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Tip Martina Uhrika
Čtenáře bych rád pozval na 
koncerty v teplickém klubu 
Hvjezda. Hned 12. března se tu 
představí Ondreesek forever 
fest, což je vzpomínkově hudeb-
ní akce na člena BezNudy Péťu 
Ondrise, vystoupí čtyři kapely. 
19. března přijede Dukla Vozov-
na, ta přiveze osvědčený pun-
-rock z Pardubic. A to nejlepší 
nakonec. 26. března od 20.00 hodin vystoupí  Deep 
Purple revival ze Zlína. To je moje srdcová záležitost 
a jsem moc rád, že se mi je do Teplic z takové dálky 
podařilo dostat. Kapela byla založena v roce 1991 
zpěvákem a šéfem kapely Miroslavem „Kobercem“ 
Koňárkem jako pocta světové legendě Deep Purple. 
Koncertují nejen po celém Česku, ale i v Němec-
ku, Belgii, Rakousku, Itálii, Polsku a Slovensku. 
Vyhlášený svou kvalitou byl vybrán jako support 
rockových hvězd Whitesnake a The Animals. Pravi-
delně reprezentuje Česko na festivalech nejlepších 
revivalů Evropy. Kdybych ještě mohl pozvat jinam, 
tak rozhodně do Rock Pub Moskva v Bílině, kde dělá 
koncerty výborných kapel Martin Peschl. Stejně 
tak musím jmenovat Antonína Moravce, který toho 
na Teplicku dělá opravdu hodně (Zahradní dům, 
Ozvěny Malé Paříže či Lepší večery). Na závěr ještě 
zmíním restauraci Rajče, kde začali dělat taky roc-
kové koncerty. Takže si myslím, že fanoušek dobré 
rockové muziky má na Teplicku rozhodně z čeho 
vybírat.  Martin Uhrik, jeden z pořadatelů koncertů v klubu Hvjezda

I N Z E R C E

Božák
4. 3. 21:00 Chelsea DreaDBeaD ComBo
5. 3. 22:00 Deep ThroaT

Jazz kluB
5. 3. 20:00 The spis: proCesně nepřiJaTelné
12. 3. 20:00 eDDie marTin BanD
18. 3. 20:00 ChuCk Wansley QuarTeT
19. 3. 20:00 VlaDimír mišík a ČDG
25. 3. 20:00 elena sonenshine a JoCose Jazz

krušnohorské DiVaDlo
3. 3. 19:00 Fuk!
6. 3. 10:30 paT a maT JeDou na DoVolenou
7. 3. 19:00 zaBiJák Joe
10. 3. 10:00 a 18:00 o šípkoVé růženCe
15. 3. 9:00 a 18:00 shléDni a DoČTi mne
18. 3. 20:00 maškarní ples – 
  ze sToleTí Do sToleTí
20:00 10:30 o ČerVené karkulCe 
  o JeníČkoVi a mařenCe
21. 3. 19:00 hVězDa
23. 3. 19:00 olympiC
29. 3. 19:00 miroslaV DonuTil
30. 3. 19:00 zakázané uVolnění

krušnohorské DiVaDlo – plesy
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, 
 spoleČenský 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

Dům kulTury
3. 3. 19:00 5. aBonenTní konCerT Cyklu B
9. 3. 19:00 nezmaři
10. 3. 19:00 6. aBonenTní konCerT Cyklu a
22. 3. 16:00 a 17:00 kaČáTko
22. 3. 19:00 Dakar ze zákulisí
31. 3. 19:00 3. aBonenTní konCerT Cyklu C

zahraní Dům
16. 3. 19:00 5. aBonenTní konCerT Cyklu a

kino kVěTen
1. 3. 15:00 sTážisTa
1. 3. 17:30 paDesáTka
1. 3. 20:00 reVenanT – zmrTVýChVsTání 
2. 3. 17:30 Girl poWer
2. 3. 20:00 oD CaliGariho k hiTleroVi
5. 3. 18:45 manon lesCauT
22. 3. 19:00 Dakar ze zákulisí

reGionální muzeum TepliCe
VýsTaVy
3. 3.–24. 4. VoňaVý sVěT mýDel
do 17. 4. Čím plaTily naše BaBiČky
6. 5.–30. 10. seVerozápaDní ČeChy 
  za VláDy luCemBurků

měsTské DiVaDlo Bílina
16. 3.  pěVeCká souTěž 
  Bořeňská ČaroDěJniCe
24. 3. 19:00 DomáCí šTěsTí

kulTurní Dům FonTána Bílina
4. 3. 20:00 ples DDm Bílina
12. 3. 20:00 námořniCký Bál
20. 3. 15:00 DěTský karneVal 
  s DiVaDlem uliČník

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

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

Kompletní kolekce již v prodeji.

KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961, mobil: 606 846 614, 777 663 068
www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz
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I N Z E R C E

teplice – Nepředstavitelná vražda 
patnáctileté dívky zasáhla 
v únoru celé Teplice. Její tělo 
leželo v chatce v lesoparku 
v Řetenicích. Ještě šokující bylo 
oznámení policie, která po ně-
kolika hodinách vraha dopadla. 
Je jím čtrnáctiletý mladík.

Podle neověřených informa-
cí byla důvodem láska. Vzhle-
dem k věku pachatele nemo-
hou policisté poskytovat bližší 
informace. „Protože jde o oso-
bu je mladší patnácti let, která 
není trestně odpovědná, bude 
věc odložena,“ uvedla policejní 
mluvčí Jana Slámová. Hoch je 
v diagnostickém ústavu.

Tepličané u Základní školy 
Buzulucká, kterou dívka na-
vštěvovala, zřídili improvizova-
né pietní místo, na které poklá-
dali květiny, svíce a další věci. 

Mnozí obyvatelé Teplic 
na sociální síti tvrdí, že jde 
o stejného chlapce, který má 

na svědomí jiný hrůzný čin. 
V květnu loňského roku strčil 
svého kamaráda do otevřené 
výtahové šachty a odešel. Pád 
ze tří pater hoch přežil jen 
díky náhodě.  lu
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Teplicemi otřásla 
vražda dívky

Myslíte si, že by bylo dobré snížit 
u závažných tresných činů věkovou 
hranici trestní odpovědnosti?

Michaela Šimánková 
35 let, obchodní 
referent 
Ústí nad labem
 
Já bych byla ur-

čitě pro. Měli by být trestně 
odpovědní. 

petra Svobodová 
35 let, mateřská 
dovolená 
Úpořiny
 
Myslím si, že 

v určitých případech ano, 
ale záleží na individuálním 
posouzení daného trestné-
ho činu. 

pavel Doulík 
38 let, děkan ústecké 
pedagogické fakulty 
teplice
 
Vzhledem 

k tomu, že nejen společnost, 
ale i lidský vývoj prodělává 
v posledních letech znač-
ný vývoj, bych pro snížení 
hranice byl. Jen mě mrzí, že 
je to vždy řešeno ve spojitosti 
s konkrétním případem, až 
vyšumí stávající kauza, nepři-
jde nám to už zase aktuální.

Barbora poustková 
24 let, prodavačka 
teplice
 
No, nesnižovala 
bych to,  musí 

za své činy pikat.

a n k e t a

žít Teplice, zpravodajský a servisní 
magazín pro oblast Teplicka.

Datum vydání: 24. 2. 2016 
Příští vydání: 16. 3. 2016 
uzávěrka inzerce a příspěvků: 7. 3. 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.
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10 vydání v kalendářním roce
Tiskne: Europrint a. s.
Redakce: Martina Seewaldová 
tel: 724 227 752, e-mail: redakce@zitteplice.cz
Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta 
tel: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz
Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené 
fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Má to úroveň?
Čeká nás 
malá revoluce 
v platbách za 
elektřinu. Když 
to zjednodu-
ším: elektřina 

zdraží, šetřit se nevyplatí, 
tarify jdou na ruku velkým 
spotřebitelům. 

Nově by velká část faktury 
totiž neměla záviset na tom, 
kolik kdo spotřebuje elek-
třiny, ale jak velký má jistič. 
Takže pokud patříte k lidem, 
kteří pravidelně nezkoumají 
kapacitu svého jističe a ne-
pitvají jednotlivé položky ve 
faktuře, máte smůlu. 

Nechápu ale, proč ta změ-
na. V diskuzi na téma nové 
tarify se moderátorská dra-
čice Michaela Jílková ostře 
pustila do jejich zastánců. 
Chtěla jasné slovo, zda do-
mácnosti ušetří, nebo ne. 
Odpověď nepřišla. A v tom 
je problém. Zase je tady no-
vela, která se dotkne všech. 
Zase politici a úředníci neu-
mějí vysvětlit jak prospěje. 
Zase jsou občané naštvaní, 
protože prostě nechápou.

Mimochodem: přijde mi 
vtipné, že energetický gi-
gant, jehož majoritním 
vlastníkem je stát, každý 
rok vykazuje obrovské zis-
ky. Ale když už z nás stát 
chce ždímat další peníze, 
tak ať to alespoň má něja-
kou úroveň… Ne?

Martina Seewaldová 
šéfredaktorka
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V Teplicích vyroste nový skatepark
teplice – Milovníci skateboardů 
a jízdy na inlinech v Teplicích 
dostanou nejspíše v příštím 
roce celý nový areál, který 
budou moci využívat.

Tepličtí radní vybrali firmu 
Mystic Constructions, která 
patří ke špičce v budování 
skateboardových parků v Ev-
ropě, a rozhodli, že na An-
geru naprojektuje a postaví 
nový areál pro stakeboardisty 
a inline jezdce. „Nový park by 
měla tvořit betonová skate-
boardová vana s několika 
prvky. Bude zde i dráha pro 
inline bruslaře,“ uvedla ve-
doucí oddělení investic a re-
alizací Šárka Marešová. Do-
dala, že již uplynula lhůta pro 
odvolání ostatních uchazečů, 
proto s firmou město může 

v nejbližších dnech podepsat 
smlouvu.

Za projekt a stavbu Teplice 
zaplatí necelých deset milio-
nů korun. Vlastní stavba začne 
nejspíše až příští rok. „Firma 
musí vypracovat projekt, získat 
územní a stavební povolení,“ 
vysvětlila Marešová. To je reál-

né do podzimu, ale v zimě by se 
jen obtížně pokládal beton.

Skatepark na Angeru fungo-
val do roku 2012. Pak skončil, 
protože vlivem počasí a stálé-
ho používání byly překážky ve 
špatném stavu. To by u betono-
vého areálu hrozit nemělo, jeho 
životnost je mnohem delší.  lu

I N Z E R C E
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

ZIMNÍ 
SLEVY

33%

Ke každé 

objednávce 

čistič žaluzií 

zdarma.

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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

www.lukyul.cz

SLAVÍME

LET21

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro  |  Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.
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Policisté měří 
led na rybnících
teplice – Varovat lidi, kteří se 
snaží vydat na zamrzlé vodní 
plochy, se snaží policisté u po-
říčního oddělení. V Ústeckém 
kraji měří led od roku 2009, 
včetně několika rybníků na 
Teplicku. „Celkem v kraji 
kontrolujeme v pěti okresech 
asi třicet ploch,“ řekl policista 
Martin Racek.  Jestli je rybník 
bezpečný, či nikoli, se od 
policistů nedozvíte. Dávají na 
internet jen informace o síle 
ledu, aby se každý mohl roz-
hodnout.  lu

Město prodává 
hrobky
teplice – Radnice v Teplicích 
se stále pokouší nabídnout 
zájemcům staré hrobky na 
hřbitově, do kterých by pak 
lidé mohli ukládat ostatky 
svých blízkých. O staré hrobky 
se totiž nikdo nestará a měs-
to je pak musí udržovat. Jen 
občas se ale najdou zájemci, 
protože pořízení hrobky není 
levnou záležitostí. Na po-
sledním jednání zastupitelé 
schválili prodej jedné takové 
za 116 tisíc korun.  lu

Teplice chtějí pomoci 
s Rákosníčkem
teplice – Město Teplice požádalo 
své občany, aby hlasovali v an-
ketě Rákosníčkovo hřiště.

Ta na základě přání veřej-
nosti buduje společnost Lidl 
tam, kde má své prodejny. Le-
tos má v Česku vyrůst deset 
takových hřišť. Jsou zde moti-
vy známé pohádkové postavy 
a řada herních prvků pro děti. 
Cena hřiště je kolem 1,5 milio-
nu korun. Hlasuje se do konce 
února.  lu

Lázeňské náměstí 
je panoramatické 

teplice – Na portále Mapy.cz se objevily zajímavé památky a mís-
ta, která jsou vyobrazena prostřednictvím panoramatických 
snímků. V kraji bylo zpřístupněno 414 020 snímků zachycených 
ve více jak dvou tisících kilometrech obrazového záznamu. V  
Teplicích mohou lidé prohlížet Lázeňské náměstí nebo Regionál-
ní knihovnu. Na Teplicku Kostel Panny Marie v Dubí vystavěný 
podle kostela Madonna dell’Orto v Benátkách.  lu

Nemocnice dostane 
peníze na lůžka
teplice – Město Teplice dá v le-
tošním roce Krajské zdravotní 
800 tisíc korun na nákup 
nových lůžek a nočních stolků. 
Peníze na vybavení jí posky-
tuje pravidelně s podmínkou, 
že vybavení zůstane v teplické 
nemocnici. Podle primátora 
Jaroslava Kubery chtěli radní 
přispět rovným milionem, ale 
nemohou, protože dospěli k li-
mitu nedovolené veřejné pod-
pory. Město chce nemocnici 
přispět i na výstavbu parkoviš-
tě u polikliniky, ale zatím není 
jasné, zda to bude kvůli těmto 
pravidlům možné.  lu
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V Teplicích bude 
císařská koruna

teplice – V teplické muzeu by 
se letos měla  krátce objevit 
kopie císařské koruny Svaté 
říše římské. Přesné datum 
její expozice na výstavě bude 
včas zveřejněno na webo-
vých stránkách Regionálního 
muzea v Teplicích, kde se již 
pilně pracuje na přípravě této 
jedinečné výstavy. Celá akce 
má být součástí celokrajské-
ho programu zaměřeného na 
700. výročí narození Karla IV. 
Celokrajská výstava k tomu-
to výročí v teplickém muzeu 
začne 6. května.  lu

Konzervárna 
má problémy
Hrobčice – Čínská konzervárna 
Shanghai Maling v Hrobčicích 
na Teplicku má problémy. 
Soud na ni v únoru vyhlá-
sil úpadek. Továrna, která 
produkuje třeba známý čínský 
luncheonmeat, má mnohamili-
onové nesplacené pohledávky 
a půjčky. Konzervárna začala 
fungovat před osmi lety, čínská 
firma zde investovala 430 
milionů korun, což byla tehdy 
největší čínská investice v Če-
chách. Mělo zde pracovat 150 
zaměstnanců, ale tohoto počtu 
firma nikdy nedosáhla.  zt

Modlanští hájí 
staré kino
Modlany – Někteří obyvatelé 
Modlan na Teplicku nesouhla-
sí se záměrem obce zbourat 
budovu bývalého kina a re-
staurace. Radní k tomu přiměl 
hlavně stav budovy, kterou má 
nahradit nový objekt. Problém 
již obec řeší od roku 2011. 
Podle některých obyvatel je 
ale bourání nesmysl, protože 
tak Modlany přijdou o část své 
historie. Mají i názor oborníka, 
podle kterého není budova 
v tak špatném stavu, aby ji 
nebylo možné opravit.  zt

Radnice chce více kulturních akcí
teplice – Novou letní akci plnou 
kultury se v letošním roce 
v létě rozhodlo uspořádat 
město Teplice.

Podle náměstkyně primá-
tora Radky Růžičkové jde 
o snahu vyplnit mezeru, která 
v kulturním vyžití Teplic schá-
zí. „Máme tu velkou kulturní 
akci, kterou je Lázeňská sezo-
na. Rádi bychom jich ale měli 
více,“ vysvětlila. 

Město se proto rozhodlo vy-
členit na akci 200 tisíc korun. 
Již se dohodlo i s pořadatelem 
a zastupitelé na svém posled-
ním zasedání peníze odsouhla-
sili. Konat se bude 16. červen-
ce na náměstí Svobody. Hlavní 
hvězdou  bude česká divadel-
ně hudební skupina Kašpárek 
v rohlíku, která má do města 
přilákat rodiny s dětmi. Velkou 
část programu by pak měly 
tvořit místní skupiny.

Některým zastupitelům se 
nelíbilo, že akci nepořádá tře-
ba Dům kultury a je dělaná 

narychlo. Podle radních je ale 
organizace města vytížená 
mnoha jinými aktivitami.  lu

Kohlíček nahradil Ransdorfa
teplice – Teplický zastupitel Jaro-
mír Kohlíček zasedne do křes-
la v Evropském parlamentu.

Nahradí ve funkci Miloslava 
Ransdorfa, který před několika 
dny zemřel. Kohlíček v posled-
ních volbách skončil na čtvrtém 
místě, a byl tak prvním náhrad-
níkem na kandidátce KSČM. Ta 
má v parlamentu tři křesla.

Již má jasno, co bude v par-
lamentu dělat. Stane se mís-
topředsedou průmyslového 
výboru a zasedne ve výboru 
zahraničním. Jde o funkce, kte-

ré zastával Miloslav Ransdorf 
a on ho v nich nahradí. „Vlast-
ně mi to vyhovuje. V oblasti 
průmyslu se pohybuji a v za-
hraničním obchodu jsem v mi-
nulosti také působil,“ uvedl bu-
doucí europoslanec.

Funkci teplického zastupi-
tele si i v budoucnu ponechá. 
Europoslancem již v minulos-
ti byl a ví, že se dají obě pozice 
bez problému skloubit. „Počí-
tám s tím, že budu pomáhat 
i zájmům regionu,“ doplnil Ja-
romír Kohlíček.  lu

Sériový zloděj měl i pistole a hromadu šperků
teplice – Kriminalisté z Teplic 
a Ústí nad Labem díky  spolu-
práci dopadli čtyřiadvacetile-
tého zloděje, který od poloviny 
prosince vykrádal domy, byty 
a další objekty v obou okre-
sech. Za oběť mu padly garáže, 
domy, kočárkárny nebo byty.

„Celkem mu policisté proká-
zali sedm vloupání, při kterých 
odcizil věci za více jak 580 ti-
síc korun, škodu přes 140 tisíc 
pak způsobil poškozením oken 
a dveří a především rozbitím 
sbírky historického porcelánu 

v jednom z domů,“ řekl mluvčí 
policie Daniel Vítek.

Při domovní prohlídce u něj 
kriminalisté zajistili celou 
řadu věcí pocházejících z krá-
deží, od šperků, mobilů a nabí-
ječek až po několik plynových 
pistolí. V minulosti třikrát 
odsouzený recidivista byl ob-
viněn z krádeže, porušování 
domovní svobody a poškození 
cizí věci, s ohledem na znač-
nou výši škody mu v případě 
odsouzení hrozí až osmileté 
vězení.  zt

Šmejdi podvedli seniorku s vodním filtrem
teplice – Teplickým policistům 
se podařilo obvinit dvojici 
podvodníků, kterým se lidově 
přezdívá šmejdi, z toho, že 
vylákali ze seniorky třicet 
tisíc korun. Když ji dva muži 
ve věku 30 a 40 let navštívili 

doma, vydávali se za zaměst-
nance vodárenské společnosti. 
Nabídli jí provést test kvality 
vody. „Po provedené zkoušce jí 
muži sdělili, že její voda je zne-
čištěná, a doporučili jí koupi 
filtru, který stál v akci 15 tisíc 

korun. Ten pořídila i známé. 
Policisté zjistili, že pitná voda 
v obou domech je naprosto 
nezávadná. Odborné vyjádření 
navíc ukázalo, že nabízený flitr 
vodě na kvalitě spíš ubírá, než 
přidává.  lu
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V Krupce mají novou 
knihu o historii
krupka – Novou publikaci o historii Teplicka si mo-
hou pořídit nejen místní čtenáři. Týká se města 
Krupka a jmenuje se Krupka – cesty časem. Jde 
o výpravné dílo, které popisuje minulost i součas-
ný život ve městě na úpatí Krušných hor. „Vyšlo 
v posledních dnech loňského roku a důvodem 
vydání byla touha místních nabídnout aktuální 
knihu, ve které by byly sepsány i novodobé udá-
losti,“ uvedl zastupitel Rostislav Kadlec.

„Kniha vás provede celou dlouhou historií jak 
původního hornického města Krupky, tak i Boho-
sudova a dalších  dnešních městských částí, dříve 
samostatných obcí, až do současnosti,“ řekla  její 
autorka Lenka Navrátilová, která pracuje jako 
propagační referentka krupského městského úřa-
du. Město také vydání knihy podpořilo.  lu

Payerovo občanství je potvrzené
teplice – Julius Payer je čestným 
občanem Teplic. Jeho občan-
ství v pátek potvrdili hlasová-
ním zastupitelé.

Radní navrhovali, aby mu 
město čestné občanství udě-
lilo, ale nakonec se ukáza-
lo, že ho má již od 19. září 
1874. „Takový návrh je pro-
to nehlasovatelný,“ upozor-
nil zastupitel Jakub Mráček. 
Primátor Jaroslav Kubera 
nakonec vymyslel kompro-
mis a zastupitelé hlasovali 

o tom, že toto staré občan-
ství stále platí.

Payer se narodil v Šanově, 
v domě U Jitřenky v ulici 
U Hadích lázní 2. září 1841. 
Byl známý horolezec, polár-
ník, objevitel, kartograf a ma-
líř. Jeho obrazy zachycují oka-
mžiky z polárních výprav. Jeho 
jméno nese Payerův ostrov 
v Zemi Františka Josefa. Pa- 
yer zemřel v roce 1915, Teplice 
si loni toto výročí opakovaně 
připomínaly.  lu

Veronice Černucké vychází detektivka
teplice – Teplické spisovatelce 
Veronice Černucké v těchto 
dnech vychází další detektiv-
ka, ve které opět nebude nou-
ze o vraždy. Jde o její sedmou 
vydanou knihu.

Novinka Poslední modlit-
ba je výjimečná i v tom, že na 
obálce je úspěšná modelka 
Taťána Makarenko. Děj knihy 
se odehrává ve fiktivním tře-
novském klášteře a soukromá 
vyšetřovatelka Tara tu musí 
vyřešit hned několik zločinů. 
Některé vraždy jsou staré přes 
dvacet let a některé záhady 
jsou spjaté i s místními po-
věstmi.  lu

Mnohé maminky neumí správně nosit děti
Věra Jonczy, která je laktační poradkyní 
a odbornicí na psychomotorický vývoj 
dítěte, ve svém volném čase, jako dob-
rovolnice pomáhá maminkám na stanici 
fyziologických novorozenců, která je 
součástí Dětského a dorostového oddělení 
teplické nemocnice. Učí je, jak se starat 
o nově narozené miminko. Na oddělení 
pořádá také semináře o tom, jak s dětmi 
správně manipulovat. Vše zdarma.

Jak jste se k této službě dostala?
Můj manžel pracuje v Krajské zdravotní 
jako nemocniční kaplan. Jednou se na 
poradě setkal s vrchní sestrou Dětského 
a dorostového oddělení, paní Tetřevovou, 
kde spolu hovořili o mé práci. Manžel mi 
s ní sjednal schůzku a my jsme se na ní 
domluvily jak na kurzech o manipulacích, 
tak na práci na novorozeneckém odděle-
ní. Samozřejmě s laskavým svolením pana 
primáře.

Děláte to už pět let, kolik maminek 
vám prošlo kurzy?
Kurzy probíhají jednou měsíčně a v prů-
měru se jich zúčastní pět maminek. Takže 
za těch pět let kurz navštívilo asi 300 
zájemců.  V  podstatě je to mnohem více 
maminek, protože pak každou středu pra-
cuji ještě na porodnici, kde jim pomáhám 
s tím, co potřebují. Nejen s manipulací, 
ale i s koupáním i kojením. Na oddělení 

jsem zjistila, že maminky nejvíce řeší pro-
blematiku kojení. Ale často se dostaneme 
i na osobní problémy. Co se týče zdravotní 
stránky, mají maminky v nemocnici vše, 
co potřebují, ale trochu chybí ten lidský 
rozměr, protože na to prostě není čas. 
A tuto mezeru se snažím vyplnit.

Učíte maminky pracovat s novorozenci. 
Umí to, nebo ne?
Každá maminka se snaží pro dítě udělat 
to nejlepší. Ale v dnešní době vidím velký 
problém v tom, že současné generace 
nežijí spolu. Dříve babička učila maminku 
a ta pak svoji dceru a tak dále. Mladá žena 
měla šanci se to naučit a odkoukat. Nyní 
mladé ženy často žijí samy, v problémech 
se ztrácí, a proto si hledají informace na 
internetu anebo jsou rády, když někdo 
přijde a poradí.

Slyšel jsem vás na kurzu upozorňovat na 
chybné vzpřímené držení novorozeněte. 
Dělají rodiče mnoho takových chyb?
Určitě ano, protože to tak vidí a předpoklá-
dají, že to je správně. Přečtou si v literatu-
ře spoustu informací, kdy dát dítěti první 
jídlo, jak dlouho kojit a nekojit, ale už se 
tolik nezabývají správným psychomoto-
rickým vývojem dítěte. Dělám s dětmi 20 
let a vidím, jak se změnil životní styl. Děti 
jsou nuceny k předčasným pohybovým 
aktivitám. To se pak projeví skoliózou, 

špatným držením těla a dalšími problémy. 
Mnoho maminek zapomíná na to, že velká 
většina potíží s páteří a velkými klouby 
vzniká nesprávným pohybovým vývojem 
od narození do doby samostatné chůze.

A nakonec, co je pro novorozeně 
nejdůležitější?
Dítě by mělo cítit, že je přijímáno, potře-
buje pocit jistoty a bezpečí. Narozené dítě 
vnímá z 95 procent kůží. Proto cítí hlavně 
dotyky, hlazení, také matčin hlas a její 
vůni. Něžná náruč mámy a správná mani-
pulace přispívají ke správnému psycho-
motorickému vývoji novorozence.  lu

Nádraží prochází 
rekonstrukcí
Bílina – České dráhy rekon-
struují vlakové nádraží 
v Bílině. Opraveny byly střeš-
ní pláště výpravní budovy 
za 1,2 milionu. Výměny se do-
čkala i skla nad vstupem do 
nádražní haly. Další opravy 
dráhy nyní nepřipravují, pro-
tože se chystá prodej a pře-
vod budov Správě železniční 
dopravní cesty. To je v plánu 
do konce roku. Současné ná-
draží bylo dokončené na jaře 
roku 1968.  lu
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Nová Kia Sportage? Auto na pohodu
Čtvrtá generace modelu Kia 
Sportage nás po testovacích 
jízdách, nákupech a manévrech 
v parkovacích domech přesvěd-
čila o své praktičnosti a výraz-
ném posunu komfortu jízdy. 

Jen pár dnů před oficiálním 
uvedením nejnovějšího mode-
lu Sportage na českém trhu Žít 
Teplice testovaly SUV, které 
vyniká v testech bezpečnosti 
EuroNCAP (pět hvězd za 90% 
ochranu pasažérů) a získalo už 
řadu expertních ocenění desig-
nu. Kdo si pamatuje na první 
modelovou řadu KIA Sportage, 
kterou Korejci pohřbili revoluč-
ní změnou karosérie, interié-
ru a motorů před čtrnácti lety, 
po seznámení se s vozem čtvrté 
generace modernizací uzná, že 
KIA neudělala za tu dobu něko-
lik kroků, ale několik skoků.

Blondýna za volantem
Šéfredaktorka Žít Teplice 
Martina Seewaldová je nadšená, 
ale také zkušená řidička, 
blondýna a žádný expert na 
technologie. Na autech oceňuje 
v pořadí design, komfort a prak-
tičnost. Regionální prodejce 
vozů KIA, REALCENTRUM Cars, 
s.r.o., jí svěřil Sportage s poho-
nem čtyř kol a sedmistupňovou 
automatickou převodovkou 
(1.6 T-GDi, 4x4, 7 DCT 130 kW). 
A hlavně, v atraktivní červené 
barvě a s 19palcovými hliní- 
kovými koly. 

Auto jsme prověřili na silni-
cích i v lehkém terénu na Ús-
tecku a Teplicku v režimech 
běžné jízdy, 4x4 nebo sportov-
ního módu. Automatická pře-
vodovka s dvoustupňovou spoj-
kou sice neumožnila porovnání 
řazení a záběru při manuál-
ním řazení, ale překvapilo nás, 

jak rychle si Martina na změ-
nu režimu jízdy zvykla. Dobře 
nastavená „tvrdost“ plynové-
ho pedálu dala za pár minut 
zapomenout na zvyk a řazení 
s pákou lineráního přepínání 
režimů. To brzdový pedál nám 
dal jasně najevo, že si rozu-
mí pouze s „lehkou nohou“. Na 
druhou stranu – které auto za-
staví při rychlosti 30–40 km na 
místě? Pocit ze stoupání na Vě-
truši, Doubravku, Komáří vížku 
nebo Cínovec byl stejný jako 
při jízdě na rovině u Přestano-
va. Žádná, ani jemná trhnutí 
a hluk při vyšších otáčkách. 

„To ticho uvnitř vozu mě pře-
kvapilo nejvíce. Také v terénu, 
na vymletých cestách u jezera 
Milada, jsem neslyšela nějaký 
hluk a ani necítila nepříjem-
né nárazy,“ říká šéfredaktorka.  
Přední i zadní kola jsou nezá-
visle zavěšena, rámy mají pouz-
dra pro lepší tlumení vibrací. 
Podvozek je pohodlný a výtluky 
zvládne na jedničku. Odpruže-
ní je velmi dobré. Odhlučňova-
cí fólie v čelním skle a zvýšení 

objemu tlumící hmoty udržují 
hluk na úrovni volnoběhu i při 
jízdě. Martina si pochvalovala 
také jízdu v zatáčkách, a to i na 
dálnici. Stabilizační systém 
umí přibrzdit i zadní kola kvůli 
hladšímu průjezdu.

Jiná KIA
Pryč jsou doby, kdy KIA 
konkurovala jen cenou, na 
úkor designu, interiérového 
komfortu a výbavy. Design 
nového modelu Sportage je 
nezaměnitelný s jinými SUV. 
„Líbí se mi, maska chladiče 
připomíná tlamu šelmy, na tak 
velké auto jsou úzké sloupky, 
které umožňují lepší výhled,“ 
hodnotí blondýna. Uvnitř vozu 
přibylo místo na nohy a na zad-
ních sedadlech sedíte o pozná-
ní výše. Osmipalcový displej 
multimediálního systému je 
mírně natočený k řidiči. Horní 
plasty palubní desky jsou 
měkčené. Navigace TomTom 
umí při napojení přes vaši SIM 
kartu na internet vyhledat cíl 
s řadou informací včetně po-
časí. A co ještě testovaná KIA 
Sportage umí? Přepíná dálková 
a potkávací světla a naklápí 
čočky v zatáčkách. V interiéru 
jsou dva USB porty s výkonem 
na nabíjení tabletů. „Bavilo mě 
sdílené telefonování přes mul-
timediální systém. Žádná velká 
echa, dobrá slyšitelnost a po-
hodlné ovládání telefonu přes 
displej,“ hlásí Martina Seewal-
dová. Ale nejvíce ji nadchla 
bezdrátová nabíječka telefonů 
před řadicí pákou, která vás 
upozorní na zapomenutý mobil 
při vystupování z auta.

Blondýna nakupuje
Stěžejní pro úspěch testování 
vozu byl nákup, tedy pro Mar-
tinu. „Potřebuji dost prostoru 
pro spoustu nákupních tašek, 
zajímá mě otevírání kufru 
a jak obtížně budu parkovat 
u obchodů a v obchodních 

centrech,“ oznámila před další 
jízdou šéfredaktorka. Vyrazili 
jsme na nákupy. Nadzemní 
parkoviště ústeckého obchod-
ního centra Fórum je často 
plné a sloupy a zídky, přede-
vším u vjezdu a výjezdu nesou 
hluboké šrámy, vzpomínky na 
auta, která se prostě nevešla.  
Vjezd, výjezd i parkování 
v úzkém prostoru Martina 
zvládla. Sportage s plným 
parkovacím softwarem umí  
hlídat při couvání z parkovací-
ho místa, jestli někdo nekříží 
jízdní dráhu, kontroluje slepé 
úhly, mimo jiné i brzdit před 
překážkou a držet se mezi 
čarami jízdních pruhů a hlásit 
dopravní značky.  

Kufr se oproti poslednímu 
modelu zvětšil ze 465 na 503 
litrů. Před dalším hypermarke-
tem jsme ho naplnili dvanácti 
plným igelitovými taškami vět-
ších rozměrů. Při tom se pro-
jevila spokojenost šéfredak-
torky s přístupností a velikostí 
úložného prostoru a snadným 
ovládáním pátých dveří. Oteví-
rají se a zavírají automaticky, 
takže žádné špinavé ruce nebo 
poškozený lak na nehtech.

To auto chci, ale za kolik?
Ihned po dojezdu z testů do 
všebořického REALCENTRA 
Cars blonďatá šéfredaktorka 
prohlásila: „To auto chci!“ 
Nebyl to výkřik rozmazlené-
ho jedináčka, ale vyjádření 
pocitů po několikadenním 
vztahu s červenou šelmou. 
Pokud by se Martina rozhodla 
vůz koupit, tak základní cena 
1.6 GDI (97 kW) KIA Sportage 
Comfort je 460 tisíc korun – 
s litými 16“ koly, šesti airbagy, 
manuální klimatizací, rádiem 
s USB vstupem a CD, palubním 
počítačem, předními i zadními 
elektricky ovládanými okny 
a centrálním zámkem na dál-
kové ovládání. S další výbavou 
a motorizací se v nejdražší 
verzi dostanete na 860 tisíc 
korun. Sportage cenově poráží 
Hyundai Tucson, Hondu CR-V,  
VW Tiguan či Renault Kadjar. 
Spotřeba od koupě odradit ne-
musí, při testu jsme zapsali 8,1 
litru na 100 kilometrů v kom-
binaci terénu, silnice a měst-
ského provozu. Sportage je 
šestým nejprodávanějším SUV 
na českém trhu s každoročním 
růstem prodejů.  zt

realCenTrum Cars, s. r. o. 
Podhoří  374/2a, Ústí n. L. – Všebořice 
Tel.: 472 744 039 
realcentrum.prodej@realcentrum.cz

p r o D e J c e

a) s asistencí prodejce, 
doba jízdy max. 20 min. 

b) samostatná jízda s rezervací 
termínu, doba jízdy max. 1 hodina

t e S t o v a c Í  J Í z D y

nové modely kia sportáge skladem:
Sportage QL 1.6 T-GDi 4x4 7DCT GT LINE
Sportage QL 1.7 CRDi 4x2 EXCLUSIVE  
Sportage QL 1.6 GDi 4x2 COMFORT 
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Bonusový klub FK Teplice se neustále zvětšuje
Měníme Váš svět v něco 
nového, v něco lepšího! Jste 
typ člověka, který žije fotba-
lem a rád šetří? Tak přesně 
pro vás něco máme! Dáváme 
našim permanentkám nový 
rozměr v podobě slev a bene-
fitů u našich partnerů. Staňte 
se i vy držitelem permanentní 
vstupenky.

Bonusový klub se neustá-
le rozšiřuje, v následujících 
dnech a týdnech přibude do 
bonusového klubu velké množ-
ství firem, u kterých budou 
moci majitelé permanentek vy-
užívat své slevy. S permanent-
kou FK Teplice tak nejen že 
můžete vidět ligový fotbal, ale 
můžete také ušetřit.  zt

souČasní:

premiere Cinemas
Sleva: každou středu akce 1+1 zdarma, 
koupíte jednu vstupenku, a druhou máte 
zdarma.
adresa: oc Galerie teplice

opTika JJ
Sleva 10 % na veškerý sortiment.
adresa: 28. října 891/11, teplice

kaDeřniCe V. slaVíkoVá – laDy spa
Sleva: 10 % na služby.
adresa: Benešovo náměstí 417/12, 
teplice

iTalská resTauraCe la FamiGlia
Sleva: 10 % mimo poledních menu.
adresa: la Famiglia, U radnice 715/6, 
teplice

ČišTění inTeriérů auTomoBilů 
Clean inTerior
Sleva: 20 % na služby.
provozovnu najdete u parkoviště ve 
vnitrobloku mezi ulicemi krupská 
a U Divadla.

hospůDka Tři karaFiáTy
Sleva: 10 %.
adresa: U Hadích lázní 1197/32, teplice

Česká poJišťoVna:
•	 Sleva na nové pojištení odpovědnosti 

z provozu vozidla (povinné ručení) 
až 40 %

•	 Sleva na nové havarijní pojistení 
vozidla (norMal) až 30 %

•	 Sleva na nové havarijní pojištení 
vozidla (vip) až 50 %

•	 Sleva na nové pojištení domácnosti 
až 30 %

•	 Sleva na nové pojištení stavby 
až 30 %

•	 Sleva na pojištení lécebných výloh při 
cestě do zahraničí až 10 %

•	 Sleva na nové úrazové a rizikové 
pojištění až 10 %

•	 výhodná úroková sazba na hypoteční 
úvěr přes Českou pojištovnu od 1,49 %

•	 Sleva na nové pojištení majetku 
a odpovědnosti firem a podnikatelů 
až 50 %

•	 Sleva na nové zemědělské pojištění 
až 20 %

•	 komplexní finanční poradenství s opti-
malizací pojistných smluv zDarMa

s plaTnosTí oD 1. Března 2016 se 
Do BonusoVého kluBu Fk TepliCe 
zapoJuJí parTneři:

solanka
Sleva: 35 % na permanentní vstupenku 
do solné jeskyně, 30 % na jednorázový 
vstup do solné jeskyně, 15 % na útratu 
v kavárně, 10 % na vstup do sauny
vip sleva: 45 % na permanentní vstu- 
penku do solné jeskyně, 40 % na jedno-
rázový vstup do solné jeskyně, 20 % na 
útratu v kavárně, 10 % na vstup do sauny
adresa: 28. října 871, teplice

JezDeCké poTřeBy TepliCe
Sleva: 10 % na celý sortiment kromě 
krmiv – platí i na eshopu po zadání čísla 
permanentní vstupenky do poznámky
adresa: pražská 156, teplice

sýry & DelikaTesy
Sleva: 5 % na celý nákup
vip sleva: 10 % na celý nákup
adresa: U nádraží 900, teplice

BaGueTTe sTore
Sleva: 15 % na jídlo kromě nápojů
adresa: Benešovo náměstí 488, teplice, 
a prokopa Diviše 9, Ústí nad labem

aD sTuDio
Sleva: 10 % na reklamní služby
vip sleva: 15 % na reklamní služby
adresa: rybniční 419, teplice

BeFeleme CoFFee Bar
Sleva: 5 % na veškerý sortiment
vip sleva: 10 % na veškerý sortiment
adresa: zámecké náměstí 347, teplice

Dům plný pohyBu i.
Sleva: 10 % na skupinové lekce
adresa: U císařských lázní 352, teplice

rieGer DesiGn
Sleva: 7 % na podlahy a dveře
vip sleva: 10 % na podlahy a dveře
adresa: Srbická 469, teplice

maTraCe ComForT
Sleva: 5 % na zboží
vip sleva: 10 % na zboží
adresa: Masarykova třída 2416, teplice 
a Masarykova třída 1799, teplice

kVěTiny šárka - BenešoVo náměsTí
Sleva: 10 % na řezané květiny

vip sleva: 10 % na řezané 
a hrnkové květiny
adresa: Benešovo náměstí 785, teplice, 
a pasáž U lva, radniční 1, Most

kVěTinářsTVí apolenka
Sleva: 10 % na řezané a hrnkové květiny
adresa: pařížská 6, Ústí nad labem

zlaTniCTVí u zámku
Sleva: 8 % na šperky a snubní prsteny, 
15 % na služby a opravy
vip sleva: 15 % na šperky a snubní 
prsteny, 20 % na služby a opravy
adresa: U zámku 16, teplice

BlaCk loTus TaTToo
Sleva: 10 % na tetování
vip sleva: 15 % na tetování
adresa: Masarykova 57, teplice

sVaTeBní salon Dinoel
Sleva: 5 % na koupi šatů, 10 % na svat-
bu na klíč a 15 % na zapůjčení šatů
vip sleva:10 % na koupi šatů, 20 % na 
svatbu na klíč, 20 % na zapůjčené šatů
adresa: Mírové náměstí 100, teplice

žaluzie poBorský
Sleva: 5 % na žaluzie
vip sleva: 5 % na žaluzie a látkové rolety
adresa: pražská 297, teplice

Dino-hraČky
Sleva: 5 % na hračky a slepovací modely
adresa: revoluční 9, oD labe, 
Ústí nad labem

Dámská oBuV a kaBelky
Sleva: 10 % na celý nákup
adresa: pařížská 14, Ústí nad labem

isoline
Sleva: 10 % na nákup v eshopu (eshop.
isoline.cz) po zadání čísla permanentní 
vstupenky do poznámky k objednávce

vip sleva: 20 % na nákup v eshopu 
(eshop.isoline.cz) po zadání čísla vip 

vstupenky do poznámky k objednávce

ráJ nehTů
Sleva: 3 % na zboží a služby. lze využít 
i na eshopu po zadání čísla permanentní 
vstupenky do poznámky k objednávce
vip sleva: 5 % na zboží a služby. lze 
využít i na eshopu po zadání čísla vip 
vstupenky do poznámky k objednávce
adresa: Školní 514, teplice

e-CiGereTy.Cz
Sleva: 5 % na náplně do elektronických 
cigaret. lze využít i na eshopu po zadání 
čísla permanentní vstupenky do poznám-
ky k objednávce
vip sleva: 10 % na náplně do elektro-
nických cigaret. lze využít i na eshopu 
po zadání čísla permanentní vstupenky 
do poznámky k objednávce
adresa: Školní 514, teplice

Bossini
Sleva: 5 % na nákup
vip sleva: 10 % na nákup
adresa: oc Fontána teplice

marlenn
Sleva: 5 % na nákup
vip sleva: 10 % na nákup
adresa: oc Fontána teplice

elTe
Sleva: 5 % na nákup
vip sleva: 10 % na nákup
adresa: oc Fontána teplice

BeneTTon
Sleva: 5 % na nákup
vip sleva: 10 % na nákup
adresa: oc Fontána teplice

Bushman
Sleva: 3 % na nákup
vip sleva: 5 % na nákup
adresa: oc Fontána teplice

norDBlanC
Sleva: 3 % na nákup
vip sleva: 5 % na nákup
adresa: oc Fontána teplice

pokud není vyznačeno jinak, tak slevy 
platí pouze v kamenných prodejnách 
na uvedených adresách.

p Ř e H l e D  p a r t n e r Ů  B o n U S o v É H o  k l U B U
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Martin Chudý: Vše záleží na mých výkonech
Martin Chudý přišel v zimní přestávce 
do Teplic z pražské Dukly, kde kryl záda 
Filipu Radovi. Na Stínadlech však jaro za-
hájil jako brankářská jednička při zranění 
Tomáše Grigara.

S jakými cíli přicházíte do Teplic?
Kolektivním cílem je, aby se nám co 
nejvíce dařilo a dostali jsme se v tabulce 
výše, protože tam Teplice patří. Co se týká 
osobních cílů, tak v Dukle jsem byl jako 
náhradník, tak tady bych se samozřejmě 
rád dostal do branky a udržel se tam. 
To všechno záleží na mých výkonech.

Kdybyste se měl teplickým fanouškům 
představit, tak jaká by byla vaše osobní 
charakteristika?
Jsem gólman ze Slovenska, který si prošel 
slovenskou ligou, českou druhou ligou 
i nejvyšší soutěží, teď jsem tady v Tepli-
cích. Jsem takový ambiciózní dravý gól-
man, který se chce prosadit. Troufám si 
tvrdit, že mám dostatek pokory a snažím 
se krok po kroku zlepšovat.“

Koho z týmu jste znal před svým 
příchodem?
Osobně jsem neznal nikoho, samozřejmě 
až na Michala Jeřábka, se kterým jsem 
byl v Dukle, ale z ligy jsem kluky jinak 

znal a pak jsme měli dost času se poznat 
na soustředění.

Máte už za sebou i první zápas a pro vás 
hned premiérová nula v Teplicích…
Výhra 2:0, do toho vychytaná nula, takže 
super. Nejdůležitější je ta výhra, ale i nula 
je moc příjemná.“

Nula rozhodně nebyla zadarmo, měl 
jste několik důležitých zákroků…
Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci 
několika zákroky, bylo to náročné utkání 
na těžkém terénu, které jsme potřebovali 
zvládnout.“

Jak vůbec vnímáte, že jste začal jako 
brankářská jednička při zranění 
Tomáše Grigara?
Jsem samozřejmě moc rád, že jsem si tuh-
le pozici vybojoval, ale je tu velká konku-
rence, Martin Slavík i Honza Plachý jsou 
výborní brankáři. Snažím se soustředit na 
každý trénink, na každý zápas a odvádět 
maximum.  zt

Teplice na jarní část soutěže posílilo devět nováčků
Do teplického týmu v zimní 
přestávce průběžně zamířila 
hned devítka fotbalistů, do 
branky přišel Martin Chudý, 
do obrany Vladimir Dimitrov-
ski, Michal Jeřábek a Zuraba 
Tsiskaridze, do zálohy Dani-
el Soungole, Davor Kukec, 
Miroslav Gregáň a Nivaldo, 
do útoku pak David Vaněček.

DaViD VaněČek

Datum narození: 9. 3. 1991
výška: 192 cm
váha: 91 kg
předchozí klub: Hradec králové
charakteristika: vysoký útočník, který při 
předchozím postupu Hradce králové do 
nejvyšší soutěže byl jeho hlavním gólovým
strůjcem. právě na své střelecké hody se 
bude chtít v teplicích rozpomenout.

niValDo

Datum narození: 10. 7. 1988
výška: 179 cm
váha: 71 kg
předchozí klub: Dinamo Minsk (Bělorusko)
charakteristika: oblíbenec teplických fa-
noušků odešel loni v zimě do Minsku, kde 

mu však angažmá nevyšlo, a tak se vrátil 
do svého oblíbeného klubu, kde bude chtít 
navázat na své výkony z minulých sezón. 
v přípravě ho však trápilo zranění.

DaVor kukeC

Datum narození: 16. 3. 1986
výška: 177 cm
váha: 71 kg
předchozí klub: Baník ostrava
charakteristika: chorvatský technik pů-
sobil od roku 2011 v ostravě, po čtyřech 
letech zamířil do teplic. Může nastupovat 
na všech ofenzivních postech v záloze.

VlaDimir DimiTroVski

Datum narození: 30. 11. 1988
výška: 187 cm
váha: 81 kg
předchozí klub: karabach (Ázerbajdžán)
charakteristika: Střední obránce, který 
má zkušenosti i z české nejvyšší soutěže, 
protože nastupoval v Mladé Boleslavi. 
Jeho devízou je také hra levou nohou, 
která může pomoct v rozehrávce.

marTin ChuDý

Datum narození: 23. 4. 1989
výška: 187 cm
váha: 89 kg
předchozí klub: Dukla praha
charakteristika: Šestadvacetiletý Slovák 
přišel vyztužit brankářský post v teplic-
kém týmu. při zranění tomáše Grigara
nejspíš začne jako jednička.

miChal JeřáBek

Datum narození: 10. 9. 1993
výška: 191 cm
váha: 81 kg
předchozí klub: Dukla praha
charakteristika: Střední obránce z Dukly 
praha se k týmu připojil těsně přes star-
tem soustředění v chorvatsku. i přes svůj 
mladý věk se snaží organizovat obranu.

miroslaV GreGáň

Datum narození: 26. 4. 1996
výška: 176

váha: 67 kg
předchozí klub: pohronie (Slovensko)
charakteristika: Mladý slovenský křídelník 
přišel z vedoucího týmu druhé slovenské 
ligy, během měsíční zkoušky na sebe
upoutal a vysloužil si teplické angažmá.

Daniel sounGole

Datum narození: 26. 2. 1995
výška: 175 cm
váha: 71 kg
předchozí klub: Slovan liberec
charakteristika: Mladý defenzivní záložník 
přišel na hostování s opcí z liberce, odkud 
ho dobře zná trenér David vavruška, pod
kterým během minulého jara pravidelně 
nastupoval v lize.

zuraB TsiskariDze

Datum narození: 8. 12. 1986
výška: 185 cm
váha: 81 kg
předchozí klub: San antonio Scorpions 
(naSl, USa)
charakteristika: Holohlavý defenzivní 
hráč, který může nastoupit na postu 
stopera, defenzivního záložníka i levého 
obránce, přišel jako poslední teplická 
posila. Svými vůdcovskými schopnostmi 
a důrazem by měl pomoci teplickému 
týmu především v obranné fázi. MC
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Pavel Šedlbauer vyhrál v anketě
teplice – Předseda představen-
stva AGC Flat Glass Czech 
a viceprezident AGC Flat 
Glass Europe Pavel Šedlbauer 
zvítězil v anketě Osobnost 
roku Ústeckého kraje 2015 
v kategorii podnikání a mana- 
gement. O prvenství se dělí 
s předsedou představenstva 
Krajské zdravotní Janem 
Novákem. Anketa je vyhlašo-
vána již pátým rokem. 

„Titul Osobnost roku vní-
mám i jako ocenění pro AGC. 
Domnívám se, že výsledek an-
kety je odrazem toho, že lidé 
sklárnu a její aktivity považu-
jí za pozitivní a pro náš region 
prospěšné,“ komentoval vítěz-
ství v anketě Pavel Šedlbauer. 

„Hlasující čtenáři i porota 
ocenili jeho dlouhodobý osobní 
přínos ve sklářském průmyslu, 

podpoře a rozvoji technického 
školství a mládežnického spor-
tu,“ uvedl Vít Hnízdil z tiskové-
ho oddělení Ústeckého kraje. 

Do jisté míry se za úspěch 
„rodiny“ AGC v soutěži dá po-
važovat i letošní vítěz katego-
rie sport. Tím se stal Štěpán 
Vachoušek, kapitán FK Tep-
lice. Klubu, jehož majitelem 
je společnost AGC Flat Glass 
Czech. „Štěpánovi Vachouško-
vi ze srdce gratuluji. Jsem pyš-
ný, že Štěpán je vítězem této 
kategorie, protože jeho přístup 
ke sportu, jeho morálka i jeho 
nasazení může být vzorem pro 
všechny ostatní sportovce,“ 
uvedl Pavel Šedlbauer.

Anketa Osobnost roku má 
vedle kategorie podnikání 
a management další čtyři, ve-
řejná správa, kultura, sport 

a dobrý skutek. Kandidáty 
v jednotlivých kategoriích, 
kteří v daném roce významně 
ovlivňují život v Ústeckém kra-
ji, nominuje odborná porota. 
O vítězích pak hlasuje laická 
veřejnost. 

AGC Flat Glass Czech, a.s., 
člen AGC Group, je pobočkou 
mezinárodní společnosti AGC 
Glass Europe. Společnost je 
největším výrobcem plochého 
skla a jeho aplikací ve střed-
ní a východní Evropě. Vede-
ní firmy i hlavní závody sídlí 
v Teplicích. V roce 2011 spo-
lečnost oslavila 20 let existen-
ce ve své novodobé historii 
– v březnu 1991 byl podepsán 
první joint venture v České 
republice tehdy ještě mezi 

belgickou společností Glaver-
bel a společností Sklounion. 
Pod názvem Glavunion vznikl 
podnik, který začal podnikat 
na evropském trhu. Pozdě-
ji v roce 1999 se přejmenoval 
na Glaverbel Czech a násled-
ně v roce 2007 na AGC Flat 
Glass Czech. Dnes má firma 
5 vlastních výrobních závodů 
s denní výrobní kapacitou té-
měř 2000 tun základního skla 
a 17 dceřiných společností ve 
střední Evropě. Ve svých kme-
nových závodech AGC Flat 
Glass Czech zaměstnává 984 
zaměstnanců. Dceřiné společ-
nosti specializované na výro-
by opracovaných skel zaměst-
návají v České republice 680 
zaměstnanců.  zt

Sportovní osobností je kapitán teplických fotbalistů
Další vítěz ankety o osobnost Ústeckého 
kraje, tentokrát v oblasti sportu, také 
patří do rodiny AGC. Stal se jí Štěpán 
Vachoušek, který je v současnosti kapitá-
nem teplického fotbalového týmu. 
„Já si toho hrozně moc vážím, protože 
je to v Teplicích, které jsou můj domov. 
Navíc jsem to opravdu vyhrál poprvé, 
v necelých 37 letech, takže si toho vážím 
o to víc. Je to i motivace do dalšího roku, 
abych ty své výkony udržel a třeba i výhru 
obhájil,“ komentoval ocenění.

Fanoušci FK Teplice nyní navíc mají jis-
totu, že tu oblíbený fotbalista bude hrát 
i v další sezoně. Vachoušek totiž prodlou-
žil smlouvu s klubem o další rok. Momen-
tálně má tedy na Stínadlech kontrakt 
do léta 2017.

„Pocity jsou moc příjemné, protože je 
to prodloužení kariéry o další rok. Jsem 
moc rád, že jsme se rychle domluvili 
a ztvrdili jsme to podpisem,“ řekl Štěpán 
Vachoušek.

Poprvé přišel do Teplic jako hráč ve 
dvanácti letech, po tom, co prošel mlá-

dežnické týmy, tak přešel v osmnác-
ti letech do A týmu, nejprve absolvoval 
hostování v České Lípě, Xaverově a Bl-
šanech, aby následně začal pravidel-
ně nastupovat za první mužstvo. Odtud 
zamířil do Slavie Praha, jako nejdražší 
přestup v rámci ligové soutěže. Následo-
valy zahraniční štace v Marseille a Aus-
trii Vídeň a pak už nepřetržité působe-
ní v Teplicích až na půlroční hostování 
ve Spartě v roce 2010. Kromě klubové 
kariéry má za sebou Vachoušek také tu 
reprezentační, v roce 2002 zvítězil s jed-
nadvacítkou na mistrovství Evropy, kde 
navíc vedl tým jako kapitán. O dva roky 
později pak byl součástí jednoho z nej-
lepších reprezentačních týmů české his-
torie, který dokráčel na EURU 2004 pro 
bronzovou medaili.

V aktuální sezoně nastoupil Vachou- 
šek do všech sedmnácti utkání, nastřílel 
v nich 4 branky a na další 4 nahrál. V po-
sledním kole SYNOT ligy ovládl pořadí 
Chance Indexu, který hodnotí kreativní 
hráče.  zt

pavel Šedlbauer (uprostřed) s hejtmanem oldřichem Bubeníčkem (vpravo) 
a prezidentem aero vodochody ladislavem Šimkem
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Socialistický komplex příjemně překvapil
Restaurace Perla nedaleko 
teplické nemocnice na první 
pohled zvenku nevypadá 
moc luxusně. Jde o opravený 
komplex sídlištní vybavenos-
ti, na skle má napsané různé 
nabídky. Při vstupu dovnitř ale 
je na první pohled jasné, že 
sem majitel investoval peníze. 
Vnitřek je vzdušný a velmi 
přívětivý.

Krátce po poledni zde není 
plno, ale restaurace je rozsáh-
lá, takže i když je hostů docela 
hodně, volných míst je stále 
dost. Obsluha se ničím nezdr-
žuje. Okamžitě se ptá, co si 
dám. Hotovek mají každý den 
pět a k tomu jednu polévku. 
Ale bohužel kuřecí špíz, na 
který mi okamžitě padne zrak, 
už vyprodali.

Rozhoduji se mezi zbrufem 
a rajskou omáčkou. Dávám 
nakonec na radu číšníka. „Ta 
rajská se dneska povedla,“ od-
povídá na dotaz, co by mi do-
poručil. Nechci polévku. Mají 
boršč za 15 korun a lidé kolem 
si na něm pochutnávají. Tohle 
ale není můj šálek kávy.

Než mi přinesou vodu, kte-
rou jsme si objednal, rozhlížím 
se kolem. I toto je jedna z hos-
pod, kde se smí během jídla 
kouřit. Na druhou stranu oce-
ňuji nejspíše účinnou klimati-
zaci. Spolu s velkým prostorem 
je schopná nepříjemný kouř 
docela účinně zlikvidovat. Kdy-
bych se nudil, mohu se i ko-

chat pohledem na 
dění venku, ale 
rajskou dostá-
vám na stůl 
obratem. Jen 
stačím zkon-
trolovat wifi. 
Funguje bez 
problémů.

Číšník měl 
pravdu, když ji 
zkusím, je oprav-
du dobrá. Velmi pří-
jemným překvapením 
je hovězí pečeně. Doslova se 
rozpadá, což nebývá v restau-
racích pravidlem. A masa je 
hodně, celá porce je veliká, že 
ji ani nejsem schopen dojíst. 
Takže mi tak nevadí, že jeden 
z knedlíků je patka, která by 
na talíři nejspíše být neměla. 
Prostě ji nechám.

Toalety restau-
race jsou za 

dveřmi v dlou-
hé chodbě. 
Možná by je 
mohli lépe 
označit, když 
beru z kliku, 
nejsem si jis-

tý. Jinak jim ne-
lze nic vytknout. 

Jsou téměř nové, 
čisté a nic zde ne-

chybí.
Na obědě jsem zde bez po-

lévky strávil 22 minut a i se 
spropitným vše bylo za 110 ko-
run, což je v Teplicích zhruba 
průměrná cena. Za ni dosta-
nete velkou a chutnou por-
ci servírovanou v příjemném 
prostředí. Jít do Perly na oběd 
není špatné rozhodnutí.  lu

Student z Teplic uspěl v soutěži s pivem
Trojice studentů teplické hotelové školy se 
zúčastnila VIII. ročníku soutěže Žatecký cup, 
což je soutěž mladých barmanů, pivních 
specialistů a mistrů kávy. Pořadatelem soutěže 
byly Střední odborné učiliště a Stření odborná 
škola SČMSD Žatec a garantem Česká bar- 
manská asociace. Zúčastnili se studenti 
z celé České republiky.

Teplická škola poslala po jednom zástupci 
do každé ze tří soutěží. Z Ústeckého kraje se 
nejvýše umístil v kategorii Junior Beer Compe-
tition Vojtěch Rejholec z HŠ Teplice, který byl 

na skvělém druhém místě. Studenti zde mu-
seli předvést svoje teoretické znalosti v testu 
a praktické dovednosti u výčepního pultu. Cel-
kem se přihlásilo 13 soutěžících.

Soutěže barmanů Junior Cocktail Competiti-
on se zúčastnili junioři z celé ČR a sešlo se zde 
22 soutěžících, aby porovnali své odborné do-
vednosti. Připravovali míchané nápoje z piva. 
V soutěži baristů Junior Mistr Kávy se zúčastni-
lo celkem 12 soutěžících, kteří se museli poprat 
s přípravou 2 drinků z kávy, seřízením mlýnku 
a dalšími úkoly.  lu

S restaurací pomůže i internet
Pokud se chcete dozvědět, kde 
kam si v Teplicích skočit na 
oběd nebo večeři, nemusíte se 
spoléhat na náhodu nebo do-
poručení přátel. Na internetu 
lze najít služby, které teplické 
podniky představují.

Nejužitečnější asi budou 
portál Zomato. Ten obsahu-
je velkou databázi restaurací. 
U některých je i několik hod-
nocení strávníků a řada foto-
grafií. Nechybí ani ofocené jí-
delní lístky. Výhodou je, že si 

Zomato můžete stáhnout jako 
aplikaci.

Určitou radu dají internetové 
stránky http://www.kamjitna-
obed.cz. Ty na Teplicku obsa-
hují devět podniků s popisem 
a detaily toho, co nabízejí. Jestli 
jsou dobré, se ale od druhých 
nedozvíte, hodnocení tu není.

Zklamaní budete naopak 
z portálu Kde ne/jíst. Ten sice 
Teplice zařadil mezi zhruba tři 
desítky měst, které mají hosté 
hodnotit a jejich recenze bu-

dou na speciální facebooko-
vé stránce. Ta krom několika 
výzev administrátorů o zaslá-
ní recenzí zatím nic neobsa-
huje.  lu

Kardamon koupíte 
třeba na trhu
Koření kar-
damon nutné 
pro přípravu 
indického ko-
řeněného čaje 
masala chai, 
které měla 
redakce v Tep-
licích problém 
sehnat, proto-
že v hypermarketech ho nelze 
najít, se ve městě koupit dá. Na 
radu čtenářů se nám ho poda-
řilo zakoupit na farmářských 
trzích na náměstí Svobody. Kar-
damon zde měli v mleté formě, 
25 gramů stálo 70 korun. Na 
přípravu čaje, jehož recept jsme 
zveřejnili v lednovém vydání, 
ho lze použít.

Dalším místem, kde podle 
čtenářů lze kardamon koupit, 
je čajovna nedaleko teplické 
konzervatoře.  lu

Udělejte si 
vitamínovou bombu
Po zimě se lidské tělo potý-
ká s nedostatkem vitamínů 
a bývá často unavené. Nejjed-
nodušší, ale ne nejlepší cesta 
je pokusit se vitamíny doplnit 
formou potravinových doplň-
ků. Mnohem lepší je využít 
přirozené cesty a udělat si 
zeleninový nebo ovocný salát.

Zvláště ten druhý může být 
chutný a sladký, že si ho zami-
lují i vaše děti. Bude plný vita-
mínů, protože v něm je nejen 
ovoce a hodně citronové šťá-
vy, což je zdroj vitamínu C, ale 
i med, který dodá nejen lahod-
nou sladkou příchuť, ale má 
i příznivé antioxidační účinky 
a obsahuje mnoho tělu pro-
spěšných látek.  lu

•	 3 jablka
•	 1 banán
•	 1 pomeranč
•	 1 kiwi
•	 1 citron nebo limetka
•	 20 dkg hroznového vína
•	 med

ovoce se slupkou kromě citronu 
oloupejte (pokud máte hezká jablka, 
tak je neloupejte, ale jen omyjte, 
zbavte jádřinců) a nakrájejte na kusy. 
kromě navrhovaného ovoce lze přidat 
i další druhy, které máte k dispozici. 
vymačkejte z citronu šťávu a přidejte 
do ní med podle vaší chuti. pokud 
chcete více zálivky, lze přidat i šťávu 
z pomeranče. vše nalijte do mísy 
s nakrájeným ovocem, promíchejte 
a přikryjte folií. Dejte na půl hodiny 
vychladit do lednice.
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k Ř Í Ž o v k a v tajence najdete italské přísloví

Dlažba s ochranou proti 
znečištění od společnosti

Valencia

www.csbeton.cz

+
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Zákazníci podpořili Arkadii
Už čtvrtý rok trvá spolupráce 
supermarketu v Alejní ulici 
v Teplicích a Arkadie. Vý-
znamnou pomocí při přípravě 
klientů Arkadie na práci je 
umožnění praxí, zejména při 
zakládání zboží. Na oplátku si 
zkusili zaměstnanci potra-
vin ve dvou skupinách práci 
v chráněných dílnách Arkadie. 
Spolu se zaměstnanci chráně-
ných dílen vyráběli v teplické 
dílně košíky z recyklovaného 
novinového papíru, v Krup-
ce pak se podíleli na výrobě 
keramiky. Iniciátorem této 
spolupráce byl nepřehlédnu-
telný vedoucí prodejny, Josef 
Rantoš. Ten stál také u nejno-
vější iniciativy zaměstnanců 
obchodu, adventní sbírky mezi 
zákazníky. Na jejím začátku 
vložil za přítomnosti ředitelky 
Arkadie Lenky Machaloušové 
do jedné ze skleněných po-
kladniček umístěných u pokla-
den supermarketu první čtyři 
tisícovky, které mezi sebou 
vybrali jeho spolupracovníci. 
Další, skoro čtyři a půl tisíce 
do nich v průběhu prosince 

vložili zákazníci. Velkou část 
těchto prostředků tvoří mince, 
které byly kupujícím poklad-
ními vráceny, ale nechyběly 
ani bankovky, vyjadřující 
přesvědčivě důvěru dárců 
v aktivity Arkadie. Získané 
finance pomohou zajistit 
pravidelnou mikrobusovou 
dopravu. Ta slouží převážně 
dětem se zdravotním postiže-
ním ke každodenním cestám 
do speciálních, ale v někte-
rých případech i běžných škol. 
Jejími cestujícími jsou také kli-
enti sociálních služeb Arkadie, 
kterým míra jejich postižení 
neumožňuje za svou službou 
cestovat běžnými dopravními 
prostředky. „Děkujeme všem 
zákazníkům, kteří nás ve 
sbírce podpořili, a samozřejmě 
také kolektivu zaměstnanců 
Billy pod vedením pana Ranto-
še. Arkadie by nedokázala své 
aktivity provozovat bez pod-
pory drobných dárců. Navíc je 
to pro nás zpětná vazba, že ve-
řejnost naše aktivity uznává,“ 
říká ředitelka Arkadie Lenka 
Machaloušová.  Josef Hon

Gymnázium uspělo v turnaji
Florbalovému týmu Gymnázia Teplice se podařilo obhájit 
vítězství v prestižním turnaji, který podesáté pořádalo gymná-
zium Open Gate u Prahy. Turnaj se uskutečnil 10. února. Cesta 
do finále se zdála být snadná, ale poslední soupeř, Gymnázium 
Jaroslava Seiferta z Prahy, měl ve svých řadách prvoligové hráče, 
a tak naši studenti horko těžko otáčeli nepříznivý stav 0:2, který 
svítil na světelné tabuli v poločase. Po třech nastřelených tyč-
kách se náš tým pod vedením kapitána Pavla Váni z 8.A dokázal 
prosadit celkem pětkrát, a tak jsme opět vyhráli všechny zápasy 
a přivezli pozdě večer do Teplic putovní pohár, který nám předal 
náš bývalý kolega Michal Kašpar. Studenti reprezentovali skvěle 
nejen po sportovní stránce, ale podle vyjádření organizátorů i po 
stránce společenské. Všem patří dík!  Gymnázium teplice

Fotky z Horalské lednové výpravy
V lednu jsme se s oddílem Skautského střediska Dvojka Teplice 
přihlásili na Prahu plnou strašidel, ovšem zašli jsme si i na kultu-
ru – na bowling. Tradiční je už pro nás v zimním období návštěva 
bazénu. Oproti loňsku se Horalové umístili výrazně lépe, obsadili 
14. a 31., resp. 22., 23. a 78. místo ve svých kategoriích. Gratuluje-
me k pěkým výsledkům!  Skautské středisko Dvojka teplice

Salesiáni předali ceny vítězům
Výtvarná soutěž s názvem 
Namaluj svého anděla má své 

vítěže. Akci pořádalo  teplické 
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochy. Slavnostní předání 
cen se uskutečnilo 22. ledna 
v OC Fontána. Po vyhlášení 
bylo pro děti připraveno zábav-
né odpoledne plné her a soutě-
ží. Všem vítězům gratulujeme 
a přejeme mnoho výtvarných 
úspěchů. Výherní díla a nejen 
ta budou v obchodním centru 
vystavena do poloviny února. 

 Salesinánské středisko Štěpána trochty teplice
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Pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
byly stanoveny tyto termíny:
11. dubna 2016 od 8 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin
•	 Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice
•	 Mateřská škola Hlávkova 1454, Teplice
•	 Mateřská škola Josefa Ressla 1697, Teplice
•	 Mateřská škola Jugoslávská 2736, Teplice
•	 Mateřská škola Moskevské nám. 1994, Teplice
•	 Mateřská škola Na spojce 274, Teplice
•	 Mateřská škola Na Stínadlech 2388, Teplice
•	 Mateřská škola Okrajová 110, Teplice
11. dubna 2016 a 12. dubna 2016 od 8 do 11 hodin 
a od 12 do 16 hodin
•	 Mateřská škola Fráni Šrámka 2620, Teplice
•	 Mateřská škola Jaselská 354, Teplice
•	 Mateřská škola J. V. Sládka 1868, Teplice
•	 Mateřská škola Josefa Suka 2513, Teplice
•	 Mateřská škola Karla Čapka 2020, Teplice
•	 Mateřská škola Koperníkova 2592, Teplice
•	 Mateřská škola Zelená 2869, Teplice

z Á p i S y  D o  M a t e Ř S k ý c H  Š k o l  2 0 1 6 / 1 7Německou dálniční 
známku mít nemusíte

Česká média přinesla na jaře 
roku 2015  informaci, která 
vytváří dojem, že od ledna 
2016 potřebují osobní automo-
bily na německých dálnicích 
dálniční známku. Není tomu 
tak. Podle plánů německého 
ministra dopravy Alexandra 
Dobrindta mají být sice do 
financování německých silnic 
co nejdříve zapojeni i zahra-
niční řidiči osobních automo-
bilů, ale kdy tomu tak bude, 
zatím není jisté.  zt

Písničky na přání
12.00 a 17.00 hod. s Mírou Tartárkem
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Musí se platit 
sponzorský dar 
gynekologovi?
Čtenářův gynekolog vybírá registrační po-
platky a účtuje jednorázové sumy za různé 
úkony a služby. Ceny má v čekárně vyvěšené, 
případně se platí sponzorské dary. Je to legální? 
Registrační poplatky lékař nemá právo vybírat, 
stejně jako by neměl vymáhat na paciento-
vi tzv. „sponzorský dar“. Když však pacient 
„sponzorský dar“ uhradí, není v možnostech 
pojišťovny lékaře za to postihnout, protože 
situace se jeví jako souhlasný krok pacienta. 
Jestliže si pacientka chce připlatit za nad-
standardní péči, pak je to věcí dohody mezi ní 
a ošetřujícím lékařem; ten však nikdy nesmí 
odmítnout poskytnout péči hrazenou z veřejné-
ho zdravotního pojištění. V gynekologické péči 
je z veřejného zdravotního pojištění hrazená 
veškerá pravidelná péče, zejména preventivní 
prohlídky, péče o těhotné, i všechny operační 
výkony související s gynekologickými obtížemi. 
V současné době jsou jednotlivé výkony pojiš-
ťovnou hrazeny, anebo hrazeny nejsou a paci-
enti si je uhradí sami. V rámci gynekologických 
vyšetření je zakalkulováno v přímo spotřebo-
vaném materiálu v jednotlivých vyšetřovacích 
výkonech (kódech) použití kovových sterilizo-
vatelných zrcadel. Gynekolog by proto měl ženě 
nabídnout vyšetření s pomocí kovových zrcadel 
zdarma. Pokud jí však nabídne vyšetření 
jednorázovými plastovými zrcadly a žena s tím 
souhlasí, pak si jejich použití hradí.  zt
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 29. 3.–1. 4.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 10. 3.–14. 3.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 7. 3.–10. 3.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 28. 3.–31. 3.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 1. 3.–4. 3.
Krušnohorská – parkoviště 18. 3.–22. 3.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 2. 3.–5. 3.
Unčínská 23. 3.–26. 3.
Přítkovská u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 11. 3.–15. 3.
Proboštovská x Táborská 3. 3.–7. 3.
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 25. 3.–29. 3.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 22. 3.–25. 3.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 31. 3.–4. 4.
Maršovská u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 25. 3.–29. 3.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 3. 3.–7. 3.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na parkovišti 24. 3.–28. 3.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 29. 3.–1. 4.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti Kauflandu) 17. 3.–21. 3.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 1. 4.–5. 4.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 10. 3.–14. 3.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 21. 3.–24. 3.
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 17. 3.–21. 3.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem k Přítkovské) 9. 3.–12. 3.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti 
(část ul. směrem k Červ. kostelu) 24. 3.–28. 3.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 3. 3.–7. 3.
Zemská 1439 10. 3.–14. 3.
Hlávkova 4. 3.–8. 3.
Scheinerova 25. 3.–29. 3.
Kopřivová x Trnková 29. 3.–1. 4.
Nedbalova x Fibichova 3. 3.–7. 3.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 14. 3.–17. 3.
Severní x Na Haldách 10. 3.–14. 3.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 30. 3.–2. 4.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 10. 3.–14. 3.
Skupova x Havlíčkova 21. 3.–24. 3.
Skupova x Thámova 18. 3.–22. 3.
Metelkovo nám. x Fügnerova 31. 3.–4. 4.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, 
vedle nádob na tříděný odpad 3. 3.–7. 3.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici (nad MŠ) 29. 3.–1. 4.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 9. 3.–12. 3.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 24. 3.–28. 3.
Kosmonautů 17. 3.–21. 3.
Kpt. Jaroše 1620 7. 3.–10. 3.
V Závětří 1676-7 1. 4.–5. 4.
Doubravická 1683-4 17. 3.–21. 3.
Raisova 2573 – bok domu 18. 3.–22. 3.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 4. 3.–8. 3.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 24. 3.–28. 3.
J. Hory x U Horského pramene 25. 3.–29. 3.
J. Hory x Vančurova 18. 3.–22. 3.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 14. 3.–17. 3.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 2. 3.–5. 3.
Jankovcova u garáží (tabák) 11. 3.–15. 3.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 25. 3.–29. 3.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 4. 3.–8. 3.
Potěminova x K. Čapka 29. 2.–3. 3.
Zeyerovo nám. 1300 21. 3.–24. 3.

K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 4. 3.–8. 3.
Fučíkova stezka x Foersterova 18. 3.–22. 3.
Křičkova x Škroupova 29. 2.–3. 3.
J. Suka 2591 30. 3.–2. 4.
Křížkovského 2508-10 11. 3.–15. 3.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné ploše 29. 3.–1. 4.
P. Holého x Purkyňova 15. 3.–18. 3.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 28. 3.–31. 3.
Lípová x Jungmannova 28. 3.–31. 3.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 23. 3.–26. 3.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 7. 3.–10. 3.
Tyršova 30. 3.–2. 4.
Dubská x Brožíkova 26. 2.–1. 3. 
Dubská x U Hřiště 9. 3.–12. 3.
Alejní 2754 – zeleň 21. 3.–24. 3.
Písečná 2990 23. 3.–26. 3.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 15. 3.–18. 3.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 4. 3.–8. 3.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 28. 3.–31. 3.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 16. 3.–19. 3.
Stará Mlýnská x Souběžná 8. 3.–11. 3.
Rohová 185 – z boku 31. 3.–4. 4.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 14. 3.–17. 3.
Svatováclavská x Vladislavova 31. 3.–4. 4.
Novoveská 3090 15. 3.–18. 3.
Habrová 3082-3 1. 3.–4. 3.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 22. 3.–25. 3.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou plochu 30. 3.–2. 4.
Javorová 3025 8. 3.–11. 3.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 8. 3.–11. 3.
Jugoslávská 1941 1. 3.–4. 3.
Francouzská x Varšavská 8. 3.–11. 3.
Ostravská x Bulharská 22. 3.–25. 3.
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 29. 2.–3. 3.
Slovenská 2638 11. 3.–15. 3.
Jugoslávská 2534-5 23. 3.–26. 3.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 16. 3.–19. 3.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 16. 3.–19. 3.
ul. U Garáží – u bývalého bunkru 22. 3.–25. 3.
Bílinská – točna MHD 1. 3.–4. 3.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 23. 3.–26. 3.
Vrázova x Svojsíkova 16. 3.–19. 3.
Svojsíkova 2346-7 29. 2.–3. 3.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 14. 3.–17. 3.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 9. 3.–12. 3.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 24. 3.–28. 3.
Stará Duchcovská 403 1. 3.–4. 3.
Sklářská 223–247 16. 3.–19. 3.
V Břízkách – točna MHD 2. 3.–5. 3.
Mostecká 1564 x Ruská 29. 2.–3. 3.
Americká x Londýnská – u trafostanice 28. 3.–31. 3.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 14. 3.–17. 3.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 21. 3.–24. 3.
Litoměřická 7. 3.–10. 3.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 7. 3.–10. 3.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 8. 3.–11. 3.
Sokolovská cesta 340 30. 3.–2. 4.
Zrenjaninská 297-8 9. 3.–12. 3.
Zrenjaninská 320-1 15. 3.–18. 3.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 26. 2.–1. 3., 1. 4.–5 .4.
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Aquacentrum zve návštěvníky na Velikonoce před jarní odstávkou
Na konci března, v průběhu 
svátků jara, Velikonoc, je pro 
nvštěvníky teplického AQUA-
CENTRA připraveno cenově 
zvýhodněné „velikonoční 
vstupné“, které bude platit 
od 24. do 28. 3. 2016.

S blížícím se měsícem dub-
nem se blíží i pravidelná jarní 
odstávka AQUACENTRA, kte-
rá tento rok bude v termínu 
od 4. do 10. 4. 2016. Při jarní 
odstávce budou, tak jako ka-
ždý rok, provedeny pravidel-
né revize a servisy techno-

logických zařízení a drobné 
opravy. Bude se i připravovat 
prostor venkovního slunění 
k zahájení provozu. To vše se 
musí stihnout během jedno-

ho týdne. K opětnému ote-
vření areálu dojde 11. 4. 2016 
v 13:00 hod. Zároveň bude 
i zahájen provoz minigol-
fu v mimosezonním režimu, 
tj. za výhodnější ceny.

V AQUACENTRU dále probí-
hají přípravy na akce ke konci 
školního roku, například osla-
vy „Mezinárodního dne dětí“, 
který je pořádán ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže 
v Teplicích, a „Týden dětí“. Na 
Mezinárodní den dětí budou 
pro děti opět připraveny růz-

né soutěže, doprovodný pro-
gram, sladkosti a jiné odměny. 
AQUACENTRUM bude mít na 
celý „Týden dětí“ připraveno 
zvýhodněné vstupné a kolo 
štěstí s cenami pro všechny 
děti, které areál navštíví.

I nadále pokračuje v AQUA-
CENTRU ranní plavání každou 
středu od 6:00 do 8:00 a lek-
ce AQUAEROBIKU. Výjimkou 
bude středa při jarní odstávce 
6. 4. 2016, kdy se ranní plavá-
ní a lekce AQUAEROBIKU 
nebude konat.  zt

Sasko – země zámků

V parku Großer Garten láká od 
26. února do 6. dubna 2016 již 
šesté „Jaro v Paláci“. Barevný 
svět květin a zahradnické rarity 
vytváří společně se vzácnou 
sbírkou soch a mystickou aurou 
Paláce ve Velké zahradě úžasné 
umělecké dílo, dalo by se říci 
dokonalý „gesamtkunstwerk“. 
Na zámku Augustusburg běží 
po celý rok až do 7. 1. 2017 
třetí ročník výstavy „Du bist die 
Kunst“ – „Umění jsi ty“. K této 
příležitosti bylo pro Augustus-
burg v Číně namalováno 25 
nových interaktivních obrazů 
vyvolávajících perfektní troj-
dimenzionální iluzi. Návštěv-
níci mohou obejmout delfína, 
zkrotit hada nebo políbit nahou 
krásku. Perfektní fotografické 
motivy pro facebook i rodinné 
album. Do 31. října 2016 se na 
hradě Scharfenstein usadili 
piráti. Od pirátské lodi přes 
kajutu, věznici až k obchodní 
stanici. Výstava změní samotné 
návštěvníky v piráty, kteří se 
vydávají na průzkumnou cestu. 
Pod názvem „Ein Förster, Drei 
Prinzen, 43 Kisten“ – „Jeden 
strážce, tři princové, 43 beden“ 
představí od 19. března 2016 
barokní zámek Moritzburg 
legendární poklad Wettinů, 
ztracený během druhé světové 
války. Šlechtický rod Wettinů 
vládl v Sasku téměř 800 let. 
V průvodních textech a obráz-
cích lze spatřit napínavý příběh 
wettinského pokladu: od jeho 
někdejší role na kurfiřstkém 
dvoře přes válečné vřavy, 
během nichž poklad zmizel, 
až k jeho spektakulárnímu 
objevení v roce 1996, vydražení 
a umístění zpět na Moritzburg, 
kde se nachází dodnes.  zt
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