.6., 15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 23.9.–27.9.
doubravická 1683–4 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9.
raisova 2573 – bok domu 
27.5.–31.5., 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–13.9.
holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
b.němcové 
13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 
30.9.–4.10.
pod doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9.
j.hory x U horského pramene 
3.6.–7.6., 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9.
j. hory x Vančurova 
27.5.–31.5., 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–13.9.
e.krásnohorské – u nádoby na sklo 
23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9.
máchova ul. – před křižovatkou s ul. fr. šrámka 
15.6.–18.6., 20.7.–23.7., 24.8.–27.8., 28.9.–1.10.
jankovcova u garáží (tabák) 
20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8., 2.9.–6.9.
k. čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
3.6.–7.6., 8.7.–12.7., 12.8.–16.8., 16.9.–20.9.
baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 
30.9.–4.10.
potěminova x k. čapka 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9.
Zeyerovo nám. 1300 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9.
k. j. erbena 1316 – parkovací pruh 
13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 
30.9.–4.10.
fučíkova stezka x foersterova 
27.5.–31.5., 1.7.–5.7., 5.8.–9.8., 9.9.–13.9. 
křičkova x škroupova 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9. 
j. suka 2591 
8.6.–11.6., 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–24.9. 
křížkovského 2508–10 
20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8., 2.9.–6.9.
dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9.
p.holého x purkyňova 
24.5.–27.5., 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9.
28. října – vedle restaurace „marica“ 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9.
Lípová x jungmannova 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
kollárova x hálkova, event. mrštíkova x 
potěminova 
1.6.–4.6., 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–17.9.
školní 645 – u křižovatky s revoluční ul. 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
Tyršova 
8.6.–11.6., 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–24.9.
dubská x brožíkova 
10.6.–14.6., 15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 23.9.–27.9.  
dubská x U hřiště 
18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9.
alejní 2754 – zeleň 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9. 
písečná 2990 
1.6.–4.6., 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–17.9.
pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
24.5.–27.5., 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9.
pražská 3009–11 – na p u hlavní silnice 
13.5.–17.5., 17.6.–21.6., 22.7.–26.7., 26.8.–30.8., 
30.9.–4.10.
rovná ul. – parkoviště vedle služebny policie čr 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9.
sviní potok, prosetice – na úrovni ul. pod 
hvězdárnou 
25.5.–28.5., 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–10.9.
stará mlýnská x souběžná 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9.

rohová 185 – z boku 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9.
pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9.
svatováclavská x Vladislavova 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9.
novoveská 3090–3 
24.5.–27.5., 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9.
habrová 3082 
10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 
27.9.–30.9.
habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně mhd) 
31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9.
javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou plochu 
8.6.–11.6., 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–24.9.
javorová 3025 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
březová – v zatáčce pod č.p. 3230 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
jugoslávská 1941 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9.
francouzská x Varšavská 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
ostravská x bulharská 
31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9.
slovenská 2645 – naproti na zeleň 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9.
slovenská 2638 
20.5.–24.5., 24.6.–28.6., 29.7.–2.8., 2.9.–6.9.
jugoslávská 2534–5 
1.6.–4.6., 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–17.9.
jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 
25.5.–28.5., 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–10.9.
jugoslávská – před křižovatkou s moravskou ul. 
25.5.–28.5., 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–10.9.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9.
bílinská – točna mhd 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9.

U soudu – zeleň nebo dopravní značení 
1.6.–4.6., 6.7.–9.7., 10.8.–13.8., 14.9.–17.9.
Vrázova x svojsíkova 
25.5.–28.5., 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–10.9.
svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 
23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9.
duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9.
rooseveltovo nám. – p naproti „pramenu“ 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9.
stará duchcovská 403 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9.
sklářská 223–247 
25.5.–28.5., 29.6.–2.7., 3.8.–6.8., 7.9.–10.9.
V břízkách – točna mhd 
15.6.–18.6., 20.7.–23.7., 24.8.–27.8., 28.9.–1.10.
mostecká 1564 x ruská 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9.
americká x Londýnská – u trafostanice 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9.
U nemocnice 2190 – za garážemi 
23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9.
anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9.
Litoměřická 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
bratislavská 424–5 – na p z boku věžáků 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
jaselská 315 – naproti přes silnici 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
sokolovská cesta 340 
8.6.–11.6., 13.7.–16.7., 17.8.–20.8., 21.9.–24.9.
Zrenjaninská 297–8 
18.5.–21.5., 22.6.–25.6., 27.7.–30.7., 31.8.–3.9.
Zrenjaninská 320–1 
24.5.–27.5., 28.6.–1.7., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9.
buzulucká č.p. 376 vedle nádob 
na tříděný odpad 
10.6.–14.6., 15.7.–19.7., 19.8.–23.8., 23.9.–27.9.
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www.lidl.cz

Chcete se dozvědět více?
Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte přes naše kariérní stránky 
http://kariera.lidl.cz. Vyplňte laskavě online formulář a nezapomeňte 
přiložit svůj životopis a motivační dopis.

• Stanete se pravou rukou manažera/manažerky prodejny. 
• Budete se podílet na plánování a řízení denního chodu prodejny. 
• Povedete svěřený tým lidí, které budete rozvíjet, motivovat 

a podporovat. 
• Všechno, co ke své práci budete potřebovat, Vás naučíme.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Hledáme nové kolegy a kolegyně 

Zástupce manažera/
manažerky
Teplice

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

nástupní mzda 

25 000 Kč

po prvním roce 

27 000 Kč

 po druhém roce 

29 000 Kč
40hodinový úvazek
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