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Tip Zdenky Sixtové
Čtenáře Žít Teplice bych ráda pozvala  do kina 
Květen, které přestože zažilo velkou zkouš-
ku při otevření konkurence, má stále svým 
divákům co nabídnout a dovolte, abych využila 
této příležitosti a pozvala vás na několik úno-
rových filmových premiér. Únorová nabídka je 
rozmanitá a bohatá a každý si jistě v programu 
našeho kina vybere. Pro rodiny s dětmi se 
nabízí nová česká pohádka Řachanda, která  
slibuje přesně to, co má v názvu – velikou 
srandu, ale také milý a komediálně zaměře-
ný pohádkový příběh. Obsazení je hvězdné. 
Kromě dvojice hlavních hrdinů Kuby a Matěje, 
které ztvárňují Vladimír Polívka a Aleš Bílík, 
se na plátně objeví Bolek Polívka, Petr Čtvrt-
níček, Oldřich Kaiser, ale také Jan Hrušínský, 
Vilma Cibulková a mnoho dalších. Ti z vás, 
kteří mají rádi filmové komedie a potřebují se 
v těchto nevlídných dnech zahřát smíchem, 
doporučuji komedii  Děda na tahu, kde na vás 
čeká vždy báječný Robert De Niro, tentokrát 
v roli nenapravitelného chlípníka, a přestože 
by se mohlo zdát, že tato role přísluší někomu 
mladšímu, opak je pravdou. Pro romantiky 
nabízím komedii Jak přežít single, a pokud 

se vám bude chtít, využijete 
naše duble sedačky!! A na-
konec něco z jiného soudku 
– jste pamětníci a vzpomínáte 
na Discopříběh? Tak to musí-
te přijít na premiéru hudebně-taneční roman-
ce Decibely lásky, která bude uváděna v našem 
kině  od 11. 2., a děj, přestože se  odehrává 
v současnosti, má s původní předlohou hodně 
společného. Zachycuje odvěkou touhu po lásce 
a je zároveň poctou tvorbě Michala Davida. 
A jen tak mimochodem, ve filmu uslyšíte 25 
jeho největších hitů. A obsazení se snad i čás-
tečně dalo čekat – Rudolf Hrušínský nejml., 
Ladislav Potměšil, Filip Cíl, Jitka Čvančarová, 
Lucie Vondráčková, Bolek Polívka, Rudolf 
Hrušínský ml., Michal David, Iva Janžurová, Jiří 
Bartoška, Roman Vojtek a další. Tak co, přijde-
te do našeho kina? Přijďte a nemyslete, že toto 
je celý únorový program, veškeré informace 
najdete na našich stránkách www.dkteplice 
a mrkněte občas na FCB Kino Květen Teplice. 
A věřte, že naše práce je vaše zábava!

 Zdenka Sixtová, vedoucí programového oddělení, 
Dům kultury a Krušnohorské divadlo Teplice

Božák
29/1 2100 Gymplay za vízo
6/2 2100 mucha a Band

Jazz kluB
5/2 2000 luci Radecká a tRio
13/2 2000 the tRio Wuh
19/2 2000 duRa a Blues cluB
26/2 2000 ivan hlas tRio

kRušnohoRské divadlo
28/1 845 a 1015  veselá pouť
8/2 1900 mezi úteRým a pátkem
17/2 1000 a 1800  JuRášek a stáňa
18/2 1000 a 1800  JuRášek a stáňa
23/2 1900 vysavač

kino květen

1/2 1730 lída BaaRová

1/2 2000 Revenant – zmRtvýchvstání
2/2 1730 lída BaaRová
2/2 2000 Revenant – zmRtvýchvstání
3/2 1730 lída BááRová
3/2 2000 vlna
24/2 1900 kamčatka

ReGionální muzeum teplice
výstavy
do 31/1 vánoce na klopě
do 28/2 mostečtí výtvaRníci
12/2–17/4 čím platili naše BaBičky
3/3–24/4 voňavý svět mýdel

dům kultuRy
31/1 1500 divadlení maškaRní Bál 

s divadlem v pytli
11/2 1900 5. aBonentní konceRt cyklu a
15/2 1900 valentýnský konceRt
16/2 1600 a 1700  Jak se žiJe v zoo

22/2 1900 klukoviny v. haRapese
24/2 1900 kamčatka
27/2 1500 kRálovské naRozeniny 

dětský maškarní karneval

zahRaní dům
29/1 1800 Balík

kRušnohoRské divadlo – plesy
13/2  matuRitní ples 

Gymnázia Teplice, třída 8. A a 8. D
19/2  Xiiii. RepRezentační ples 

statutárního města Teplice
20/2  matuRitní ples Obchodní 

akademie Teplice, třída 4. A
26/2  52. RepRezentační ples 

Českého porcelánu a. s.
27/2  matuRitní ples 

Konzervatoře Teplice, třída 4. A
4/3  matuRitní ples Hotelové školy 

Teplice, třídy HŠ 4. A, HŠ 4. C
5/3  matuRitní ples Biskupského 

gymnázia Bohosudov, třída 8. A
12/3  avzo tšč čR teplice 

hrad Doubravka, ples sportovců
18/3  matuRitní ples 

Krušnohorského divadla
19/3  matuRitní ples studentů 

Gymnázia Teplice, třída 8. E
29/4  2. JaRní ples společnosti Jelínek 

Holding a Tereziných lázní Dubí
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Na plese vystoupí Daniel Hůlka i Leona Machálková
Už se těšíte na XIII. Reprezen-
tační ples města Teplice? Ten 
letošní se uskuteční v pátek 
19. února od 20:00 hodin 
v Krušnohorském divadle. 
Vstupenky můžete koupit 
v budově magistrátu na ná-
městí Svobody 2 v informační 
kanceláři pro styk s veřejností. 
Cena je 400 korun. Výtěžek 

ze vstupného bude darován 
stejným dílem dvěma orga-
nizacím, a to spolku seniorů 
Zvonkohra Teplice a teplické 
organizaci Svazu tělesně po-
stižených ČR. Na bále vystoupí 
Leona Machálková, Daniel 
Hůlka a Ondřej Ruml. Mode-
rátory večera se stanou Anna 
Polívková a Michal Kurtiš.  zt

Naštěstí nejsme 
Synot Teplice

Moravský král 
hazardu a sená-
tor Ivo Valenta 
dal sbohem čes-
kému fotbalu. 
Fotbalové aso-

ciaci, Jablonci i Spartě. Prý 
ho dusí vysoké daně z heren 
a musí šetřit. Jeho pompéz-
ně prezentovaná podpora 
Křetínského, Pelty (FAČR) 
a Pelty (FK Jablonec) končí 
dříve, než jsme se nadáli.

Jsem přesvědčená, že čes-
ké kluby ztrátu Valentových 
milionů na cestě z hazardu 
do fotbalu přežijí. Ekono-
mice se daří, a když se čes-
ká kopaná ukáže v dobrém 
světle na evropském turna-
ji, nastoupí noví sponzoři 
s penězi společensky přija-
telnějšími.

Namístě je si poblaho-
přát. Zaplaťpánbůh, že tep-
lický fobal desítky let bez 
přestávky ekonomicky drží 
skláři. I v době krize spo-
lečnost AGC FK Teplice ne-
opustila, a navíc nedávno 
vzala pod křídla i tým fot-
balistek. Peníze teplické-
ho klubu nejsou pošpiněny 
hazardem či jiným lidským 
hříchem, jsou prostě čisté 
jako sklo z řetenické linky. 
A proto půjdu ráda a bez 
obav svědomí v únoru fan-
dit na Stínadla.
 
martina Seewaldová 
šéfredaktorka
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Řekne o vás víc  
než vaše vizitka 

zcela nová
Již od 6 399 Kč měsíčně 

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

Nabídka tříletého Operativního Leasingu pro firmy a podnikatele Kia Optima 1,7 CRDi 104 kW ISG Business Line za 528 909 Kč bez DPH. Měsíční splátka je uvedena bez DPH.  
Kia Optima: Kombinovaná spotřeba 4,2–4,4 l/100 km. Emise CO2 110–116 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com 
nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Byl by teplický primátor dobrý prezident?
Dan Lahmer 
23 let, technik 
Teplice 
 
 
o politiku se moc 

nezajímám, všechno je stejně 
zkorumpované a prezident toho moc 
neovlivní. ale tak Kubera možná 
neudělá takovou ostudu jako Zeman.

Hana Bejčková 
36 let, zaměstnaná 
Duchcov 
 
 
myslím, že pan 

Kubera by mohl klidně kandidovat na 
prezidenta. Je to velmi milý člověk. Díky 
němu jsou Teplice v dobrých rukách.

Petr Prášek 
31 let, trenér 
Nordians Teplice 
 
 
politika jde v rámci 

možností mimo mě nebo se jí spíše 
snažím vyhýbat. i když jsem si vědom, 
že pokud se nebude nikdo zajímat 
o politickou situaci, jen těžko se změní.

Dominik Štastný 
20 let, dělník 
Duchcov 
myslím, že by Kubera 
mohl klidně kandidovat. 
Teplice jsou na tom po 

finanční stránce dobře. umí to s lidmi. 

Karel Dvořák 
30 let, učitel 
Litvínov 
Kubera je určitě zkuše-
ný politik, nijak zvlášť 
by mi jako prezident 

vlastně nevadil, ale představuji si na 
tomto postu jinou osobnost.

Tomáš Kareš 
60 let, hudebník 
a pedagog, Teplice 
myslím, že handicapem 
by byl asi věk. nerad 
vzpomínám na doby, 

kdy jsme diskutovali o tom, že by někte-
rým představitelům států tzv. východ-
ního bloku měli „vyměnit baterky“. pan 
Kubera myslím není ten případ a dokázal 
toho pro Teplice určitě dost. Byl by to 
chlap na správném místě. i když ne se 
vším, co říká, souhlasím. ale myslím si, 
že to takzvaně nemá už zapotřebí.

a n K e T a Kandidatura Kubery 
na prezidenta je zatím fáma

Teplice – Ačkoli se o teplický 
primátorovi Jaroslavu Kubero-
vi mluví a píše jako o jasném 
kandidátovi na prezidenta, nic 
není jistí. Zatím se nerozhodl 
a nemá do prezidentských 
voleb ani nominaci své strany. 
Ty by se měly pravděpodobně 
konat v lednu roku 2018. Kube-
ra sice několikrát vtipkoval, že 
do toho půjde, ale jen v legraci.

„Taková otázka je nyní velmi 
předčasná. Máme mnohé jiné 
problémy,“ prohlásil Kubera na 
přímý dotaz, jestli bude kandi-
dovat. Připustil, že zprávy o své 
kandidatuře také četl. „On to 

většinou někdo řekne a pak si 
to žije vlastním životem,“ dodal 
ke spekulacím.

Ani občanští demokraté, kte-
ří měli v polovině ledna kon-
gres, o tom, že by za kandidáta 
postavili Jaroslava Kuberu nebo 
někoho jiného, zatím nerozhod-
li. Předseda ODS Petr Fiala po 
kongresu uvedl, že nyní jsou pri-
oritou krajské a senátní volby 
a teprve poté začnou řešit volby 
prezidentské. Podle něho se bude 
muset ODS nejdříve rozhodnout, 
zda postavit vlastního kandidáta, 
nebo podpoří nějakou nezávislou 
výraznou osobnost.  zt
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Hrát se bude jen v kasinech
Teplice – Zastupitelé města 
Teplice se rozhodli zakázat 
v Teplicích herny s výherními 
automaty.

Ty zmizí až v roce 2017. Vý-
herní automaty ale nikoli, bu-
dou moci zůstat v kasinech, 
kde probíhá živá sázková hra. 
„Byl to jediný způsob, jak au-
tomaty nediskriminačně ome-
zit,“ uvedl primátor Jaroslav 
Kubera. Upozornil, že jakýko-
li jiný návrh by mohli majite-
lé heren napadnout. Mnohá 
česká města již hazard zaká-
zala.

V současné době je v Tepli-
cích 1553 automatů, na začát-
ku léta jich bylo o 77 méně. Na 
jeden automat připadá 32,63 
obyvatel, včetně teplických ne-

mluvňat. Průměr České repub-
liky je 195 osob na jeden auto-
mat. Teplice letos budou mít 
z automatů příjem 100 milionů 
korun, v rozpočtu na příští rok 
počítají se 70 miliony.

V teplických kasinech je 
dnes 445 automatů. Radní ne-
vylučují, že provozovatelé sou-
časných heren své současné 
provozovny změní na kasina. 
Ta musí mít povolení minis-
terstva a splňovat řadu pod-
mínek. Například kontrolovat 
totožnost návštěvníků a evi-
dovat je.  lu

Teplice daly školský obvod i Metelkárně
Teplice – Zastupitelé přidělili ZŠ Metelkova školský obvod, který 
dosud neměla. Splnili tak požadavek krajského úřadu, ale zacho-
vali se zároveň dle starého českého přísloví – Aby se vlk nažral 
a koza zůstala celá. Školský obvod je doslova miniaturní a děti 
z něho školu nezaplní. O to teplickým zastupitelům šlo. Metel-
kárna je totiž škola s rozšířenou výukou jazyků pro nadané děti 
z celého Teplicka, a ne běžnou školou.

Proto také dosud obvod, ze kterého by se rekrutovali její žáci, 
neměla. Ovšem to narazilo u úředníků na kraji, kteří upozorňo-
vali, že obvod musí podle zákona mít každá škola. „Splnili jsme, 
co po nás požadovali,“ uvedl primátor Jaroslav Kubera. Vyhláška 
nakonec prošla hladce, protože tak statut školy zachová. Nic se 
nemění ani pro ostatní teplické školy.  lu

V Krupce se podařilo opravit bývalou dívčí školu
Krupka – Nově opravenou historickou budo-
vou bývalé dívčí klášterní školy se pyšní 
město Krupka. Objekt má velmi pestrou 
existenci a minulost. „V části areálu 
proběhla jeho obnova již dříve, po roce 
1995, a v obnovených prostorách jeho jed-
noho křídla našla zázemí převážná část 
pracovníků městského úřadu v Krupce 
a později i zaměstnanců pobočky Úřadu 
práce v Teplicích,“ řekl starosta Krupky 
Zdeněk Matouš.

Zbývající části budov byly v havarijním 
stavu. Potřebné přípravy na opravu probí-
haly několik roků.  Samotná rekonstrukce 
byla zahájena v červenci roku 2014. „Fi-
nancováním se na realizaci v rozhodující 

míře podílel Regionální operační program 
regionu soudržnosti Severozápad celko-
vou dotací ve výši přes 47 milionů korun, 
zbývající podíl z celkových nákladů ve 
výši 55,5 milionu korun byl z rozpočtu 
města,“ doplnil starosta  Matouš.

V nových prostorách jsou reprezen-
tační místnosti města, dále důstojné 
a příjemné informační centrum Krup-
ky, obřadní sály jak pro svatby, tak i pro 
další slavnostní příležitosti, ale i vnitřní 
klidové atrium. Zároveň se sem přemís-
tí zbývající pracovníci městského úřadu, 
kteří dosud obývali budovu na jiné adre-
se Mariánského náměstí, a s nimi i celé 
vedení města.  zt

Dálnice má být 
hotová do prosince

Teplice – V závěru letošního 
roku by se měli řidiči dostat 
bez problémů z Prahy až do 
Saska. Letos v prosinci by totiž 
měla být otevřena dokončená 
drážďanská dálnice D8. Uleví se 
tak silnici z Lovosic na Tep-
lice. „Česká republika velmi 
intenzivně pracuje na tom, aby 
v roce 2016 byla zprovozněna 
dálnice D8,“ uvedl předseda 
vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD.

Práce na dokončení dálni-
ce pokračují rychlým tempem. 
„Během roku se udělaly velké 
objemy kubatur a v podstatě 
jsme začali všechny velké sta-
vební práce na dálničním těle-
se,“ vysvětluje František Zuc-
kerstin z ŘSD.  zt

Nemocnice dostane 
nová lůžka
Teplice – Teplická nemocni-
ce získá v letošním roce 27 
nových lůžek pro své pacienty. 
Nejvíce, celkem 19, jich bude 
takzvaně standardních. Pět 
jich je určeno pro intenzivní 
péči a zbývající tři pro péči 
následnou. V současnosti 
nemocnice disponuje 479 
lůžky. Nová by měla dorazit 
v březnu. Peníze na vybavení 
získá nemocnice z dotačního 
titulu Ústeckého. Celá krajská 
zdravotní tak bude moci pro 
svých pět nemocnic koupit 
28 lůžek intenzivní péče, 
124 lůžek akutních a devět 
následných.  lu

Podvodníci seniorům prodávají 
výrazně předražené zámky
Teplice – Nový druh podvodu na 
seniorech registrují policisté 
v poslední měsících v celém 
Ústeckém kraji. Podvodníci ob-
chází domy a hlavně seniory, 
kteří jim otevřou, přesvědčují, 
že mají špatnou vložku v zám-
ku a potřebují novou. Tu jim 
pak vymění. „Práci opravdu 
udělají. Dají jim novou vložku 
v hodnotě zhruba pět set ko-
run, ale naúčtují jim mnohem 
více. Mámě případy, kdy to je 
8,5 až deset tisíc korun,“ uvedl 

Pavel Blažek z krajské krimi-
nální policie.

Firmy, které to dělají, sku-
tečně existují a jejich pracov-
níci nechají seniory podepsat 
smlouvu, kde s danou částkou 
souhlasí. Jsou prý velmi pře-
svědčiví, využívají neznalosti 
a často seniorům tvrdí, že jdou 
na objednávku družstva či spo-
lečenství vlastníků. Protože 
mají podepsanou smlouvu, jen 
obtížně se pak policistům pro-
kazuje nějaký trestný čin.  lu

Kontejnery budou 
stále zdarma
Teplice – Obyvatelé Teplic budou 
mít v roce 2016 k dispozici 
bezplatný systém velkoobje-
mových kontejnerů na odpad 
z domácností.

Fungovat bude podobně jako 
v loňském roce. „Služba byla na 
rok 2016 rozšířena z původních 
100 na 125 stanovišť. Kontejne-
ry budou i nadále přistavovány 
opakovaně, zhruba po pěti týd-
nech, na stanoviště na území 
celého města,“ informovala ve-
doucí odboru dopravy a životní-
ho prostředí  Ivana Müllerová.

Seznam a termíny lidé na-
jdou na internetových strán-
kách města. Označení sta-
novišť dle harmonogramu 
je nutné považovat spíše za 
orientační. Kontejnery bu-
dou podle Müllerové vždy 
umísťovány na nejbližší mož-
né místo v dosahu určeného 
stanoviště, avšak s ohledem 
zejména na konkrétní do-
pravní situaci. Upozornila, že 
jsou pouze na objemný odpad 
z domácností, nikoliv na od-
pad stavební či nebezpečný 
jako autobaterie, lednice či 
televize.  lu
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Dotace na kotle 
začnou koncem ledna

Teplice – Ministerstvo životního 
prostředí s Ústeckým krajem 
nabídne letos lidem možnost 
získat dotaci z fondů EU na 
výměnu starého neekologické-
ho kotle.

Na nový zdroj mohou lidé 
získat státní příspěvek od 
70 do 85 procent. Celkem se 
tak státní dotace může vyšpl-
hat až na 127,5 tisíce korun.

Ústecký kraj zahájil pří-
jem žádostí 25. ledna a skončí 
31. března. Veškeré informace 
najdete na krajských interne-
tových stránkách.  lu

Vodovod v Dubské 
čeká oprava
Teplice – Tepličané se letos dočkají 
rekonstrukce vodovodu v Dub-
ské ulici. Jde o jednu z 25 sta-
veb, které na Teplicku chystá 
Severočeská vodárenská spo-
lečnost v letošním roce. Celkem 
do nich investuje 152,1 milionu 
korun. Například i do nového 
vodojemu a zásobovacího vodo-
vodního řadu v Srbicích.

„Celkový objem prostředků ur-
čených na investice do vodohos-
podářského majetku SVS je 1,27 
miliardy korun. Bude v plném 
rozsahu kryt z vlastních zdrojů 
společnosti, získaných z vodné-
ho a stočného,“ uvedl generální 
ředitel SVS Bronislav Špičák.

Právě investicemi společ-
nost zdůvodňuje stálá zdražení 
vody. Letos o 2,1 procenta.  lu

Výstavba nového zimního stadionu začne letos
Teplice – Město bude v příštím 
roce hospodařit se schodko-
vým rozpočtem, který dorovna-
jí díky úsporám z minulých let. 
Zastupitelé schválili rozpočet, 
který počítá s příjmy 809,6 
milionu korun a výdaji 967 
milionů korun.

Největší investiční akcí má 
být zahájení stavby zimní-
ho stadionu vedle sportovní 
haly. Rozpočet předpokládá, 
že v příštím roce město utratí 

70 milionů. Celkem by měl sta-
dion stát zhruba 150 milionů. 
Město chce dát 50 milionů do 
zateplení ZŠ Buzulucká, ale jen 
když získá dotaci. Deset mili-
onů má jít do dětského světa 
v Aquacentru Teplice a také do 
hřiště na Angeru.

Teplice mají naspořeno na 
účtě kolem 726 milionů korun. 
Utratí jen část. „Řídíme se 
pravidlem, že nejdříve si pe-
níze naspoříme a pak je utra-

tíme,“ řekl primátor Jaroslav 
Kubera.

Zastupiteli Jaroslavu Bžocho-
vi se například nelíbilo, že by 
radnice měla dát čtyři milio-
ny na parkoviště u poliklini-
ky Krajské zdravotní. Pozemky 
totiž patří nemocnici. Primátor 
Kubera ale tvrdí, že město má 
eminentní zájem parkování 
v těchto místech vyřešit, proto 
chce pomoci. Zastupitelé pení-
ze nakonec schválili.  lu

Běh pomohl vážně nemocným

Teplice – Centrum pro pacienty 
s roztroušenou sklerózou při 
teplické nemocnici dostalo 
výtěžek z druhého ročníku 
akce  Běh s čelovkou Ostrovem 
nad Ohří. Na trať dlouhou 
6,5 kilometru s dobrovolným 
startovným se vydaly stovky 
účastníků. Výtěžek z akce tak 
dosáhl na bezmála devadesát 
tisíc korun. Peníze půjdou na 
dovybavení rehabilitačního 
pracoviště centra.

„Běh s čelovkou je moje sr-
deční záležitost a jsem ráda, 
že druhý ročník předčil veš-
keré mé očekávání. Uspořá-
dat takovouto akci jsem se 
rozhodla poté, co jsem sama 

roztroušenou sklerózou před 
několika lety onemocněla. 
Chci pomoci i ostatním lidem, 
jak se s nevyléčitelnou nemo-
cí vypořádat, a také společ-
nost informovat více o roz-
troušené skleróze. Jedná se 
o autoimunitní onemocnění, 
které postihuje především 
mladé lidi a nemá nic společ-
ného se zapomínáním,“ uved-
la organizátorka akce Micha-
ela Valentová z centra pro 
pacienty s roztroušenou skle-
rózou při teplické nemocnici. 
Domnívala se, že se běhu zú-
častní kolem dvou set účast-
níků. Na start se jich dostavi-
lo přes 700.  lu
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Jízdenka je na 
MHD i na vlak
Teplice – Cestující v Teplicích 
mohou využívat jednotnou 
jízdenku pro cesty vlakem, 
zelenými krajskými autobusy 
a některými MHD. Kraj se na 
tom dohodl s Českými draha-
mi, autobusovými společnost-
mi jezdícími pro kraj a s provo-
zovateli MHD v Teplicích a Ústí 
nad Labem. Pro cestující to 
bude znamenat koupi jen jed-
noho dokladu a úsporu peněz.

„Zařadili jsme se k několika 
málo krajům, které tuto výsa-
du umožňují, a to bez nutnosti 
pořizovat nějakou kartu,“ uve-
dl hejtman Oldřich Bubeníček. 
Ve vlacích jízdenka neplatí 
jen v mezinárodních vlacích 
EC nebo EN. Podle kraje loni 
cestující, který jel z Mostu do 
nemocnice v Teplicích, zapla-
til 136 korun a kupoval více 
jízdenek. Nyní ho cesta vyjde 
na 80 korun.  zt
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Hrad Kyšperk bude patřit Krupce
Krupka – Zastupitelé Krupky 
schválili výkup zříceniny hradu 
Kyšperk s přilehlými pozemky 
a porosty do majetku města. 
„Chceme obyvatelům Krupky 
a všem turistům nabídnout 
turistické zajímavosti, kterých 
je v Krupce a okolí více než 
dost. Je však důležité věnovat 
památkám odpovídající péči, 
aby zůstaly zachovány pro 
budoucí generace a nechátraly. 
Navíc nechceme dopustit, aby 
zde případný jiný nový vlastník 
hradu provozoval aktivity, se 
kterými by město nesouhlasilo. 
Proto jsme v zastupitelstvu 
schválili výkup zříceniny hradu 
Kyšperk do městského majet-
ku, abychom mohli mít na jeho 
další osud a stav bezprostřední 
vliv,“ řekl starosta Krupky 
Zdeněk Matouš. 

Současným vlastníkem je 
Římskokatolická farnost Boho-
sudov a dle dohody a usnesení 
krupského zastupitelstva město 
koupí hrad s přilehlými pozem-
ky za rovných půl milionu ko-

run. Hrad by mělo měst získat 
letos na jaře. Vedení Krupky po-
čítá s tím, že hrad Kyšperk bude 
zařazen do některé z naučných 
stezek, které plánuje v okolí 
Krupky vybudovat. 

Zřícenina hradu Kyšperk – 
z původního německého ná-
zvu Geiersburg neboli Supí 

hrad – se nachází v lese nad 
městskou částí Unčín a je pro 
turisty volně přístupná. Jako 
strážní pevnost na ochranu ob-
chodní stezky do Saska zvané 
později poštovní nebo i paše-
rácká, ho nechal na počátku 
14. století postavit král Jan Lu-
cemburský.  zt

Sestry a lékaři z nemocnice 
dostanou letos přidáno
Teplice – Personálu teplické 
nemocnice se v letošním roce 
zvýší tarifní mzdy v průměru 
o pět procent. Předsedové 
odborových organizací pů-
sobících v Krajské zdravotní 
podepsali kolektivní smlouvy 
schválené představenstvem 
KZ, která navýšení garantuje. 
Společně s dalšími mzdový-
mi opatřeními představuje 
plánované zvýšení osobních 
nákladů zaměstnanců až o 9,4 
procenta. V loňském roce se 
průměrná mzda v KZ zvýšila 
z 25 743 na 29 083 korun. U lé-
kařů průměrná mzda za rok 
2015 činí 73 404 korun.

„Rozhodnutí představen-
stva o zvýšení mezd je dobrým 
předpokladem pro aktualiza-
ci kolektivní smlouvy, a je tedy 
i předpokladem důstojného so-
ciálního dialogu vedeného mezi 
zaměstnavatelem a odborovými 
organizacemi působícími v pěti 
nemocnicích největšího posky-
tovatele zdravotní péče v Ústec-
kém kraji,“ řekl předseda před-
stavenstva KZ Jiří Novák. 

 Podle ředitele Petra Fialy na-
výšení mzdových tarifů umož-
nila nová úhradová vyhláška 
pro rok 2016, ale i určité úspory 
dosažené v oblasti systému za-
dávání veřejných zakázek.  lu

Fotbalisté Teplic již trénují s posilami
Teplice – S teplickým týmem zahájila zimní 
přípravu  trojice posil, makedonský stoper 
Vladimir Dimitrovski, útočník David Vaněček 
a chorvatský záložník Davor Kukec. Později se 
připojil i Nivaldo.

Přicházejí i další hráči a trenér David Vav-
ruška nevyloučil ještě další posily. „Je třeba, 
aby v mužstvu byla konkurence,“ uvedl. Teplice 
měly na podzim velmi okleštěnou sestavu a po-
sily nutně potřebují. Trenér nepočítá s Davi-
dem Jablonským, kterému v létě končí smlouva 
a dlouhodobě avizuje, že chce odejít.

Vavruška potvrdil, že stále plánuje ofenzivní 
styl hraní. Tým proto sháněl útočníky, kteří umí 
dávat góly. Věří Davidu Vaněčkovi. „Doufám, že 
to půjde jako v Hradci,“ prohlásil útočník. Podle 

něho je teplický tým složený z hráčů, kteří umějí 
připravovat šance. Mužstvu věří i Davor Kukec. 
„Je to skvělý tým,“ prohlásil.  lu

V klobáse byl kus 
injekční jehly
Teplice – Státní 
veterinární správa 
v pátek nařídila 
stáhnout z prodeje 
Uherskou klobásu 
od výrobce Krahulík 
– MASOZÁVOD Kra-
hulčí prodávanou 
obchodním řetězcem 
Lidl. Důvodem staho-
vání výrobku z trhu je 
nález úlomku injekční jehly, 
což je v rozporu s požadavky 
na bezpečnost potravin.

„SVS obdržela podnět k pro-
šetření od Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce dne 
7. ledna na základě stížnosti 
zákaznice. Kovový úlomek se 
nacházel v klobáse zakoupe-
né v prodejně Lidl v Teplicích,“ 
uvedl mluvčí SVS Petr Pejchal. 
Celkem dvě šarže výrobku jsou 
v prodeji od 23. a 28. prosince. 
Jejich celková hmotnost činí 
2,1 tuny, tedy 8400 kusů.  lu

Muž se obnažoval 
v řetenickém obchodě
Řetenice – Obrovský šok zažila 
obsluha a zákazníci obchodu se 
smíšeným zbožím v Řetenicích.

Do prodejny totiž vstoupil 
pětatřicetiletý muž, nečekaně 
si svlékl kalhoty a své spod-
ní prádlo. Takto obnažený pak 
všem přítomným ukazoval svo-
je přirození. Netrvalo dlouho 
a již byl v rukách policie.

„Důvod svého jednání nebyl 
u výslechu schopen jasně vy-
světlit. Řekl, že v minulosti se 
už několikrát léčil s psychic-
kými problémy,“ uvedl mluvčí 
teplických policistů Daniel Ví-
tek. Nudistická estráda může 
muže mrzet. Hrozí mu až dva 
roky ve vězení.  lu

Opatrovnice 
zpronevěřila peníze
Teplice – Místo aby se starala 
o staršího muže, který je zba-
vený svéprávnosti, opatrovnice 
z Teplicka použila jeho peníze. 
Podle mluvčího policie Danie-
la Vítka mu peníze z vkladní 
knížky, kterou měla na starosti, 
vzala již před více než třemi 
lety. Na to, že použila jeho 90 ti-
síc korun, se ale přišlo až nyní. 
K tomu, aby peníze vybrala, ne-
měla svolení soudu a ani nyní 
nedokáže doložit, na co vlastně 
peníze použila. Opatrovnici 
v případě uznání viny hrozí až 
osmiletý trest vězení.  lu

Postrach chatek 
je za mřížemi
Teplice – Chalupáři a chataři na 
Ústecku  a Teplicku si mohou 
alespoň trochu oddechnout. 
Soud totiž poslal do vazby 
padesátiletého muže, který 
vykrádal chatky na Teplicku 
a Ústecku. Do rukou policie se 
dostal v Modlanech, kdy si ho 
všiml rybář, známý majitele 
chatky. „Svědek uviděl, jak 
se zhaslo a od objektu odchá-
zel neznámý muž, na místě 
ho proto zdržel do příjezdu 
policistů,“ uvedl mluvčí policie 
Daniel Vítek. Na služebně pak 
zjistili, že po zloději prahnou 
i ústečtí kriminalisté. Muž už 
byl začátkem prosince obviněn 
z vloupání do šesti zahradních 
chat v Ústí nad Labem. Krimi-
nalisté zjistili, že jich má na 
svědomí ještě více.  lu
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Pro AGC Glass Europe se loňský rok vyvíjel velmi dobře
Zvláště závody v čes-
ké republice si podle 
předsedy představen-
stva AGC Flat Glass 
Czech a viceprezidenta 
AGC Flat Glass Euro-
pe Pavla Šedlbauera 
vedly velmi dobře.

Na konci roku jste pro rozho-
vorech se zaměstnanci sršel 
optimismem, co se týče AGC 
a jejích výsledků. Jaký tedy 
byl rok 2015?
Sršel – to je trochu silné slovo. 
Já jsem naznačoval, protože 
zaměstnanci si to zaslouží 
slyšet. Optimismus je ale 
namístě. Především tady 
v Čechách si všechny naše 
operace vedou velmi solidně. 
Nicméně nesmíme zapomínat, 
že jsme součástí celku. Že dob-
rá situace v Čechách je také 
díky tomu, že firma věnovala 
největší investice právě do 
Čech. Nyní je doba, kdy bude 
naší povinností to trochu firmě 
vrátit. Čili, jsme optimističtí, 
hlavně v Čechách a i v Evropě. 
Ale naše stavební divize je ev-
ropsky stále ve ztrátě. Takže je 
třeba být opatrný, i když trend 
je pozitivní.

Chválil jste Čechy a opakova-
ně mluvíte o Řetenicích. Proč?
Na všech třech linkách drží 
velmi vysoké výnosy a všech-
ny fungují naprosto per-
fektně. Vyzdvihuji je hlavně 
kvůli tomu, čeho dosáhly na 
nové technologii, která je 
opravdu převratná. Nikdo 
jiný ji ve světě neprovozuje. 
Měla výrazný vliv na snížení 
výrobních nákladů. A zároveň 
přinesla výrazné snížení emi-
sí. To je určitě zajímavé pro 
obyvatele Teplic, protože tu 
převažují západní větry. Úsi-
lím místního týmu i centrály 
ta linka jede tak brilantně, že 
je to mnohem lepší, než jsme 
vůbec čekali.

Když mluvíte o optimismu, 
projevilo se, že skončila 
ekonomická krize?
V automobilovém průmyslu 
to tak vypadá, i když se vždy 
vyskytnou nějaké výkyvy. 
Navíc vzrostl náš podíl na 
trhu, takže i to se projevilo. 
V oblasti stavebního skla není 
krize ještě zcela zažehnaná, 
ale všechny signály naznačují, 
že v roce 2016 bychom se měli 

pohybovat v mnohem přízni-
vějších číslech.

Před zaměstnanci jste zmiňo-
val nedobrou situaci v Rusku. 
Projevuje se ve vašem pod-
nikání napětí mezi západem 
a Ruskou federací?
Projevují se dopady restrikcí 
kvůli Ukrajině, protože ruská 
ekonomika viditelně padá. 
Navzdory tomu, co prezident 
Putin tvrdí. A samozřejmě se 
projevuje i vliv nízkých cen 
energií. Nyní čekáme, jak se 
projeví napětí mezi Ruskem 
a Tureckem, protože poměrně 
hodně firem, které vyrábějí 
naše ploché sklo, exportovalo 
do Turecka. Pokud vznikne 
nějaké embargo, tak to sklo 
zůstane na ruském trhu a o to 
se zvýší konkurence.

ČNB možná v roce 2016 uvol-
ní hodnoty koruny k euru. 
Některé podniky po tom vola-
jí, jiné se toho obávají. Co to 
bude znamenat pro AGC?

Vůbec nic. My veškeré naše 
výkazy děláme v eurech. Pro 
nás je dnes euro mnohem dů-
ležitější než koruna. Podle na-
šich analýz bude něco levnější 
a něco dražší, ale nakonec se 
to navzájem vykompenzuje.

České závody AGC jedou napl-
no a v Česku klesá nezaměst-
nanost. Nemáte problém se-
hnat zaměstnance?
Začíná to být problém. Třeba 
ve zmiňovaných Řetenicích 
je situace stabilizovaná, ale 
potenciální problémy jsou 
v Chudeřicích, kde máme 
vyšší fluktuaci a vysoký počet 
pracovních míst. Pokud potře-
bujete nahradit někoho, kdo 
třeba odešel do důchodu, není 
lehké najít kvalifikovanou 
pracovní sílu.

Pomáhá v tom vaše škola?
Určitě ano. Ta je pro nás zá-
klad. My už ve škole vštěpu-
jeme mladým lidem firemní 
kulturu, takže po studiu velmi 

snadno zapadnou do našich 
kolektivů. Ale nemůže vyřešit 
třeba situaci v Chudeřicích, 
kde je potřeba opravdu kvan-
tum lidí, kteří pracují manuál-
ně. Kupodivu jsou to většinou 
ženy, protože jsou pečlivější.

Před nedávnem jste dosta-
li ocenění za sociálně odpo-
vědnou formu v Ústeckém 
kraji. Jak jde takové ocenění 
dohromady s tvrdým byzny-
sem, který AGC bezpochyby 
provozuje?
Je za tím mnoho věcí, napří-
klad i oceňování nejlepších 
zaměstnanců medailemi. Ale 
především otevřená komuni-
kace jak s odborovou organi-
zací, tak zaměstnanci. Říkali 
jsme jim vždy pravdu, i když 
třeba byla nepříjemná. A na-
konec jsme se vždy dokázali 
nějak sladit. Lidé samozřejmě 
nebudou vždy stoprocentně 
spokojení a nebudou vše chvá-
lit. Ale celkový firemní obraz 
je díky tomu všemu příznivý. 
A proto ta ocenění získáváme.

AGC není v Teplicích jen sklo, 
ale i fotbal. Jaká je jeho situ-
ace a jak to vypadá s případ-
ným dalším sponzorem pro 
klub?
Snažíme se stále sehnat něja-
ké drobné sponzory i většího 
partnera. To se zatím příliš 
nedaří, jsou to spíše jen takové 
drobky. Vinu na tom určitě má 
i image českého fotbalu u ve-
řejnosti, na kterou dlouhodobě 
upozorňujeme. Bohužel zatím 
nějaké výrazné změny nejsou. 
Stále proto doufáme, že se 
profesionální liga osamostatní, 
což by určitě přineslo větší 
transparentnost. O to nám 
jde, tak se chová naše firma 
a chceme, aby se tak chova-
la i ta část, která se nazývá 
fotbal. Také chápu, že mnohé 
firmy stále mají hluboko do 
kapsy a nechce se jim dávat 
peníze do fotbalu.

A co umístění v tabulce?
S tím samozřejmě nyní příliš 
spokojení nejsme. Ale snažíme 
se měnit způsob hry, což byl 
náš cíl. Abychom k fotbalu 
přilákali více lidí, což by zase 
mohlo nalákat sponzory. Ale 
na druhou stranou, když jsme 
se k tomu rozhodli, tak nás 
trenéři upozornili, že mohou 
vzniknout problémy. Protože 
budeme hrát otevřeně a hodně 
dopředu. Ale věřím tomu, že se 
to podaří zvládnout a budeme 
mít nové mužstvo s novým 
herním stylem. Pak přijdou 
i výsledky.  zt MC
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Na začátku deva-
desátých let byl 
Motorband velmi 
známou skupinou. 
Po odchodu Kamila 
Střihavky ale popula-
rita skupiny poklesla 
a zanikla. Kapela po 
dlouhé době vstala 
z popela a existuje 
dodnes. Letos oslaví 
již třicáté narozeniny. 
Její zakladatel Libor 
Matejčik v její nynější 
složení věří.

V letošním roce oslaví 
Motorband narozeniny. 
Jaké budou?
Název Motorband vznikl už 
někdy v roce 1984. V roce 1986 
jsem dal dohromady sestavu, 
která v roce 1990 vydala al-
bum Made in Germany. Takže 
letos Motorband slaví 30 let  
od založení. Schválně říkám  
od založení, protože 15 let 
Motorband nefungoval.

Co na speciálním CD bude za 
singly? Zařadíte i staré ze zá-
sob, nebo je nazpívá nové slo-
žení skupiny?
Připravujeme a natáčíme 
novinkové album, které bude 
obsahovat  10 až 12 nových 
skladeb. V plánu je natočit 
s novým zpěvákem Luďkem 
Struhařem The Best of Motor-
band. Takže na podzim vyjde 
dvojalbum.

Kdo vlastně Motorband nyní 
tvoří? Pokud vím, mnozí ode-
šli. Kdo je nahradil?

Tou nejzásadnější změnou 
byla výměna zpěváka. Luděk 
Struhař, který je ted zpěvá-
kem Motorbandu, nám byl 
doporučen. Je vynikajícím 
zpěvákem a muzikantem. Vě-
děl jsem, že nahradit Kamila 
Střihavku bude velký problém, 
ale že až takový, jsem netušil. 
Od comebacku v roce 2003 
se v Motorbandu vystřídalo 
5 zpěváků. Luděk je první, kdo 
se Kamilovi vyrovná a v někte-
rých oblastech ho předčí. Pro 
Motorband je to nejzásadnější. 
Další změnou byla výměna 
bubeníka Klaudy Kryšpína. 
Ten začal mít z kraje minulého  

roku vážné zdravotní problé-
my a nemohl s námi pokračo-
vat. Angažovali jsme bubeníka 
Hanze Sedláře, který patří ke 
generaci mladých bubeníků, 
a ve svých 26 letech  patří 
k absolutní bubenické špičce 
v ČR. Z konkurzu jsme vybrali 
bývalého kytaristu skupiny 
Titanic Jana Jiříčka. Velice 
šikovný kytarista a muzikant. 
Baskytaru hraje Karel Adam. 
S tím spolupracuju přes 20 let. 
Hráli jsme spolu už v Krey-
sonu, pak ve Vitacitu a AB 
Bandu. Karel nahrával Mo-
torbandu basu na posledních 
dvou albech.

Vraťme se na začátek. Jaký 
vlastně v tom roce 1986 byl. 
A koho vlastně napadlo zalo-
žit skupinu?
Motorband je moje dítě. V roce 
1986 se z vojny vrátil Tomáš 
Krulich a Kamil Střihavka. 
Po krátké epizodě s bubení-
kem Milanem Krbcem, který 
nevydržel nápor každodenních 
zkoušek, jsem dal  nabídku Da-
novi Haftsteinovi. Začali jsme 
tvrdě  dřít, skládat. Z okresu 
Teplice jsme se za dva roky  
dostali mezi špičku rock-me-
talové scény v ČR. V začátcích 
jsme jezdili ještě jako ama-
téři po zábavách po celé ČR 
a hlavně na Moravu. V roce 
1989 jsme udělali profesionál-
ní zkoušky a dostali nabídku 
natočit album.

 Byla doba komunismu, metal 
tehdy nebyl oblíbený. Uká-
zalo se to i na  vás, byly pro-
blémy?
No jéje! My jsme v okrese 
Teplice hráli takzvané pravi-
delné „čaje“. V roce 1984  jsme 
dostali od komunistů  zákaz 
činnosti. To jsme se jmenova-
li Generace. Museli jsme se 
přejmenovat, abychom mohli 
dál hrát. Zákaz jsme dostali 
kvůli  strženým  smutečním 
a ruským vlajkám v Lahošti. 
Tehdy zemřel nějaký ruský  
prezident. Vláda vyhlásila 
státní smutek. Den poté jsme 
měli hrát v Lahošti na čajích. 
Na akci se sjelo přes 500 
lidí, a když zjistili, že se hrát 
nebude, tak  „máničky“ ve  vsi 
ztrhnuli  pár vlajek. My jsme 
to odnesli  zákazem činnosti. 
Hnusná doba, zákazů, sledo-

vít lukáš

Vím, že jsme promarnili  životní šanci

barva: modrá

jídlo: Vše krom 
květáku a špenátu. 
Nejoblíbenější jídlo 
nemám. Je jich víc.

hudba: Rock, metal, 
Van Halen, AC/DC, 
Queen

číslo: 7

politik: Nemám 
oblíbeného politika. 
Aleš Brichta (haha)

m o J e  n e J
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vání, kontrol ve strachu, aby 
někoho z nás nezavřeli!

To období Motorbandu byl 
začátek 90. let, kdy s vámi 
byl Kamil Střihavka. Jak na 
tu dobu vzpomínáte?
Kamil s námi zpíval čtyři roky. 
Nepočítám skoro rok, kdy 
jsme jen zkoušeli a skládali 
písničky. Byli to čtyři roky, 
kdy jsme se dostali do špičky 
v ČR. To období vyvrcholilo 
vycestováním do Stuttgartu 
natočit naše první album. Byli 
jsme první  česká kapela, která 
takovou nabídku dostala. S od-
stupem času na to koukám 
tak, že jsme promarnili životní 
šanci. Německá firma Gamma 
records s náma měla velké 
záměry. Chtěli z nás udělat 
světovou kapelu. A to byl můj 
sen. Všechno jsme to posr...

Možná osobnější otázka na tu 
dobu. Jací jsou fanoušci a sa-

mozřejmě fanynky populární 
metalové skupiny?
Publikum je dnes více tolerant-
ní a chodí i starší lidé. Naši 
rodiče rock a metal neposlou-
chali. Dnešní rodiče okolo 
50–60 let rock poslouchají.

Motorband v původním 
složení nevydržel, odešel 
Kamil Střihavka a další. 
Nemrzí vás to dnes?
Jak už jsem řekl. Promarnili 
jsme možná životní šanci. Ted 
už mě to nemrzí. Všechno je 
tak, jak má být. A i to, co se sta-
lo, mělo tak být. Byli jsme ne-
zkušení a mysleli si, že všechno 
víme. Smrtelná kombinace.

 Přesto skupina nějak vydrže-
la, ale měnila se. Proč jste ne-
zůstali u metalu?
Nemám rád škatulkování. 
Skládám tak, jak mě to napad-
ne. Motorband nikdy nebyl 
typicky metalová kapela.

Zpět k současnosti. Jaký je 
současný a jaký bude Motor-
band v dalších letech?
Nejtěžší ve skládání týmů je 
najít  lidi na podobné muzi-
kantské úrovni s podobným 
vkusem. Současná sestava 
nemá slabinu a i stylově jsme 
na hodně podobné vlně. Jsem 
ze sestavy nadšený. Věřím, že 
Luděk Struhař je posledním 
zpěvákem Motorbadu a sesta-
va konečně vydrží.

Kromě dvojalba chystáte 
nějakou šňůru nebo jiný 
projekt?
Jsem aktivní i v jiných oblas-
tech podnikání a pracuju na 
jiných projektech. Ty se ale 
netýkají muziky. Co přinese 
budoucnost, uvidíme. Jednáme 
o společných koncertech s ka-
pelou Limetal na konci roku. 
Vše je v jednání. Jinak v tomto 
roce vystoupíme asi na 15 
festivalech.

Motorband je spjatý s Tep-
licemi, kdy vás mohou vidět 
Tepličáci?
28. května máme přislíbenou 
účast na zahájení lázeňské 
sezony. Pořadatelé se jen 
domlouvají, zda vystoupíme na 
regionálním pódiu, anebo na 
hlavní scéně.

A jaký je váš vztah k Tepli-
cím, proč tady žijete?
Teplice jsou moje rodné město. 
Mám je rád. 11 let jsem tady 
trénoval hokejovou mládež. 
Mám tady spousty kamarádů, 
rodinu. Jsem hrdý Tepličák.  zt

Vím, že jsme promarnili  životní šanci

narodil se 15. 9. 1963 v Teplicích. 
v deváté třídě se začal učit na kytaru. 
první kapelu, kterou založil, nazval 
Statik a byla složená hned ještě v té 
škole v přírodě ze spolužáků. na 
začátku osmdesátých let se stává 
členem kapely Generace. v roce 1986 
začal dávat dohromady skupinu 
motorband, o čtyři roky později 
skupina vydává první album. Hrál 
chvíli i ve skupině Kreyson a vitacit, 
nakonec opět obnovil motorband. 
Je spoluzakladatelem mezinárodního 
hokejového kempu.

Libor Matejčik 

p r o F i l

Skupina motorband v loňském roce. foto: archiv
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Děti se vyřádí 
na karnevalu
Ti nejmenší si mohou 27. 
února od 15:00 hodin užít 
Dětský maškarní karneval 
v Domě kultury. Vstupné je 
100 korun. Slyšte, slyšte, na 
vědomost se dává, že náš 
pan král slaví narozeniny! 
Určitě přijďte a užijte si to 
s ním. Jste srdečně zváni. 
Maškarní ples Divadélka 
Uličník pro všechny věkové 
kategorie.  zt

Zahradní dům bude 
patřit improvizaci
Zahradní dům hostí 29. 
ledna od 18:00 hodin 
Divadelní soubor Matějka 
& spol. Tepličanům se před-
staví s vvystoupením Balík.  
Jejich představení jsou 
založena na improvizaci. 
Spolupráce na scénáři Ri-
chard III. Garantem večera 
je W. Shakespeare.  zt

Konzervatoř zahraje 
na Valentýna

Jazz, swing i šanson v po-
dání studentů Teplické 
konzervatoře si užijete na 
Valentýnském koncertě 
v teplickém Domě kultury. 
Akce se uskuteční 15. února 
od 19:00 hodin. Zazní melo-
die českých i zahraničních 
autorů populární hudby.  zt

Archeologická sbírka v muzeu 
čítá téměř 1800 předmětů
Exponátem měsíce je v muzeu stará 
sbírka. Zhlédnout jí můžete zdarma 
ve vstupní hale teplického zámku. 
Sbírkové fondy teplického muzea 
tvořila již od počátku díla historic-
ká, umělecká, sbírka přírodovědná 
a v neposlední řadě také sbírka 
archeologická. Základem této 
sbírky byly nálezy z Podkrušnohoří, 
které Muzejní společnost odkoupila 
od Antona Hermana Fassla (prv-
ního kustoda teplického muzea). 
V prvních letech existence muzea 
se sbírka rozrůstala o nové přírůst-
ky a dary, včetně sbírky Spolku 
pro dějiny Němců v Čechách a na 
konci 19. století tak čítala přes 30 

tisíc sbírkových předmětů pochá-
zejících nejen ze severních, ale 
také středních, západních a jižních 
Čech. Také od druhého kustoda, 
Roberta Weinzierla, odkoupilo 
muzeum jeho soukromou archeo-
logickou sbírku, čítající bezmála 
1800 kusů pečlivě zaevidovaných 
předmětů, pocházejících přede-
vším z Lovosicka, Lounska, Žatec-
ka, ale i ze zahraničních nalezišť. 
Podstatná část těchto předmětů 
pocházela z Weinzierlových vlast-
ních archeologických výzkumů, při 
nichž si pečlivě vedl deníky, dopl-
něné kresbami, popisující nálezové 
okolnosti.  zt

V Jazz Clubu vystoupí světová špička
Z koncertů z teplického Jazz 
Clubu vybíráme koncert  skupi-
ny The Trio Wuh. Akce začíná 
ve 20:00 hodin a vstupné je 
130 korun. Super trio tvoří vy-
nikající americký pianista Skip 
Wilkins, jeden z nejlepších ev-
ropských kontrabasistů Fran-
tišek Uhlíř a česká bubenická 
legenda Jaromír Helešic.  zt

Ve hře exceluje Regina Rázlová
Už 8. února bude v Krušnohor-
ském divadle hostovat pražské 
Divadlo Ungelt. Hru s názvem 
Mezi úterým a pátkem si užijete 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
220 do 300 korun. Stále krásná 
manželka, úspěšný šarmantní 
manžel, mladá milenka, nešťast-
ná dcera. Rodinná tragikomedie 
o vztazích v trojúhelníku. Na 
prknech Divadla Ungelt další 
příležitost pro skvělou, naprosto 
uvěřitelnou a autentickou Re-
ginu Rázlovou, která ve své roli 
potvrzuje své někdejší vynikají-
cí herecké renomé.  zt

O jarních  prázdninách jsou v aquacentru výrazné slevy
Na měsíc únor připravilo AQUACEN-
TRUM Teplice pro své návštěvníky 
několik zajímavostí. První akce je již 
tento pátek 29. ledna, kdy je pro ško-
láky připraveno speciální vstupné. 
Školák si zaplatí první hodinu pobytu 
a druhou dostane zdarma jako bonus. 
Ten den lze uplatnit i prázdninové 
vstupné. Toto vstupné bude mít 
AQUACENTRUM Teplice pro veřej-
nost k dispozici od 29. ledna do 7. 
února po dobu pololetních a jarních 
prázdnin. Prázdninové vstupné platí 
jak pro děti, tak i pro dospěláky. 

Děti ve věku 6–15 let zaplatí za pobyt 
v délce 3 hodin 80 Kč a dospělí 
100 Kč za stejnou dobu.

Blíží se den zamilovaných, svá-
tek svatého Valentýna. Na tento den 
AQUACENTRUM také myslelo a při-
pravilo pro páry romantické vstupné. 
Vstupné bude mít podobu 1 + 1 osoba 
zdarma. Za vstupné pro jednu osobu 
půjde v tento den zamilovaný pár.

Nezapomeňte, že i v měsíci únor 
každou středu pokračuje ranní pla-
vání od 6:00 do 8:00 a ve stejný den 
také lekce aquaaerobiku.  pr

p o Z v Á n K y

Klepl rozehraje 
One Man Show

Chcete se zasmát? Tak to si 
23. února zajděte do Krušno-
horského divadla. Bohumil 
Klepl v jedinečné komediální 
One Man Show o zamilovaném 
uklízeči z nákupního centra. 
Máte chuť nechat si vysát 
každodenní starosti z hlavy? 
Přijďte se podívat na tuto 
romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitel-
ných hrdinských kousků, trap-
ných nárazů na držku a snění. 
Patrik Hartl, autor hitu Hvězda 
s Evou Holubovou a režisér 
nejúspěšnější české one man 
show Caveman, představuje 
výjimečný komediální talent 
Bohumila Klepla v osvěžujícím 
milostném příběhu, který vás 
zaručeně příjemně naladí. Hra-
je se od 19:00 hodin a vstupné 
je od 200 do 280 korun.  zt

MC
20

16
08

1 0

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zv o l n Ý  Č a S



Nekonečné čekání na dobré jídlo
Když slyším hotel Prince de 
Linge, představil bych si drahé 
jídlo. Proto mě překvapilo, 
když před jeho dveřmi narazil 
na nabídku velmi výhodného 
poledního menu.

Restaurace je hned za vcho-
dem a je čistá a příjemná. Jen 
zběžně zahlédnu vyvěšené 
menu, jsou na něm čtyři jídla 
a polévka. Usazuji se ke stolu 
a čekám. Po pěti minutách za-
čínám nervózně poposedávat. 
A když jde kolem někdo z ob-
sluhy, významně se na něho dí-
vám. Bez odezvy. K baru přichá-
zí muž zvenku, zjevně někdo 
ze známých obsluhy. Skupinka 
se dává do řeči. Dozvídám se 
z hlasitého hovoru něco o nově 
narozených dětech a podobné 
historky. Konečně někdo regist-
ruje, že sedím u stolu. Uplynulo 
18 minut. Alespoň kvituji, že se 
tu nekouří.

Servírka mi přináší menu 
a oznamuje mi, že dvě z polo-
žek již nemají. Na to, že je krát-
ce po půl jedné, jsem nepříjem-
ně překvapený. Mohu si vybrat 
již jen z kuřecího wrapu nebo 
si dát prejt. Volím první 
z možností. K menu je 
gulášová polévka. Pití 
si neobjednávám. 
K dipozici je karafa 
s kohoutkovou vodou 
a plátky citronu.

Polévku dostávám 
obratem. Je opět v misce, 

kterou nemám rád, protože se 
z nich špatně jí. Ale mají zde 
lžíce, kterými to kupodivu jde. 
Polévce nemohu nic vytknout.

Když dojím, nečekám ani na 
wrap. V tortile je kuřecí maso, 
zelenina a nějaké další přísady. 
Kolem rajčata. Výsledek je velmi 
povedený a pochutnám si.

Ještě se rozhodnu vyzkoušet 
toalety. Jsou kousek za recepcí 
hotelu. Čisté, bez chyby. Když 
si říkám o účet, zní přesně na 
99 korun. Za jídlo, které jsem 
měl, je to opravdu dobrá cena. 
I s úvodním dlouhým čekáním 

jsem tu strávil 40 minut.
Restaurace toho-

to teplického hotelu 
je dobrá volba, kam 
klidně můžete vzít na 
oběd i své obchodní 
partnery. Jen personál 

by si měl lépe zorgani-
zovat práci.  lu

Obědvat za stravenky nesmírně letí
Třetinu meníček v českých restauracích každý den 
uhradí zákazníci stravenkami. Stále častěji se prý 
místo klasických stravenek uplatňují stravenky 
elektronické nabité na speciální kartě. Straven-
ky tak dnes představují pro řadu restauratérů 
významné tržby v pracovní dny během oběda. 
„Odhaduje se totiž, že až třetina útraty za polední 
menu je hrazena stravenkami,“ uvedl analytik ze 

společnosti CYRRUS Jiří Šimara. Kromě toho mnozí 
lidé stravenky uplatňjí i při nákupech potravin.

Obchody prý začaly přijímat i stravenkové 
karty. „Digitalizace je celosvětový trend. V ná-
sledujících letech bude nepochybně stále více 
zákazníků poptávat stravenkové karty,“ tvrdí 
předseda Asociace provozovatelů poukázko-
vých systémů Miroslav Sedlák.  zt

Kardamon se 
ukázal být problém
Jednou ze skvělých možností 
jak se v zimě ohřát je indický 
kořeněný čaj masala chai. Je 
dělaný z černého čaje, mléka 
a koření. Základem čaje jsou 
zázvor a kardamon. Ten ale 
nejspíše budete po Teplicku 
shánět marně. Prohledali jsme 
regály všech větších marketů. 
Nikdo zde ani neporadil.

Možnost existuje, kardamon 
lze koupit na internetu. Cena 
začíná zhruba na 40 korunách. 
Ovšem výrazně připlatíte  
za poštovné.  zt

AGC získala cenu za společenskou odpovědnost
Teplická společnost AGC Flat 
Glass Czech získala Cenu 
Ústeckého kraje za spole-
čenskou odpovědnost mezi 
největšími zaměstnavateli 
regionu. O vítězství rozhod-
la především dlouhodobě 
nadstandardní péče o zaměst-
nance a podpora potřebných 
v rámci regionu Ústeckého 
kraje. O oceněných rozhoduje 
Ústecký kraj společně s Radou 
kvality ČR a Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého 
kraje. Cena byla letos vyhláše-
na poprvé. 

„Odpovědnost za region, 
kde působíme, za životní pro-
středí, které svou činností 
ovlivňujeme, a v neposled-
ní řadě i za své zaměstnance 
patří do naší firemní filozofie. 
Jsem pyšný na to, že dlouho-
době patříme mezi velkými 
firmami ke špičce v regionu. 
Vážíme si toho, že pořadate-
lé soutěže tyto naše aktivity 
ocenili,“ reagoval na oceně-
ní Pavel Šedlbauer, předse-
da představenstva AGC Flat 
Glass Czech a viceprezident 
AGC Flat Glass Europe. 

Kraj společně s Radou kva-
lity ČR a Hospodářskou a so-
ciální radou Ústeckého kraje 
při výběru vítěze hodnotil ze-
jména to, nakolik přihláše-
ní nad rámec zákona pečují 
o zaměstnance, o rozvoj úze-
mí, o transparentní obchod-

ní vztahy a také životní pro-
středí. Cena se vyhlašovala ve 
čtyřech kategoriích: obecní 
samosprávy, veřejný sektor, 
firmy pod 250 zaměstnanců 
a firmy nad 250 zaměstnanců. 
Hodnotily se aktivity za loň-
ský rok. 

Pro AGC to není první ta-
kové ocenění ani v letošním 
roce, ani v letech předcháze-
jících. Firma například byla 
už jedenáctkrát vyhlášena za-
městnavatelem roku Ústecké-
ho kraje, pravidelně se umís-
ťuje i v celostátním kole této 
ankety. AGC figuruje i v žeb-
říčku Czech TOP 100, získala 
také titul Inovativní firma ČR 
a další. „Mohlo by se zdát, že 
AGC je už na ocenění zvyk-
lá a bere je automaticky.  Na-
opak, každého si nesmírně 
vážíme. Navíc nás  každé dal-
ší zavazuje k tomu, abychom 
naši filozofii naplňovali i dál,“ 
doplnil manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech 
Libor Sehnal.  zt

AGC Flat Glass Czech, člen AGC Group, 
je pobočkou mezinárodní společnosti 
AGC Glass Europe. Společnost je největ-
ším výrobcem plochého skla a jeho apli-
kací ve střední a východní Evropě. Vede-
ní firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích. 
V letošním roce společnost slaví 20 let 
existence.

a G c

Masala Chai 
(jednoduchý recept na litr čaje)
•	 Sypaný indický černý čaj, 

například darjeeling
•	 5 slabých plátků čerstvého zázvoru
•	 půl lžičky kardamonu
•	 půl lžičky hřebíčku
•	 půl svitku skořice
•	 sušená pomerančová kůra
•	 mléko
•	 cukr nebo med

Čaj a koření dáme do konvice se sít-
kem nebo v čajovém vajíčku. Zalijeme 
800 až 900 ml horké vody a necháme 
10–15 minut louhovat. Do čaje dolije-
me mléko a dle chuti osladíme cukrem 
nebo medem.

r e c e p T
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Ústecká poliklinika zrekonstruovala oddělení ORL
Ústecká poliklinika, s. r. o., člen sku-
piny EUROCLINICUM, a. s., dokončila 
kompletní rekonstrukci oddělení ORL. 
Podle ředitele Ústecké polikliniky Jiřího 
Madara bylo cílem umístit všechny 
ambulance na jedno místo tak, aby je 
pacienti našli společně a vítalo je zde 
příjemné prostředí. „Vzniklo tak jedno 
z největších a nejlépe vybavených oddě-
lení ORL v celém Ústeckém kraji,“ uvedl 
ředitel Jiří Madar.

Nové oddělení tvoří čtyři ordinace, 
které jsou vybavené novými přístro-
ji. K tomu se rozšířil počet audiokabin 
z jedné na dvě. Audiokabina slouží k vy-
šetření poruch sluchu. Byly na ně dlouhé 
čekací doby, nyní se tedy objednávání 
pacientů výrazně urychlí. Jedna z kabin 
je navíc bezbariérová, mohou do ní snad-
no i vozíčkáři.

Na oddělení ORL v Ústecklé poliklinice 
působí pět, respektive šest lékařů. Ročně 
ošetří na devět tisíc pacientů, kteří zde vy-
konají na 18 tisíc návštěv.

Oddělení poskytuje komplexní služby 
v oboru, včetně možnosti akutního vy-
šetření bez objednání. Disponuje dvěma 
specialisty na foniatrii, tedy předpis slu-
chadel.  Díky novým lékařům Daniele Po-
tměšilové a Vítězslavu Veselému se zde 
provádí i drobné operační výkony. Cílem 
je zde vybudovat oddělení jednodenní 
péče, kde by se daly provádět větší ope-
rační výkony, včetně operací dětí.

Rekonstrukce oddělení spolu s výměnou 
některého vybavení stála 2,2 milionu ko-
run. Práce probíhaly za provozu. Zmizelo 

staré obložení a jsou tu nová okna, proto 
jsou nyní ordinace velmi světlé. „Pacienti 
se tu jistě budou cítit příjemněji,“ pochvá-
lila lékařka oddělení Eva Kučerová.  zt

mudr. eva kučerová
Po: 7:00–11:30, 12:30–14:30 (dle objednání)
Út: 7:00–11:30, 12:30–14:30 (dle objednání)
Čt: 7:00–11:30, 12:30–14:30 (dle objednání)
Pá: 7:00–11:30, 12:30–13:30 (dle objednání)
mudr. Jiří laštůvka
Po: 7:00–12:45, 13:15–14:00
Út: 7:00–12:00, 12:30–14:00
St: 7:00–12:00, 12:30–14:00
Čt: 7:00–12:00, 12:30–14:00
Pá: 7:00–13:00
mudr. pavel strnad
Po: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
Út: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
St: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
Čt: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
Pá: 7:00–12:00, 13:00–13:30 (dle objednání)
mudr. daniela potměšilová
Po: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
Út: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
St: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol.  dle objednání)
Pá: 7:00–13:00 (dle objednání)
mudr. vítězslav veselý
St: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
Čt: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
mudr. Jiří kalhous
Po:  15:10–17:00

o r D i n a Č n í  H o D i n y

Slavnostní přestřižení pásky

Jedna z nových ordinací
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Arkadie zhlédla tajuplný příběh
Jen pár dní před Štědrým 
večerem dostali žáci školy 
Arkadie zajímavý dárek. Byla 
jím návštěva Vily Štvanice 
– „ostrovní scény v centru 
Prahy“. Divadelní společnost 
mladých profesionálních 
umělců Geisslers Hofcomo-
edianten tu uvádí tajuplný 
příběh z Lužice v období 
třicetileté války inspirovaný 
lužickosrbskými legendami, 
„Já jsem Krabat“. Právě na toto 
představení se děti z Arkadie 
v doprovodu svých pedagogů 
vypravily. V hereckém kon-
certu tří herců byl prostor pro 

variace na lužickosrbské písně, 
legraci, ale i trochu strachu. 
„Všem se divadelní představení 
moc líbilo. Po skončení si děti 
i dospělí popovídali v příjemné 
debatě, ve které jsme se mimo 

jiné dozvěděli i něco z historie 
Vily Štvanice. Ta byla po niči-
vých povodních v Praze dlouho 
opuštěná, aby se později 
proměnila v nevšední divadlo. 
Právě ‚Geissleři‘ jsou jedním 
z divadelních souborů, kteří tu 
šíří krásné a kvalitní divadlo,“ 
říká jeden z organizátorů zá-
jezdu, asistent pedagoga Hon-
za Hrnčíř. Poděkování patří 
všem spolupracovníkům, kteří 
v předvánočním fofru obětovali 
den pro tento opravdu nevšed-
ní dárek, ale také dětem, které 
projevily emoce radosti, ale 
i strachu a údivu.  Josef Hon

Vernisáž výstavy a dražba
Výstava výtvarných 
dětských prací Na-
maluj svého anděla 
je k vidění ve Fokus 
kafe ve Školní ulici 
v Teplicích, kde je 
možné prohlédnout si několik 
desítek obrázků a zároveň si je 
zakoupit a přispět tím „adop-
tovanému“ indickému chlapci, 
kterého Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty již sedm let 
podporuje. Právě na podporu 

zmiňovaného chlapce 
půjde i výtěžek aukce 
obrazů, které se 
dražily na vernisáži 
výstavy. Tímto děku-
jeme všem dražite-

lům za jejich štědrou podporu. 
A jaká by to byla vernisáž, 
kdyby na ní nebylo hudební 
vystoupení, o to naše se posta-
raly děti z obou salesiánských 
středisek, tedy jak z Trnovan, 
tak z Prosetic.  Salesiání v Teplicích

Na Letné vypustili 
balón pro Payera
V teplickém muzeu 
skončila výstava 
Julius Payer. V neděli 
10. ledna na Letné zá-
jemci vypustili balón 
štěstí s novoročním přáním 
pro nejvýznamnějšího rodáka 
lázeňského města. V Jízdárně 
teplického zámku jste pak 
naposledy mohli zhlédnut 
expozici o této osobnosti.  zt

Holub zelenokřídlý 
je konečně v páru

Již v prosinci se nám do naše-
ho Bioparku teplického gym-
názia  povedlo sehnat samečka 
holuba zelenokřídlého, ale 
spárování ptáků nemusí vždy 
proběhnout v klidu a míru, jak 
jsme se mnohokrát přesvěd-
čili. Nyní můžeme s klidným 
svědomím říci, že páreček 
harmonizuje a podívejte, jak 
jim to sluší.  Gymnázium Teplice

Pro AGC hrál špičkový orchestr
Pro své zaměstnance a hosty 
uspořádala na konci roku 
společnost AGC tradiční 
vánoční koncert v teplickém 
kulturním domě. Na něm se 
představil Metropolitní symfo-
nický orchestr. Společnost tak 
chce ocenit práci, kterou její 
zaměstnanci dělají. „Letošní 
rok je úspěšný. Naše prodeje 
stoupají a náklady, a to i díky 
produktivitě zaměstnanců, 
klesají,“ ocenil viceprezident 
evropské skupiny belgicko- 
japonského sklářského gigan-
tu AGC Pavel Šedlbauer.

Společnost tradičně pomoh-
la i potřebných. Věnovala 50 
tisíc korun pro sedmnáctile-
tého handicapovaného spor-

tovce Jozefa Suchého z Hro-
bu u Teolic, který díky tomu 
pojede do Číny na mistrovství 
světa v boccie a pokusí se kva-
lifikovat na paralympiádu. Sto 
tisíc korun již tradičně dostala 
teplická Arkadie. Opraví za ně 

automobily, kterými vozí 
handicapované.

„Předávání finančních 
darů na našem vánoč-
ním koncertu považuji 
za jednu ze svých nej-
hezčích pracovních po-
vinností. Beru ho jako 
symbolické poděkování 
za úspěchy naší společ-
nosti a podělení se o ně 
s těmi, kteří mají krité-
ria úspěchu úplně jiná 
než zdraví lidé,“ dodal 
Pavel Šedlbauer.  zt

Sklářská firma ocenila 
zaměstnance medailemi
V teplickém muzeu dostalo 
na konci loňského 
roku pětaosmdesát 
zaměstnanců 
jednotlivých zá-
vodů skupiny 
AGC medaile 
za svoji práci.

Firma se 
tak snaží oce-
nit zaměst-
nance, kteří se 
podílejí na jejím 
úspěchu. „Chce-
me tak ukázat, jak si 
jich ceníme,“ řekl předseda 
představenstva AGC Flat Glass 

Czech Pavel Šedlbauer. Po-
dle něho české závody 

patří v celé skupině 
k těm nejlepším.

Udělování me-
dailí má v Tep-
licích dlouhou 
tradici. „Za-
městnanci je 
dostávají již 
od roku 1996,“ 

uvedl Libor Se-
hnal, manažer 

lidských zdrojů. 
Nejprve s logem Gla-

vunionu, později Glaverbelu, 
nyní AGC.  zt

Junák má v Teplicích 
hned dvě střediska
Junák jako největší výchov-
ná organizace u nás pořádá 
desítky netradičních akcí pro 
děti všech věkových skupin. 
V okrese Teplice nezávisle na 
sobě působí dvě střediska, 
Doubravka a Teplická Dvojka, 
pod kterou od roku 2014 
spadá i Krupka. Obě středis-
ka svůj program vedou ve 
skautském duchu s pestrým 
programem.  zt
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UŽ VÍTE, JAK VYŘEŠIT OKOLÍ DOMU?
NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT PLÁNOVAT STAVEBNÍ ÚPRAVY VAŠÍ ZAHRADY

Venku panuje mrazivé počasí a prozatím se venkovní stavební úpravy musejí odložit. Je však 
ten správný čas na výběr materiálu a plánování stavebních projektů. Poradíme vám, jaký 
materiál zvolit s ohledem na kvalitu výrobku i s ohledem na jeho zpracování.  

Styl zahrady je stále aktuálnějším 
tématem. Jaký vybrat materiál 
pro komunikační zóny, 
opěrné zdi a další zahradní 
stavby s vysokou životností
a zároveň s dostupnou cenou?

VENKOVNÍ DLAŽBA

U venkovní dlažby se 
předpokládá vysoký stupeň 
zatížení. Dlažba musí odolat 
pojezdu osobních automobilů 
i nákladních vozů, vlivu počasí
a působení rozmrazovacích látek. 
Betonová dlažba je materiálem, 
který všechny tyto požadavky 
plní. Dlažba však v dnešní době 
není pouhou šedou kostkou, ale 
společnost CS-BETON se zaměřuje 
na výrobu kvalitní betonové dlažby 
s důrazem na moderní kombinace 
barev, designovou úpravu povrchů 
i tvarově zajímavé kombinace 
kamenů.
 

VÝHODY BETONOVÉ DLAŽBY

Moderní výrobní technologie 
umožňuje výrobu naprosto 
přesných tvarů, které usnadní 
pokládku a umožní jednoduchou 
stavbu komunikačních zón, kterou 
zvládnete položit i sami.

Navíc samotný charakter materiálu 
je velmi odolný a udrží si tak barvu 
i tvar.  Betonová dlažba je vhodná 

pro vyšší zatížení a také do prostor, 
kde očekáváte větší zátěž krytu.

OPRACOVÁNÍ A OCHRANA

Z výroby putují vybrané druhy 
výrobků dále, kde jsou následně 
opracovány. Úpravy jako 
brokování, vymývání či ostaření 
povrchu dnes již patří mezi velmi 
oblíbené druhy opracování dlažby.

Vybrané typy dlažeb jsou dále 
povrchově ošetřeny speciální 
úpravou Clean Protect Plus, 
která chrání dlažbu proti vnějším 
nečistotám. Dlažbu lze následně 
snáze očistit a to pouze za pomoci 
navlhčené utěrky. Dlažba je tak 
chráněná proti mechanickému 
poškození, chemikáliím a vlivu 
počasí.

OPĚRNÉ A OKRASNÉ ZDI

Další možností, jak zkrášlit 
vaší zahradu za použití vysoce 
odolného betonu, jsou betonové 
stavební bloky. Nejen, že plní 
funkci zpevnění terénu a  hodí se 
pro řešení převýšení, navíc skvěle 
do vaší zahrady zapadnou díky 
zemitým barvám.

Příkladem mohou být klasické 
betonové bloky CSB-CSBLOK, 
které se skvěle hodí pro výstavbu 

plotů a to díky své pravidelnosti a 
přesnému opracování.

Další možností pro stavbu plotů a 
opěrných zdí je stavební systém 
CSB-NATURBLOK, který imituje 
vzhled přírodního kamene. Jedná 
se o luxusní stavební prvek, který 
lze využít v každé zahradě.

DOKONALÝ VÝBĚR

Pro více informací o betonových 
výrobcích a celkovou nabídku nás 
neváhejte kontaktovat.

Telefonicky: +420 473 030 400
E-mailem: csbeton@csbeton.cz
Web: www.csbeton.cz  

Bez názvu-1   1 19.1.2016   13:56:25
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 23. 2.–26. 2.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 4. 2.–8. 2.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 1. 2.–4. 2.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 22. 2.–25. 2.
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 26. 1.–29. 1., 1. 3.–4. 3.
Krušnohorská – parkoviště 12. 2.–16. 2.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 27. 1.–30. 1., 2. 3.–5. 3.
Unčínská 13. 1.–16. 1., 17. 2.–20. 2.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 5. 2.–9. 2.
Proboštovská x Táborská 28. 1.–1. 2., 3. 3.–7. 3.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 19. 2.–23. 2.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 16. 2.–19. 2.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 25. 2.–29. 2.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 19. 2.–23. 2.
Přítkovská 1467 - panelák nad SČVK - na parkoviště 28.1.-1.2.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na parkovišti 
 18. 2.–22. 2.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 23. 2.–26. 2.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti Kauflandu) 
 11. 2.–15. 2.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 26. 2.–1. 3.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 4. 2.–8. 2.
Masarykova x Olbrachtova - na parkovišti 15. 2.–18. 2.
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 11. 2.–15. 2.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem k Přítkovské) 
 3. 2.–6. 2.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. kostelu) 
 18. 2.–22. 2.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
 28. 1.–1. 2., 3. 3.–7. 3.
Zemská 1439 4. 2.–8. 2., 10. 3.–14. 3.
Hlávkova 29. 1.–2. 2., 4. 3.–8. 3.
Scheinerova 19. 2.–23. 2.
Kopřivová x Trnková 23. 2.–26. 2.
Nedbalova x Fibichova 28. 1.–1. 2., 3. 3.–7. 3.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 8. 2.–11. 2.
Severní x Na Haldách 4. 2.–8. 2., 10. 3.–14. 3.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
 24. 2.–27. 2.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 
 4. 2.–8. 2., 10. 3.–14. 3.
Skupova x Havlíčkova 15. 2.–18. 2.
Skupova x Thámova 12. 2.–16. 2.
Metelkovo nám. x Fügnerova 25. 2.–29. 2.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný odpad 
 3. 3.–7. 3.
Trnovanská 1276-8 - parkoviště naproti přes silnici (nad MŠ) 
 23. 2.–26. 2.
Trnovanská 1297-8 - na parkovišti u „Palm Beache“ 3. 2.–6. 2.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na parkovišti přes silnici 
 18. 2.–22. 2.
Kosmonautů 11. 2.–15. 2.
Kpt. Jaroše  1620 1. 2.–4. 2.
V Závětří 1676-7 26. 2.–1. 3.
Doubravická 1683-4 11. 2.–15. 2.
Raisova 2573 – bok domu 12. 2.–16. 2.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 29. 1.–2. 2.
Pod Doubravkou - parkoviště naproti č.p. 2900 18. 2.–22. 2.
J. Hory x U Horského pramene 19. 2.–23. 2.
J. Hory x Vančurova 12. 2.–16. 2.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 8. 2.–11. 2.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 2. 3.–5. 3.
Jankovcova u garáží (tabák) 5. 2.–9. 2.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 19. 2.–23. 2.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 29. 1.–2. 2., 4. 3.–8. 3.

Potěminova x K. Čapka 25. 1.–28. 1., 29. 2.–3. 3.
Zeyerovo nám. 1300 15. 2.–18. 2.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 29. 1.–2. 2., 4. 3.–8. 3.
Fučíkova stezka x Foersterova 12. 2.–16. 2.
Křičkova x Škroupova 29. 2.–3. 3.
J. Suka 2591 24. 2.–27. 2.
Křížkovského 2508-10 5. 2.–9. 2.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné ploše 
 23. 2–26. 2.
P. Holého x Purkyňova 5. 1.–8. 1., 9. 2.–12. 2.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 22. 2.–25. 2.
Lípová x Jungmannova 22. 2.–25. 2.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 17. 2.–20. 2.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 1. 2.–4. 2.
Tyršova 24. 2.–27. 2.
Dubská x Brožíkova 26. 2.–1. 3.
Dubská x U Hřiště 3. 2.–6. 2.
Alejní 2754 – zeleň 15. 2.–18. 2.
Písečná 2990 17. 2.–20. 2.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 9. 2.–12. 2.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 29. 1.–2. 2.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 22. 2.–25. 2.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 10. 2.–13 .2.
Stará Mlýnská x Souběžná 2. 2.–5. 2., 8. 3.–11. 3.
Rohová 185 - z boku 25. 2.–29. 2.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 8. 2.–11. 2.
Svatováclavská x Vladislavova 25. 2.–29. 2.
Novoveská 3090-3 9. 2.–12. 2.
Habrová 3082-3 1. 3.–4. 3.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 16. 2.–19. 2.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou plochu 24.2 .–27. 2.
Javorová 3025 2. 2.–5. 2., 8. 3.–11. 3.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 2. 2.–5. 2., 8. 3.–11. 3.
Jugoslávská 1941 26. 1.–29. 1., 1. 3.–4. 3. 
Francouzská x Varšavská 2. 2.–5. 2., 8. 3.–11. 3.
Ostravská x Bulharská 16. 2.–19. 2.
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 29. 2.–3. 3.
Slovenská 2638 5. 2.–9. 2.
Jugoslávská 2534-5 17. 2–20. 2.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 10. 2.–13. 2.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 10. 2.–13. 2. 
Bílinská – točna MHD 26. 1.–29. 1., 1. 3.–4. 3.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 17. 2.–20. 2.
Vrázova x Svojsíkova 10. 2.–13. 2.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 29. 2.–3. 3.
Libušina 2350 – bok domu  na zeleni 8. 2.–11. 2.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 3. 2.–6. 2.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 18. 2.–22. 2.
Stará Duchcovská 403 1. 3.–4. 3.
Sklářská 223 – 247 10. 2.–13. 2.
V Břízkách - točna MHD 2. 3.–5. 3.
Mostecká 1564 x Ruská 29. 2.–3. 3.
Americká x Londýnská – u trafostanice 22. 2.–25. 2.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 8. 2.–11. 2.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 15. 2.–18. 2.
Litoměřická 7. 3.–10. 3.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 1. 2.–4. 2.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 2. 2.–5. 2., 8. 3.–11. 3.
Sokolovská cesta 340 24.2.–27.2.
Zrenjaninská 297-8 3. 2.–6. 2., 9. 3.–12. 3.
Zrenjaninská 320-1 5. 1.–8. 1., 9. 2.–12. 2.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 26. 2.–1. 3.

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 Informace pro 
žadatele o čipovou 
kartu MHD

Zjistěte, zda je vaše karta 
připravena k vyzvednutí. 
Cestující, kteří mají u doprav-
ce Arriva Teplice objednanou 
kartu, mohou na webových 
stránkách Ústeckého kraje 
zjistit, zda je již připravena 
k vyzvednutí. Informace najde-
te pod tímto odkazem: http://
www.kr-ustecky.cz/mam-u-do-
pravce-arriva-teplice-objedna-
nou-cipovou-kartu/d-1687429/
p1=206489.  zt

Havarijní linky:
Severočeské vodovody a kanalizace: 
840 111 111
poruchová linka plyn: 552 305 233
ČeZ: 840 850 860
rWe: 1239

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

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

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

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

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

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

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

Dům dětí a mládeže
tel.: 417 538 840 
www.ddmteplice.cz
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Písničky na přání
12.00 a 17.00 hod. s Mírou Tartárkem
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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

Otevřeno:
Po - Pá 8.00 - 17.30

So 8.00 - 11.00 hodin

20 ČOČEK ZDARMA 

Kup 2×  
DAILIES® AquaComfort Plus®  
nebo DAILIES TOTAL1® *  
a získáš 

OSLAVTE S NÁMI 20. NAROZENINY 
DENNÍ KONTAKTNÍ ČOČKY DAILIES®

© 2016 Novartis AG.

VC/GE/ABGE/IP/151119/CZ
*Akce 20 čoček zdarma platí
i při nákupu 1 balení DAILIES® 
AquaComfort Plus® (90 ks) 
nebo 1 balení
DAILIES TOTAL 1® (90 ks).

Nabídka platí od 25. 1. 2016  
do 31. 3. 2016
nebo do vyprodání zásob.


