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Na pivním
jarmarku se
představí
25 pivovarů

Tereza
Jirotková
si pro titul 

mistryně 
Evropy došla 

uplakaná
STRANY 8–9

AGC zapálil pec,
zaměstná 80 lidí
STRANA 7
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Jazz Club TepliCe
9/5 2000 Slávek Neuhöfer, hosté: 

M. Načeva a Justin Lavash
16/5 2000 loS QuemadoS 

kapela hrající fusion
17/5 2000 oCTavia QuarTeT 

nová hvězda polského jazzu, 
žijící nyní v Londýně

24/5 2000 WaSSerbaNd 
hudební uskupení Wasserband

božák
7/5 2000 plaTforma b uvádí přednášku 

Jardy Konáše / workshop 
o hudební publicistice

8/5 2100 The SWiTCh 
hard, crossover z Prahy

9/5 2100 Take a break / DJ Czech
10/5 2100 houpaCí koNě, kiTTCheN, 

blaCk SuN / super koncert
16/5 2100 baSSTardS 

koncert house a dubstep hudby
17/5 2100 dreSdeN roCkerS 

Punx z Drážďan
18/5 2100 iN oTher ClimeS 

český a francouzský hardcore
23/5 2100 NeoaNgiN a JoSeph
24/5 2100 No diSCipliNe

krušNohorSké divadlo
14/5 1900 muSíme Si pomáhaT 

hraje Divadlo na Jezerce, 
v hlavní roli Jiří Macháček

16/5 od 1000 a 1800 
balada pro baNdiTu 
známý trampský muzikál 
je adaptací divadelní hry

21/5 1900 JiSTě, paNe premiére 
konverzační komedie

25/5 1900 hraběNka mariCa / opereta
27/5 1900 Tři verze živoTa 

skvělá komedie
28/5 1600 TaNčíme S piChlavkou

dům kulTury
14/5 1900 abSolveNTSký koNCerT 

teplické konzervatoře
15/5 1900 7. koNCerT aboNeNTNího 

Cyklu b / Leonard Bernstein: 
Candide, předehra Johannes 
Brahms: Sonáta č. 1 f moll, 
op. 120 pro violu a orchestr 
v úpravě Luciana Berio a další...

kiNo kvěTeN
7/5 1730 JedNa za všeChNy 

komedie USA / 2014 / 109 min.
7/5 2000 CeSTa do školy 

Dokument, Francie / Čína / Jižní 
Afrika / Brazílie / Kolumbie

8/5 1500 rio 2 3d / animovaný 
USA / 2014 / 100 min.

8/5 1730 TraNSCeNdeNCe 
Sci-Fi, USA / 2014

8/5 2000 haNy / drama, komedie 
Česko / 2014 / 90 min.

8/5 2200 NymfomaNka, čáST i. 
drama, erotický, 2013

9/5 1500 rio 2 3d / animovaný 
USA / 2014 / 100 min.

9/5 1730 TraNSCeNdeNCe 
Sci-Fi, USA / 2014

9/5 2000 haNy / drama, komedie 
Česko / 2014 / 90 min.

9/5 2200 NymfomaNka, čáST i. 
drama, erotický, 2013

10/5 1500 rio 2 3d / Animovaný, USA 
2014 / 100 min.

10/5 1845 popelka, Gioacchino Rossini 
opera

11/5 1500 a 1730 
violeTTa 
koncert, USA / 96 min.

11/5  haNy
12/5 1800 paN Nikdo 

režisérská verze / drama
13/5 1830 olga / dokumentární 

Česko / 2014 / 87 min.

14/5 1730 godzilla 
akční / USA / 2014 / 119 min.

14/5 2000 godzilla 3d
15/5 1500 hurá do pravěku! 

animovaný / USA / Jižní Korea
15/5  SNadNý praChy / krimi
15/5 2000 godzilla 3d
15/5 2200 NymfomaNka, čáST ii.
16/5 1500 hurá do pravěku!
16/5 1730 SNadNý praChy
16/5 2000 godzilla 3d
16/5 2200 NymfomaNka, čáST ii.
17/5 1500 hurá do pravěku!
17/5 1730 SNadNý praChy ii
17/5 2000 godzilla
17/5 2200 NymfomaNka, čáST ii.
18/5 1500 hurá do pravěku!
18/5 1730 SNadNý praChy ii
18/5 2000 godzilla
19/5 2000 SNadNý praChy iii: 

živoT deluxe
20/5 1500 dědiCTví aNeb 

kurva Se Neříká / komedie
20/5 1900 S Jakubem NeJeN o rybáCh 

přednáška Jakuba Vágnera
21/5 1730 dědiCTví aNeb 

kurva Se Neříká / komedie
21/5 2000 SToleTý STařík, kTerý 

vylezl z okNa a zmizel
22/5 1500 khumba 3d / animovaný
22/5 1730 NěžNé vlNy / komedie
22/5 2000 x-meN: budouCí miNuloST 3d 
23/5 1500 khumba 3d
23/5 1730 NěžNé vlNy
23/5 2000 x-meN: budouCí miNuloST 3d
24/5 1500 khumba 3d
24/5 1730 amaziNg Spider maN 3d
24/5 2000 x-meN: budouCí miNuloST 3d
25/5 1500 khumba 3d

25/5 1730 amaziNg Spider maN 3d
26/5 1730 fair play
26/5 2000 x-meN: budouCí miNuloST
27/5 1730 fair play
27/5 2000 x-meN: budouCí miNuloST
28/5 1730 fair play
28/5 2000 eugéNiové
29/5 2000 zloba – královNa 

čerNé magie 3d
30/5 1730 zloba – královNa 
a 2000 čerNé magie 3d

zahradNí dům
13/5 1600 a 1700 

TepliCká pohádka

koSTel Sv. J. křTiTele
28/5 1900 liverpool WelSh Choral 

Koncert smíšeného sedmdesáti-
členného pěveckého souboru

regioNálNí muzeum TepliCe
výSTavy
do 11/5 výSTava TaJNoSTi 

z depoziTářů muzeí 
ÚSTeCkého kraJe

do 11/5 výSTava foTografií Nepál 
očima maTěJe lišky

do 18/5. výSTava žáků výTvarNého 
oboru zuš TepliCe

do 22/6 výSTava oboJživelNíCi 
a plazi ÚSTeCkého kraJe

30/5 až 27/7 
kočárky haNky müllerové

31/5 až 5/10 
600 leT židů v TepliCíCh

předNášky
14/5 1700 židovšTí průmySlNíCi 

Na TepliCku
28/5 1700 zámeCké divadlo 

v TepliCíCh

předNášky čeSké 
NumiSmaTiCké SpolečNoSTi
11/5 900 baNkovky NěmeCké 

emiSe bbk iii.
25/5 900 řád SvaTého lazara

měSTSké kulTurNí zařízeNí dubí
12/5  deN maTek v klubeCh
17/5  dubSký doSTavNík
21/5  výleT za pozNáNím
23/5  NoC koSTelů

galerie pod věží (bíliNa)
do 30/5 leTeCká válka 

v SouviSloSTeCh 
plastikové modely letadel

základNí uměleCká škola TepliCe
14/5  koNCerT k roku čeSké 

hudby / sál ZUŠ
15/5  iii. abSolveNTSký koNCerT
18/5  SpolečNý koNCerT zuš 

okresu Teplice (Duchcov)
20/5  abSolveNTSký koNCerT 

K. Sinevičové (LD Beethoven)
21/5  iv. abSolveNTSký koNCerT
28/5  školNí přehrávka

muzeum měSTa duChCova
do 30/5 v mlháCh podvědomí 

výstava obrazů a monotypů 
výtvarníka Vladimíra Muzičky

regioNálNí kNihovNa TepliCe
14/5 1600 čTeNí pro prťaTa 

čtení, hádanky, recitace 
a zpívání, soutěže, děti 4–6 let

29/5 1700 SeTkáNí S léčiTelem 
a biotronikem T. Pfeifferem

v Seumeho kapli:
23/5 1900 NoC koSTelů, s vystoupením 
až 2300 dětského pěveckého sboru 
  Církve bratrské BARRICUDA 
  a Brixiho komorního souboru

SCéNa Na pTačíCh SChodeCh
31/5
1300 pororoCa / hard rock z Ostrova nad Ohří
1430 doCTor viCTor
1600 SebaSTieN
1730 burma JoNeS
1900 kreySoN S láĎou křížkem
2115 deSmod
1.6.
1300 SeveročeSká filharmoNie TepliCe
1500 SileNT STream of godleSS elegy
1630 Turbo
1815 dymyTry

2015 ChiNaSki

SCéNa za domem kulTury
31/5
1330 amy WiNehouSe TribuTe
1500 ShaNNoN
1630 JaroSlav SamSoN leNk & hop Trop
1800 maliNa broTherS
1930 věra marTiNová
2115 JaNek ledeCký

1/6
1330 zoo 2 u2 revival
1445 abraxaS
1615 red hoT Chili pepperS revival

1745 blue effeCT
1930 balage baNd

SCéNa Na zámku
31/5
1300 NorTh big baNd liTvíNov 
 & Tomáš Savka
1500 aCouSTiC SeSSioN (CZ/HUN)
1700 Trio de JaNeiro
1900 prime Time voiCe
2100 hudba praha
1/6
1300 hoT SiSTerS
1500 ireNa budWeiSerová, 
 JaN vaNčura a plavCi
1700 The rooSevelT houSeroCkerS (AU)
1900 roCk aNd roll baNd 
 marCela WoodmaNa

SCéNa Na NáměSTí Svobody
31/5
930 víTr ve vlaSeCh
1130 four braiNS
1315 daily proJeCT
1445 deSCoNTrol
1615 blue eyeS
1800 SpolčeNí hlupCů
1930 hlahol / 30 let kapely a křest nového CD
2100 hlahol – hoSTé: SmyčCové kvarTeTo, 
 Collegium horTeNSiS
1/6
1130 TočílaS
1300 zeTT
1430 WoNo SiTo SedNe
1600 1202 STaTioN
1730 NaTural
1900 WaNaSToWi vJeCy revival

mušle
31/5
900 děTSký happeNiNg
1400 big baNd
1530 maĎarSký Soubor
1700 Chilli baNd
1830 pouličNíCi
2000 pavlíNa filipovSká a karel šTědrý
1/6
1100 vozembaCh
1230 eNkláva
1400 Sax baNd
1530 přívoraNka
1700 STaročeSká deChovka
1830 bedrNík
2000 floWer poWer baNd
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Tip Jaroslava 
Purkyta
Tepličané by si určitě nemě-
li nechat ujít výstavu Taj-
nosti depozitářů Ústeckého 
kraje v teplickém muzeu. 
Najdou zde opravdu hodně 
exponátů, které jen tak 
nikde neuvidí, a z vystave-
ných předmětů na ně přímo 
dýchne historie. Je to ten 
typ výstav, které člověku 
dlouho zůstanou v hlavě. 
Z programu Jazz clubu bych 
doporučil koncert Octa-
via Quartet, kde vystoupí 
hvězda polského jazzu žijící 
v současné době v Londýně. 
V Jazz clubu také 2. května 
proběhla vernisáž fotogra-
fií Sáry Saudkové a Jana 
Saudka. Na výstavu, kterou 
si lidé mohou prohlédnout 
v květnu a červnu v době 
konání kon-
certů od 17:00 
do 23:00, bych 
také všechny 
rád pozval. 

 Jaroslav Purkyt, 
dramaturg
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Milí
čtenáři,

přejeme vám hezké ráno  
či večer u magazínu ŽÍT 
Teplice. Budeme vás s ko-
legou Danielem Marešem 
pravidelně informovat a tro-
chu i bavit, nabídneme vám 
potřebný komunální servis, 
přehledy kulturních i spole-
čenských akcí, provedeme 
vás po teplických restau-
racích, budeme pátrat po 
nových pracovních a pod-
nikatelských příležitostech 
a představíme vám řadu 
osobností, jejichž život je 
spjatý s lázeňským městem.

Některým z vás možná 
vrtá hlavou význam spojení 
slov ŽÍT a Teplice v názvu 
časopisu. Jsme totiž pře-
svědčeni, že město nejsou 
jen panely, skla, automo-
bily. Městem jsou pro nás 
i pestré komunity lidí, velké 
i malé rodiny, aktivní spol-
ky, sportovní kluby. Takové 
město chceme spolu s vámi 
žít, to dobré si hodně užít 
a to špatné ve zdraví přežít.

Přeji vám pohodu při čte-
ní magazínu a těším se za 
čtyři týdny opět u vás doma.

martina Seewaldová, 
šéfredaktorka

Co vám v Teplicích 
nejvíce schází?

 
 
Hana Hubová 
52 let, 
trafikantka, 
teplice
 

„Chtělo by to zimní stadion, 
když ho zbourali. Také tu 
kromě Barbory není žádné 
venkovní koupaliště.“

Lucie a martin Dlouhých 
36 let, podnikatelé, teplice
„Mělo by tu být víc 
kvalitních restaurací, jinak 
jsme tu spokojení.“

 
 
Eva Hostková 
42 let, 
referentka, 
teplice
 

„V Teplicích mi schází mís-
to, kde by se mohli scházet 
lidi z paneláků u grilování 
nebo třeba jen u pečení buř-
tů. Nikde nejsou povolená 
ohniště, pokud nejde zrovna 
o ohlášenou a povolenou 
akci, jako je např. pálení ča-
rodějnic apod. Takové místo 
bych v Teplicích rozhodně 
uvítala.“

 
 
 
ivana Suchá 
55 let, účetní, 
teplice
 

„Užila bych si pořádnou 
bruslařskou dráhu 
a plavecký bazén, také 
mi vadí torzo zimního 
stadionu.“

 
 
 
rudolf Jahoda 
30 let, úředník, 
teplice
 

„V Teplicích chybí hlavně 
kvalitní hokej a dostatek 
parkovacích míst.“

 v ulicích teplic se ptal Daniel mareš

S L o u P E Ka n K E t a

Příští vydání: 11. 6. 2014 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 2. 6. 2014

•	31/5: Janek Ledecký, Věra Martinová, 
Burma Jones, Hudba Praha

•	1/6: Chinaski, Abraxas, Balage Band
Celý program na str. 2

n E n E C H t E  S i  u J Í t

Přípravy na lázeňskou finišují. 
Zahrají Chinaski i filharmonie
teplice – Přípravy na zahájení 
860. lázeňské sezony finišují. 
Letos se kvůli volbám do Ev-
ropského parlamentu tradiční 
akce posunula až na 31. května 
a 1. června.

Návštěvníci se mohou těšit na 
několik scén a desítky hudeb-
ních vystoupení. Scéna na Pta-
čích schodech nabídne v sobotu 
Burma Jones či nejpopulárnější 
slovenskou kapelu Desmond. Za 
Domem kultury to kromě jiných 
rozjede Amy Winehouse Tribu-
te či Janek Ledecký.

Neděli si užijí hudební 
fajnšmekři opět na Ptačích 
schodech. Vystoupí tu teplická 
filharmonie se třemi sólistka-
mi. Zazní skladby rockových 
velikánů Led Zeppelin, Deep 
Purple, Queen, Pink Floyd 
či U2.  dam

tepličtí fotbalisté připravili pro fanoušky novou atrakci. na ochozu stadionu je pro ně 
umístěný týmový plakát v životní velikosti se dvěma volnými místy. Fanoušci se tak mo-
hou vyfotit mezi hráči. „Připravili jsme to jako lákadlo pro fanoušky a zatím tento nápad 
sklízí úspěch,“ říká mluvčí FK teplice martin Kovařík a dodává, že podobné plakáty jsou 
i ve velkoklubech, jako je Chelsea. místo pro focení je u vchodu C na stadion, přístupné 
je i fanouškům z hlavní tribuny.  foto: fk teplice

Staňte se na chvíli teplickým fotbalistou

www.facebook.com/zitteplice.cz

Žít Teplice, zpravodajský 
a servisní magazín 
pro oblast Teplicka. 
V nákladu 27.000 
výtisků je distribuován 
do schránek domácností 
prostřednictvím 
České pošty s.p. 
V nákladu 2000 výtisků je 
distribuován do vybraných 
veřejných prostor. 

Periodikum je registrováno 
Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem 
MK ČR E 21615.
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tel.: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitteplice.cz
sídlo vydavatelství: 
Media Concept s.r.o., 
Masarykova 119 
(vedle fotbal. stadionu), 
400 01 Ústí nad Labem, 
tel.: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz.

Nevyžádané příspěvky 
nevracíme, neoznačené 
fotografie archiv redakce.

Regionální potraviny najdete 
na farmářských trzích
teplice – Potraviny z regionu 
přímo od pěstitelů a výrobců 
mohou Tepličané nakoupit 
na farmářských trzích. Ty se 
konají tradičně u OC Olympia 
a nově i na náměstí Svobody. 
Organizátoři trhů zpřísnili 
kontroly prodávaného zboží. 
Cílem pořadatelů je podle Ada-
ma Webera z pořadatelského 
sdružení Český um – Artificum 
Bohemicum udržet rozsah 
a kvalitu trhů nastavené 
v předchozích letech. „Zača-
li jsme výrobce a pěstitele 
daleko více prověřovat. Nyní 
ručíme za to, že zboží, které 
se objeví na našich trzích, po-
chází skutečně od prodejců,“ 
uvedl Weber.

Přibývá farmářů, kteří se do 
trhů zapojují. „Dlouhodobě po-
ciťujeme, že chybí široká na-
bídka mléčných výrobků. Ale 
v Ústeckém kraji není žádná 
mlékárna, která by chtěla jez-
dit prodávat na trhy v Teplicích 
či Ústí. Raději prodávají v Pra-
ze nebo jiným způsobem,“ řekl 
Weber. Ceny za regionální po-
traviny jsou obdobné jako na ji-
ných trzích. Pro některé obyva-
tele kraje jsou však vysoké.  zt

Náměstí Svobody
 9. 5. 900–1600 
 23. 5. 900–1600 
 6. 6. 900–1600

oC olympia
 16. 5. 1200–1800 
 30. 5. 1200–1800
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Oživení Mlýnské ulice je v nedohlednu

Geologové zkoumají sesuv na D8

teplice – Do lokality v Mlýnské 
ulici neputovaly od konce 
druhé světové války žádné 
investice. Domy chátraly 
a v osmdesátých letech byly 
zdemolovány. Betonovo-cihlová 
stavba zamýšleného lázeňské-
ho komplexu, jejíž torzo tu stojí, 
je velkou ostudou. „Městu patří 
jen část pozemků, většinou jsou 
soukromé. Spory o vlastnictví 
staveb se táhnou už dlouho, 
nikdo by si vyřešení problému 
nepřál víc než já,“ říká primátor 
Teplic Jaroslav Kubera.

Existují i zajímavé návrhy na 
přestavbu této lukrativní části 
města od studentů architektu-

ry. „Mnoho lidí mi tvrdí, že by byl 
problém stavět do skály a že by to 
bylo příliš drahé. Ale ty domy tam 

stály sto let a problém to nebyl. 
V zahraničí se i dnes takto staví 
běžně,“ podotýká primátor.  dam

teplicko – Průzkum sesutého 
svahu provádějí geologové na 
dálnici D8 u Prackovic. Trvat 
má do půlky května. Pak určí, 
jak by měl být zabezpečen 
svah, pod kterým má dálnice 
vést. Svah zavalil rozestavě-
nou dálnici loni 7. června po 
vydatných deštích.

Na sesuvu provedou geolo-
gové ze společnosti AZ Con-
sult dvanáct vrtů hlubokých 
15 až 55 metrů. Stanoví pak 
hloubku smykové plochy, pro-
bíhat bude i hydrologické 
a kartonážní měření. Zatím 
není jasné, zda se sesuv stá-

le pohybuje. Průzkum má stát 
dva miliony korun.

Dostavba dálnice D8 přes 
České středohoří se už něko-
likrát prodlužovala. Zatím po-
slední termín dokončení stavby 
je stanovený na rok 2016.  zt

Čištění ulic: 
přeparkujte auto
teplice – Dávejte pozor, kde za-
parkujete. Až do 16. května totiž 
probíhá v Teplicích čištění ulic. 
Do daných míst jsou značky se 
zákazem parkování umísťovány 
s předstihem. „Vozidla, jejichž 
řidiči nebudou respektovat 
instalované přechodné doprav-
ní značení, budou odtažena,“ 
vysvětluje referentka odboru 
dopravy a životního prostředí 
Jana Strejcovská. Blokové čiště-
ní probíhá jednou ročně. Čištění 
silnic je naplánované tak, aby 
lidé mohli zaparkovat blízko 
svého domu.  dam

teplice – Notebooky, tablety 
i chytré telefony ovládly tři-
cátého dubna základní školu 
v Buzulucké ulici. Na konferen-
ci o podpoře interaktivní výuky 
na školách se účastníci dozvě-
děli, jak multimediální pomůc-
ky efektivně využít při výuce 
a jak je propojit s multimediální 
tabulí. Cílem zapojení moder-
ních technologií do výuky je 

především zvýšit motivaci žáků. 
„Interaktivní tabuli používám. 
Je na ní dobré, že promítám 
učební materiály skrz počítač 
přímo na tabuli. Na ní se pak 
dá psát, podtrhávat, spojovat,“ 
říká učitel Vojtěch Němec 
a dodává, že i tablety nechává 
žáky používat, ale jen pokud 
chtějí najít nějakou informaci či 
slovíčka.  zt

Tablety ve škole? Proč ne

oživení se mlýnská ulice hned tak nedočká. foto: daniel mareš

www.matex.cz

Tel.: 734 315 157
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CHCEME EVROPU PRO LIDI !

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
poslanec EP

kandidát číslo 3
na kandidátce KSČM

Ing. Jaroslav Dubský
místostarosta Krupky

kandidát číslo 26
na kandidátce KSČM

I N Z E R C E

•	má spojit Prahu s podkrušnohorskou 
aglomerací a Saskem

•	o její trasu přes České středohoří 
se vedou už od 90. let spory

•	po obou objízdných trasách přes 
Teplice a Ústí nad Labem jezdí 
až 10 tisíc aut denně

D á L n i C E  D 8

Děti z Arkadie uspěly 
na Abilympiádě

teplice – Soutěž v pracovních 
dovednostech žáků speciálních 
tříd Abilympiáda se letos nesla 
v duchu Divokého západu. 
„V disciplíně Studená kuchyně 
se v souvislosti s hlavním téma-
tem připravoval pokrm z fazolí 
a Natálka Třísková s Kubou 
Hrdličkou jí vyhráli,“ řekl Josef 
Hon z Arkadie. V oboru Kerami-
ka vytvořila Nikola Bartošová 
totem a získala tak druhé mís-
to. V Ručních pracích byly me-
dailové úspěchy dva: Kristýna 
Hybšová s indiánským lapačem 
snů první místo a Michal Török 
s indiánským náhrdelníkem 
druhé místo. V disciplíně 
Počítače uniklo Míše Benčíkové 
a její počítačové kresbě Indiána 
medailové místo jen těsně.  zt

Studenti „hotelovky“ 
obsluhovali prezidenty
teplice – Popáté a naposledy 
obsloužili žáci Hotelové školy 
Teplice slovenského preziden-
ta Ivana Gašparoviče.

„Žáci teplické školy byli 
u toho, když se prezident Ga-
šparovič loučil na konci své-
ho prvního volebního období 
a když přijel na začátku druhé-
ho. A teď ho obsloužili napo-
sledy, protože v červnu končí 
Gašparovičovi mandát,“ uvedl 
ředitel školy Jiří Nekuda.

Pro žáky teplické hotelovky 
to je 21. cesta na Pražský hrad 
za uplynulých osm let.  zt

Policie dopadla 
vraha ženy z Teplic
teplice – Z vraždy šestasedmde-
sátileté ženy z Teplic policie ob-
vinila třicetiletého muže. Žena 
zemřela na následky bodných 
poranění. Ke konfliktu došlo 
poté, co se obviněný nejprve pod 
záminkou dostal do bytu oběti 
a přespal tu. K vyřešení případu 
prospělo velké množství stop 
zajištěných na místě.  dam

Kristýnka Hybšová a míša török vytvářejí 
indiánské ozdoby. foto: ivana hampejsová
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Kosmonauti sbírají síly v Teplicích

Činoherák v Teplicích? Zatím ne

O osudu ubytovny rozhodne referendum

teplice – Ještě v březnu pracovali 
zhruba 400 kilometrů nad 
zemským povrchem. Po 165 
dnech pobytu ve vesmíru při-
stáli členové 38. expedice na 
Zemi a nyní dorazili do Teplic. 
Kosmonauti Oleg Kotov, lékař 
a velitel mezinárodní vesmírné 
stanice, a Sergej Rjazanskij, 
lékař a palubní inženýr, nyní 
podstupují třítýdenní rekon-
dici v teplických lázních. „Půl 
roku bez gravitace je pro tělo 
nepředstavitelná zátěž. Z kostí 
odchází takřka okamžitě 
vápník, opěrný systém křehne, 
působení podléhá i svalstvo,“ 
přibližuje důsledky pobytu 

ve vesmíru Sergej Rjazanskij. 
„V podstatě stejně dlouhou 
dobu, jakou strávíme v kosmu, 
bychom měli i rehabilito-
vat,“ dodal. Výběr správného 
lázeňského zařízení podléhá 

přísným kritériím. Z celé 
Evropy se do tohoto 
výběru dostalo pouze 
čtvero lázní a Teplice 
mezi nimi.

„Od vzletu až po při-
stání je celá mise velký 
zážitek,“ popisuje dojmy 
Kotov. „Když projdeme 
novou zdravotnickou cer-
tifikací, budeme se znovu 
ucházet o účast na další 

expedici.“ Na otázku, zda by 
kývli na nabídku jednosměr-
né cesty na Mars bez návratu, 
odpověděl Rjazanskij: „Slovy 
našich psychologů, se kterými 
v plné míře souhlasím, tohle 

by normální člověk neudělal.“
Kotov i Rjazanskij, kteří si 

ve volném kosmu předávali 
olympijskou pochodeň, poří-
dili během své mise na me-
zinárodní vesmírné stanici 
ISS fotografie, které vystavují 
v lázních. Nyní se už cítí velmi 
dobře. Vyrážejí na kolech po 
Teplicích a slovy uznání nešet-
řili ani nad hovězí svíčkovou 
s žemlovým knedlíkem a bru-
sinkami.  lt

teplice – Lázeňské město se legendárního ústeckého Činoheráku 
zřejmě nedočká. Nabídku dostalo divadlo od vedení teplické 
radnice poté, co se nedohodlo s ústeckým zastupitelstvem na 
financování. Herci o možnosti odejít do Teplic vážně uvažova-
li. Dokonce vznikla i facebooková stránka, která podporovala 
přechod divadla do Teplic. „Za mě je to od Jaroslava Kubery 
a Tepličanů hezké gesto, ale Činoherák patří do Ústí. Takže 
doufám, že do Teplic budeme jezdit hostovat,“ řekl herec divadla 
Jiří Maryško. Podle primátora Teplic Jaroslava Kubery ještě není 
všem dnům konec. „Nyní mají starosti s působením v bývalém 
ústeckém kině Hraničář, ale uvidíme, jak to dopadne. Doufám 
samozřejmě, že pro ně dobře,“ říká Kubera.  dam

PRAXE A studium

POD JEDNOU STŘECHOU

„Místo školného 
výplata, to si 
nechám líbit.“

Končíš školu? Chceš pracovat na vedoucích pozicích, ale nemáš potřebnou 

praxi? Přidej se k nám!

•  Získáš kombinaci znalostí a dovedností, jež propojují teorii s praxí

•  Program je zdarma, my dokonce platíme Tobě

•  Ubytování spojené s výukou hradíme my

•  Čím lepší výsledky, tím větší odměny

•  Teoretická část studia probíhá v několika blocích na naší partnerské škole

•  Po úspěšném absolvování můžeš nastoupit na pozici vedoucího nebo 

zástupce prodejny

Výhody programu 

         studia V PRAXI:

Máš chuť se vzdělávat, ale už nechceš 
trávit další roky jen studiem?
Pošli svůj životopis na studiumvpraxi@penny.cz

STARTUJEME JIŽ 1. 10. 2014

NNY_Zit_Teplice_92x130_2014_05_07.indd   1 28.04.14   14:
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Stovky lidí vyrazily poslední dubnový a první květnový den do Fojtovic. třímetrová 
vatra, soutěž o nejkrásnější čarodějnici, opékání buřtů i zábavné hry pro děti se 
uskutečnily při pálení čarodějnic. na prvního máje vyrazila na trasu Fojtovice – 
Horní Krupka jízda vozů a koní. akce vyvrcholila postavením májky. foto: luboš hostek

1. máj a čarodějnice ovládly Fojtovice

Hrobčice – Domov pro seniory, 
byty či kulturní zařízení. I tak 
by se mohl proměnit bývalý 
uprchlický tábor v Červeném 
Újezdu. „Dáváme občanům 
možnost spolupodílet se na 
rozhodnutí v referendu,“ 
říká starostka Hrobčic Jana 
Syslová. Z ankety, která se 
uskutečnila mezi místními 
občany, vyplynulo, že má obec 
areál odkoupit. Zúčastnilo se jí 
však jen 20 procent lidí. „Ještě 
před hlasováním plánujeme 
veřejné setkání s občany, kde 
se budou moci ptát na cokoliv,“ 

doplňuje starostka. Cena 
areálu je 15 milionů korun. 
V areálu, jehož provozovate-
lem je Pavel Fousek, žije nyní 
asi sto lidí, kteří mají nájem-
ní smlouvu. Nachází se zde 
i nemocní lidé a ubytovna má 
nefunkční čistírnu odpadních 
vod. Podle vedení obce musí 
zvítězit nápad, který nebude 
ztrátový a naopak by mohl 
přinést i nová pracovní místa. 
Referendum proběhne souběž-
ně s volbami do Evropského 
parlamentu, předpokládá se 
tak vyšší účast.  dam

Ústecký kraj má nové webové stránky
teplice – Nové webové stránky má Ústecký kraj. Součástí je i mo-
bilní verze pro tablety a chytré telefony. „Vycházíme vstříc lidem 
zvyklým pracovat na moderních mobilních zařízeních. Stránky 
už změnu potřebovaly a věřím, že návštěvníci budou s novým 
vzhledem spokojeni,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Kraj 
zaplatil za změnu stránek 298 tisíc korun. Průměrná měsíční 
návštěvnost je zhruba 30 tisíc přístupů.  dam
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Alergie: I faraon asi zemřel na anafylaktický šok
Kvůli teplému počasí se letos 
začaly dříve ozývat alergie. 
Podle imunoložky Karoly Haa-
sové z Krajského zdravotního 
ústavu lidé na severu Čech trpí 
alergiemi více kvůli znečiště-
nému životnímu prostředí.

Proč alergiků v našem 
regionu stále přibývá?
Alergická onemocnění se řadí 
mezi takzvané civilizační cho-
roby, jejich nárůst je mimo ge-
netiku ovlivněn i prostředím, 
ve kterém žijeme, nebo tím, co 
jíme. Proto je tak vysoké pro-
cento alergiků v našem kraji, 
který se dlouhodobě potýká se 
znečištěným prostředím.

Zaznamenala vaše ordinace 
letos nápor alergiků?
Každopádně. Alergik musí 
o svoji nemoc „pečovat“. Musí 
mít na mysli, že geny opravit 
nejdou a s alergií se může 
potýkat celoživotně. Bez léčby 

se příznaky 
alergie prohlu-
bují a neléčený 
alergik může 
získat i astma. 
Samostatnou 
kapitolou jsou 
pak potravinové 
alergie, kontakt-
ní alergie a aler-
gie na hmyzí 
bodnutí.

Existuje nějaká 
zaručená 
prevence na 
alergii?
Podstata alergic-
kých onemocně-
ní je taková, že 
imunitní systém se s chybným 
nastavením již rodí. Neroze-
zná, že alergen je běžnou sou-
částí života, a ne nepřítel. Při 
kontaktu s alergenem se tělo 
v podstatě začne bránit, bere 
ho jako nepřítele, který nás 

ohrožuje, a začne proti němu 
bojovat. Prevence neexistuje, 
geny nelze opravit.

Dá se alergie i vyléčit?
Alergická onemocnění jsou 
nejspíše stará jako samo lid-

stvo. Zjistilo se například při 
zkoumání mumie egyptského 
faraona, že zemřel nejspíše na 
anafylaktický šok po bodnutí 
vosou nebo včelou. S predis-
pozicí k alergiím se rodí-
me, a proto je tak těžké ji léčit. 
Jediná známá léčba spočívá 
v letitém podávání alergenu, 
na který alergii máme, aby si 
na něj imunitní systém „zvykl“. 
Zcela ji vyléčit nelze, predispo-
zice zůstává vždy.

V čem je ústecký zdravotní 
ústav výjimečný, pokud jde 
o léčbu alergií, oproti jiným 
zařízením?
Alergií se už léta v rámci 
zdravotního ústavu zabývá 
Centrum imunologie a mik-
robiologie. Poskytuje nejen 
diagnostický servis, ale i léčbu 
příznaků alergie a takzvanou 
alergenovou imunoterapii, kte-
rá je jedinou možnou léčbou 
alergie.  ms

Maminky z Teplic mohou rodit ambulantně
Za ambulantními porody, které letos nově za-
vedla roudnická porodnice, mohou jezdit i paci-
entky z Teplic. Uvedl to spolumajitel Podřipské 
nemocnice Jakub Zavoral.

Ambulantní porody v praxi znamenají, že 
budoucí maminky dorazí před porodem do po-
rodnice, porodí a po několika hodinách mohou 
i s miminkem odejít domů.

„V posledních letech roste počet maminek, 
které se rozhodnou z různých důvodů rodit 
doma, což přeci jen představuje riziko kompli-
kací, které se v domácích podmínkách mohou 
řešit buď velmi obtížně, anebo vůbec ne,“ řekl 
Zavoral. Ambulantní porod je jakýsi kompro-
mis mezi porodem doma a hospitalizací. „Na 
jedné straně se eliminuje několikadenní pobyt 
v nemocnici, maminka je ve svém známém do-
mácím prostředí ještě týž den, ale zároveň jde 

o nesrovnatelně bezpečnější variantu porodu, 
kdy maminka nemusí mít takový strach z mož-
ných porodních komplikací a poruch porodní 
adaptace novorozence,“ upřesnil.

„Před nástupem do nemocnice je dobré mít 
s sebou písemný souhlas pediatra s předčas-
ným převzetím dítěte do jeho péče,“ podotkl 
spolumajitel nemocnice. O novinku je podle něj 
velký zájem.

Ministerstvo zdravotnictví ambulantní poro-
dy v Roudnici schválilo od ledna. I přesto Česká 
neonatologická společnost nadále doporučuje 
hospitalizaci novorozence spolu s matkou ales-
poň do 72 hodin po porodu, a to z důvodu mož-
né manifestace různých patologických stavů, 
které se nejlépe a nejrychleji řeší na odborném 
pracovišti. Více informací najdete na webu ne-
mocnice: www.pnsp.cz.  pn

Nemocnice dostaly 
51 monitorů dechu
Dětská oddě- 
lení v nemoc- 
nicích v Tep-
licích, Ústí 
nad Labem 
a Mostě zís- 
kala 51 nových Apnea monito-
rů za necelých 126 tisíc korun. 
Přístroje slouží k monitorování 
dechu a jako prevence syndro-
mu náhlého úmrtí novorozen-
ců. Prostřednictvím Nadace 
Křižovatka věnovaly nemocni-
cím nové Apnea monitory spo-
lečnosti RWE Energie, Nadace 
Naše Dítě, Elektrizace železnic 
a Česká spořitelna.  zt

Klíšťata jsou aktivní, dejte pozor i na zahradě
Riziko napadení klíštětem je 
v tomto období velké. Podle 
předpovědí se nyní pohybuje 
v desetistupňové škále až na 
stupni devět. Lidé by se měli 
proti klíšťatům chránit nejen 
v lese, ale i při procházce 
v parku nebo na zahradě. 
Borelióza a encefalitida jsou 
totiž závažné nemoci, na které 
se může i umřít, a přenášejí je 
právě klíšťata.

Lymská borelióza
Je nejzávažnější onemocnění, 
kterým vás může infikované 
klíště nakazit. Neexistuje 
proti ní očkování. V první 
fázi nákazy se na kůži obje-
vuje červená skvrna s bílým 

středem. To bývá provázeno 
horečkou, únavou, malátnos-
tí nebo dokonce zvracením. 
Červená skvrna se postupně 
zvětšuje a nakonec může 
dosahovat až několik desítek 
centimetrů. Pokud není nemoc 
léčena, ve druhé fázi člověka 
bolí klouby, otékají mu kolena 
a bolí ho svaly. Občas může 

dojí i k dočasnému zánětu 
srdečního svalu. Nemoc ještě 
přechází do třetí fáze, která 
se může projevit až rok po 
infekci. Příznaky se projevují 
zánětlivými postiženími kůže, 
záněty kloubů a zánětlivými 
onemocněními mozku, míchy, 
srdce nebo očí.

Vloni boreliózou onemocně-
lo podle dat Státního zdravot-
nického ústavu v Česku 4646 
lidí, což je o 1342 víc případů 
než v roce 2012.

Klíšťová encefalitida
Je to asi nejznámější onemoc-
nění, které klíšťata přenášejí. 
Lze se proti ní preventivně 
očkovat. To ale udělalo jen 17 

procent lidí. Nemoc se projevu-
je podobně jako při virovém 
onemocnění dýchacích cest. 
Horečky doprovází únava, 
závratě, poruchy spánku a pa-
měti, bolesti svalů a kloubů, 
nevolnost a zvracení, ztuhnutí 
šíje, nervová obrna.

Vloni encefalitidou onemoc-
nělo v Česku 625 lidí.  zt

•	mít vhodné oblečení; především 
dlouhé světlé kalhoty, na kterých je 
klíště dobře vidět, dlouhé rukávy, 
uzavřenou obuv

•	používat repelent
•	vyhýbat se travnatým a křovinatým 

porostům

J a K  S E  C H r á n i t ?
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Na směny pracuje 
přes milion Čechů
Ve směnných provozech 
pracuje v Česku asi 28 
procent zaměstnanců, což 
je 1,11 milionu lidí. V rám-
ci Evropské unie Česko 
patří k zemím s nejvyšším 
podílem těch, kdo pracují na 
směny. V osmadvacítce je na 
páté příčce. Nejvíc zaměst-
nanců ve směnném provo-
zu je ve zpracovatelském 
průmyslu. Nejčastěji na 
směny pracují lidé do 25 let. 
V Praze na směny pracuje 
mnohem méně lidí než jinde 
v republice. V Ústeckém 
kraji pracuje na směny asi 
36 procent lidí.  zt

Pracovní úrazy: 
zemřelo už 19 lidí
Státní úřad inspekce práce 
evidoval v prvním čtvrt-
letí letošního roku 10 248 
pracovních úrazů, což je 
o deset procent méně než 
vloni touhle dobou. Zemře-
lo při nich 19 lidí, o sedm 
méně než v roce 2013. 
Inspektoři úřadu provedli 
v prvním čtvrtletí 7749 
kontrol u zaměstnavatelů. 
Udělili pokuty za 109 mili-
onů korun. Nejvíce se jich 
týkalo pracovních vztahů 
a podmínek.  zt

AGC znovu zapálil pec. Vzniklo 80 nových míst
Dvoumiliardová investice, kte-
rá umožní rozšířit výrobu plo-
chého skla pro automobilový 
průmysl v Teplicích, přinesla 
80 nových pracovních míst. Po 
téměř dvouroční rekonstrukci 
společnost AGC Flat Glass 
Czech, která je opakovaně 
vyhlašována nejlepším zaměst-
navatelem v Ústeckém kraji, 
opět zapálila v Řetenicích 
hořáky na výrobní lince R1.

„Rekonstrukce linky R1 nám 
umožní další zvýšení výroby 
plochého skla pro automobilo-
vý průmysl, po němž neustále 
roste poptávka. Tato investice 
patří v současné době k jed-
né z největších v rámci sku-
piny AGC. Jsme hrdí na to, že 
se uskutečnila právě v České 
republice a konkrétně v Tep-
licích,“ řekl Pavel Šedlbauer, 
předseda představenstva AGC 
Flat Glass Czech a viceprezi-
dent AGC Flat Glass Europe. 
Kapacita linky je 500 tun skla 
denně.

Zrekonstruovaná linka, která 
je jednou ze tří v závodě v Ře-
tenicích, bude jedním z nej-
modernějších zařízení svého 
druhu ve sklářském odvětví. 
„Dojde ke snížení energetické 
náročnosti výroby skla a také 
k významnému snížení emisí 

oxidů uhlíku, dusíku, síry a pra-
chových částic,“ dodal ředitel 
závodu v Řetenicích Jiří Jangl. 
Investici do úsporných techno-
logií podpořila také Evropská 
unie z fondů LIFE+ a SILC. Do-
tace například umožnila insta-
lovat zařízení na využití zbyt-

kového tepla pro ohřev plynů 
pro vytápění sklářské vany.

AGC Group investovala 
v Česku do svých závodů na 
výrobu skla už více než 20 mi-
liard korun. V současné době 
probíhá například také rozší-
ření závodu AGC Automotive 
v Chudeřicích za více než 100 
milionů korun.  zt

agC flat glass Czech
•	ve svých kmenových závodech 

zaměstnává 984 zaměstnanců
•	největší dceřiná společnost 

AGC Automotive Czech zaměstnává 
1726 lidí

•	mezi 100% vlastněné společnosti 
patří i Fotbalový klub Teplice 
a Střední technická škola AGC

•	stabilně náleží mezi nejvyhledávanější 
zaměstnavatele v Česku

•	pravidelně se umisťuje v první 
desítce nejlépe hodnocených 
společností v zemi a v roce 2010 
a 2011 byla vyhlášena nejlepším 
zaměstnavatelem České republiky

a G C

Teplofikace Ledvic získala Křišťálový komín

O dotaci na nová místa lze žádat do 15. května

Křišťálový komín za Projekt roku 2013 v kate-
gorii rozvoj soustav zásobování teplem získala 
teplofikace Ledvic na Teplicku. Cenu převzala 
firma ČEZ Teplárenská.

„Je to pro nás veliké překvapení, již totiž 
máme dva Křišťálové komíny z posledních let. 
Předpokládali jsme proto, že tentokráte se 
usměje štěstí na naše kole-
gy z jiných teplárenských 
společností. Na druhou 
stranu je to důkazem, že 
naši práci děláme dobře 
a že centrální zásobování 
měst a obcí teplem má stá-
le více budoucnost,“ říká 
Vladimír Gult, generální 
ředitel ČEZ Teplárenské.

Křišťálový komín firma 
získala už v roce 2012 za 
realizaci napojení Bíliny 
na dálkové vytápění z elek-
trárny Ledvice a v roce 
2010 za podobný projekt 
mezi Bohumínem a elek-
trárnou Dětmarovice.

Do Ledvic byl z elektrár-
ny vyveden nový tepelný 
napáječ, který se rozděluje 

do uličních větví, přičemž jednotlivé domy jsou 
napojeny přípojkami. V každém připojeném 
domě je umístěna kompaktní objektová předá-
vací stanice. Tím došlo k nahrazení neekologic-
kých individuálních způsobů vytápění. Zatímco 
ve městě dochází ke snížení emisí prachu o 7,6 
tuny, elektrárna vypustí navíc jen 100 kilogra-

mů prachu při výrobě tep-
la pro Ledvice. Ekologicky 
čistá a spolehlivá dodávka 
tepla tak naplňuje jedno 
z hlavních opatření inicia-
tivy s názvem Stop prach 
– zlepšení životního pro-
středí.

„Na systém dálkového 
vytápění ve městě Ledvice 
je napojeno 100 objektů. 
Výrazně se zvýšilo hlavně 
uživatelské pohodlí napo-
jených domácností, neboť 
jim odpadají starosti s ná-
kupem, manipulací a uklá-
dáním uhlí či palivového 
dřeva a také s likvidací 
popela,“ poznamenal Petr 
Hodek, obchodní ředitel 
ČEZ Teplárenské.  zt

zapálení hořáků v řetenicích se zúčastnili (zprava) Jan mík, Hironobu yamamichi, 
Pavel Šedlbauer, Jiří Kurčík a Jiří Jangl. foto: agc

vladimír Gult (vlevo) a Petr Hodek s oceněním 
za Projekt roku 2013. foto: čez

Na vytvoření nových pracovních míst v Ústec-
kém kraji může stát rozdělit až 100 milionů 
korun. Dotaci může získat krajská samospráva, 
obce či malí a střední podnikatelé. Nové místo 
musí zaměstnavatel zachovat nejméně tři roky.

Program vyhlásilo ministerstvo pro místní 
rozvoj a žádosti lze posílat do 15. května.

V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší ne-
zaměstnanost v Česku. V březnu činila 11,7 pro-
centa. Bez práce bylo 66 951 lidí. Všech sedm 

okresů kraje se vešlo do první dvacítky regionů 
s nejvyšším podílem nezaměstnaných. Na Ús-
tecku hledá práci přes 10,5 tisíce lidí.

Úřady práce poskytují zaměstnavatelům 
v případě vytvoření dotovaného pracovního 
místa 10 000 Kč měsíčně po dobu devíti měsí-
ců. Podmínkou je zaměstnat uchazeče evido-
vaného na úřadu práce, který patří do skupiny 
uchazečů do 25 let nebo nad 55 let či více než 
pět měsíců v evidenci anebo s péčí o dítě.  zt

P r a C Í

MC
20

14
28

P r á C E / b y z n y S

7

2 0 1 4  |  5



Jak jste se cítila, když jste 
získala evropské zlato?
Ani vlastně nedokážu popsat 
své první pocity, byla jsem 
zmatená a vůbec jsem si neu-
vědomovala, co se právě v tu 
dobu stalo. Rozbrečela jsem se, 
byla jsem šťastná, ale v pod-
statě jsem si to pořád ještě ne-
uvědomovala. V tu chvíli, kdy 
vyhlásili moje jméno, jsem se 
rozhlédla kolem sebe, zaváha-
la, jestli to není omyl, a s tře-
soucíma se nohama si došla 
pro ten krásný velký pohár.

Co je vlastně battle?
Battle je souboj dvou nebo více 
tanečníků, kdy dýdžej pustí 
libovolnou hudbu a tanečník 
musí předvést, jak hudbu cítí, 
a reagovat v ten daný moment. 
Když se tanečníci vystřídají, 
většinou mají dva vstupy, 
potom rozhoduje porota, kdo 
byl lepší.

S battle jste slavila mnoho 
úspěchů, kterého si nejvíc 
ceníte – evropského zlata?
Ano. Battle byla vždy moje 
srdeční záležitost. Největší 
zážitek mám asi hned z mého 
prvního battlu v Praze, kde 
jsem se dostala do finále, 
a ještě to skončilo nerozhodně. 
To jsem měla opravdu velkou 
radost. Vyhrála jsem spoustu 
battlů a soutěží jednotlivců, 
ale ta největší a nejhodnot-
nější cena pro mě byla výhra 
na chorvatském mistrovství 
Evropy.

Tančíte jenom street dance?
Tančím především street 
dance. Když mám příležitost, 
snažím se rozvíjet i v jiných 
tanečních stylech, ale srdce 
mě vždycky potáhne ke street 
dance. Ten zahrnuje spoustu 
dalších streetových stylů, jako 
je například locking, popping, 
house dance, new jack swing, 
dancehall, waacking a mno-
ho dalších. To znamená, že 
tanečník by měl být co nejvíce 
všestranný, měl by umět přede-
vším vnímat hudbu a umět se 

hýbat. Základy všech těchto 
stylů se dají naučit, pokud 
člověk chce a je pohybově 
a hudebně nadaný. A hlavně 
street dance je neustále se roz-
víjející věc, ve které je třeba 
získávat nové taneční 
vědomosti, učit se 
novým pohybům.

Máte nějaký 
taneční vzor?
Asi ani ne. Každý 
tanečník je pro mě 
jakýmsi vzorem, 
každý tanečník má 
něco, co ten další 
nemá, každý tanečník 
je v něčem dobrý a může 
vám předat něco ze sebe nebo 
vás inspirovat. Můj životní 
vzor a inspirace je zpěvačka 
Beyoncé. Už to může znít 
jako klišé, protože ji mají rádi 
všichni, ale pro mě je to bohy-
ně, která mi dodává sílu, tlačí 
mě vpřed a v řadě životních 
situací jsem byla doprová-
zena její hudbou, která mi 
vždy pomohla.

Jak jste se k tancování 
dostala?
Už jako malá jsem 
se pořád hýbala, ale 
nikdy nechodila na 
žádné taneční kurzy 
ani lekce. Na prvním 
stupni základní školy 
jsem navštěvovala 
hodiny aerobiku a hned 
poté jsem docházela na 
hodiny disco dance, kde 
jsem skončila dříve, než 
jsem začala, protože mě 
to jednoduše nebavilo. Až 
v sedmé třídě základní 
školy jsem se dosta-
la k tomu, co mě drží 
dodnes. Otevřel se u nás 
na škole taneční kroužek 
street dance, kam jsem 
se přihlásila s kamarád-
kou a začala se tomu 
aktivně věnovat. Jezdili 
jsme po různých pohá-
rových soutěžích, dělali 
vystoupení a jezdili se 
vzdělávat po tanečních 

Street dance je její srdeční záležitost. Úspěšná 
teplická tanečnice a choreografka Tereza 
Jirotková by mohla energii rozdávat. Není 
divu, že se stala nejlepší tanečnicí v kategorii 
battle na starém kontinentě. A své zkušenosti 
nyní předává i malým teplickým tanečníkům.

Narodila se 1. února 1993 v Tepli-
cích. Tanci se věnuje odmala. Má 
za sebou řadu oceněných choreo-
grafií dětské věkové kategorie, 
ale také individuálních úspěchů 
na poli battle. Působí v teplickém 
Studiu Jump. V poslední době se 
realizuje také jako dýdžejka.

Tereza Jirotková

P r o F i L

Tereza Jirotková si pro titul mistryně Evropy došla uplakaná

daniel mareš
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workshopech. Po dvou letech 
už jsme jako celý tým přešli 
do taneční skupiny Viva jump, 
kde působím již několik let 
a trénuji tu malé děti.

Rodiče vás podporovali 
odmala?
Nemůžu říct, že by mě nepod-
porovali, ale moje maminka je 
věčně pracující člověk, a tak 
neměla nikdy moc čas to sle-
dovat a podporovat mě na sto 
procent. Možná i proto jsem 
měla vždycky větší motivaci to 
všechno zvládnout a dostat se 
co nejdál, bez jakékoliv přímé 
rodičovské podpory. Když to 
šlo, snažila se mi zaplatit ja-
kékoliv taneční soustředění či 
kemp, a to nikdy nebyla levná 
záležitost.

Jak se udržujete ve formě? 
A co jídelníček?
Díky tancování jsem si vybu-
dovala dobrou fyzičku a hlavně 
mám sílu v nohou. Nikdy jsem 
nebyla zastánce diet. Jídlo milu-
ji, jím, co chci, na co mám chuť, 
jen si nenakládám velké porce 
a k večeru si už opravdu dám 
jen něco malého a lehčího.

Je o tanec v Teplicích zájem?
Myslím, že street dance se 
dá považovat i za jakýsi hit. 
Zájem je velký, máme spoustu 
studentů, kteří dochází na tré-
ninky do našeho studia Jump.

Nově jsme otevřeli studio 
Jump for Ladies pro veřejnost, 
kam dochází tančit lidé, kteří 
tančí pokročile nebo ani nikdy 
netančili, ale mají v sobě vášeň 
pro tanec a prostě si chtějí přijít 
jen tak zatančit a zlepšit si den.

Věnujete se trénování dětí, 
naplňuje vás to?
Práce s dětmi mi přináší 
opravdu něco extra. Za ta léta, 
co děti trénuji, jsem pochopila 
a naučila se od nich spoustu 

věcí. Děti vám vždycky řeknou, 
co si myslí, ať už je to dobré 
nebo špatné, nemají potřebu 
závidět nebo nesnášet, jsou 
do všeho pořádně zapálené, 
jsou oddané a věří všemu, 
čeho chtějí dosáhnout. A to 
je to kouzlo. Každý rok přijde 
spousta chvil, kdy se společně 
zasmějeme nebo si popláčeme, 
ať už radostí či smutkem z ne-
úspěchu, a nevyměnila bych to 
za nic na světě. Práce s dětmi 
vám pomáhá být lepším člově-
kem a na chvíli si uvědomit, že 
život je něco víc než jen práce, 
problémy a takový ten nudný 
stereotyp.

Kde vás mohou Tepličané 
v nejbližší době vidět?
V Teplicích budeme na za-
hájení lázeňské sezony, kde 
chystáme svoji vlastní stage 
a svůj program.

Přemýšlela jste někdy nad 
tím, že byste se z Teplic 
odstěhovala třeba do 
Prahy, kde je více možností 
a příležitostí?
Vždycky byl můj sen se odstě-
hovat do Prahy a tančit tam. 
A taky to není tak dávno, co 
jsem si sen splnila. Minulý rok 
touto dobou jsem se opravdu 
do Prahy odstěhovala, s tím, že 
tam chci hlavně tančit a hrát. 
Jenže vysoké nájmy a dra-
hý životní styl mě přinutily 
k tomu najít si práci, kde budu 
mít jistý příjem. A to mě úplně 
odradilo. Nestíhala jsem kvůli 
práci se nijak tanečně vzdělá-
vat ani realizovat.

Kde v Teplicích bydlíte? 
Je to dobrá adresa?
Teplice mám ráda. Je to lázeň-
ské město, plné hezkých míst 
na posezení či procházku. By-
dlím odmalička v Proseticích 
a nestěžuji si. Co se týká hu-
debních a tanečních akcí, není 
to tu úplně pravé ořechové, ale 
vždycky se dá někam dojet.

Máte v Teplicích nějaká 
oblíbená místa?
Moc se mi líbí Zámecká za-
hrada, to je opravdu místo na 
nádhernou procházku a relax. 
Když chodím běhat, nejraději 
běžím na Letnou, je tam skvělý 
výhled a hezký malý park. 
Krupská ulice a celé centrum 
má taky něco do sebe. Ovšem 
nejvíce času trávím stejně ve 
studiu, kde je to můj druhý 

domov, a co se týká večerních 
party, nejvíce a nejraději na-
vštěvuji Candy bar.

Sice plesová sezona už 
skončila, ale chodíte na 
plesy? Baví vás klasické 
tance?
Vždycky se těším na pleso-
vou sezonu. Klasické tance, 
to je přesně věc, kterou mám 
na plesech ráda. Baví mě to 
sledovat a nechat se tím úplně 
unést. Je to něco jiného, než 
dělám já, ale i tak dost inspi-
rativního. Já jsem se nikdy 
klasické tance neučila, ale 
základy zvládnu.

S kým na ty plesy chodíte? 
Máte přítele?
Právě teď přítele nemám. Ne-
dávno jsem ukončila dvouletý 
vztah s přítelem, který byl pro 
mě velkou oporou a podporou. 
Nyní se ale do žádného nového 
vztahu nehrnu. Mám dost prá-
ce, které je třeba se věnovat, 
tak na to ani nestíhám myslet.

Jste také dýdžejka, hrajete 
i někde v Teplicích?
Mám ráda všechnu hudbu, 
pokud je kvalitní. Neodsu-
zuji žádný hudební žánr, ale 
vzhledem k tomu co dělám, 
je právě hip hop, RnB, funky 
nebo reggae to, co nejvíce 
poslouchám. Jako dýdžejka se 
realizuji teprve rok a čtvrt, ale 
hrozně mě to chytlo. Dostala 
jsem se k tomu díky člově-
ku, který si říká DJ Rockstar. 
Dojížděl za mnou do Teplic, 
předával mi své znalosti a um. 
Hraji po celé republice, ale 
v Teplicích pravidelně každý 
měsíc v Candy baru, kde je to 
vždycky skvělá RnB party. 

Tereza Jirotková si pro titul mistryně Evropy došla uplakaná Číslo: 7
Jídlo: těstoviny na 
jakýkoliv způsob
Sportovec: 
žádného nemám
Kniha: něco 
naučného či 
psychologického
Politik: tak to 
vážně nemám
Citát, krédo: 
Nikdy neříkej 
nikdy a nikdy se 
nevzdávej!

m o J E  n E J

terezini malí svěřenci získali zlato na soutěži Dance Děčín 2014. foto: archiv t. j.
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Filip Spálený: Kdo zůstane u televize je bláhový

Teplické chrliče jsou jedním 
z nejstarších dokladů lázeňství

Česká skupina Los Quemados rozezní teplický Jazz club. Usku-
pení hrající převážně vlastní skladby předvede peprnou směs 
jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby i bopu. Na basu uslyšíte 
hrát syna hudebníka Jana Spáleného Filipa. Koncert se uskuteč-
ní 16. května. „Nejlepší trávení času je poslouchat živou muziku 
s přáteli, s dobrým drinkem na dobrém místě. Kdo zůstane doma 
u televize, je bláhový,“ řekl Spálený.  dam

Biker Kulhavý 
si dojel pro vítězství
„Přidej, paráda, je to tam!“ 
I těmito slovy diváci oslavovali 
vítěze úvodního závodu České-
ho poháru XCO v elitní olym-
pijské disciplíně cross country, 
který se jel v Teplicích, Jaro-
slava Kulhavého. Ten potvrdil 
roli favorita, druhý dojel Jan 
Nesvadba a třetí Polák Marek 
Konwa. Kulhavý je vítězem 
této kategorie z olympijských 
her v Londýně.  dam

Zajímáte se o historii? Pokud 
ano, tak si určitě nenechte ujít 
výstavu Tajnosti depozitářů 
Ústeckého kraje. Připravili ji 
pracovníci dvanácti muzeí se-
veročeského regionu a navští-
vit jí můžete v teplickém mu-
zeu do 21. května. Jedinečnost 
vystavených exponátů spočívá 
v příbězích, které vyprávějí. 
Ať už se jedná o neobyčejnost 
cesty od místa jejich nálezu 
či z rukou původních majitelů 
až do muzejních sbírek, každý 
vystavený předmět má nepopi-
ratelnou historickou hodnotu.

K vidění je tu 22 autentic-
kých předmětů a mnoho fo-
tografií. Na výstavě najdete 

i chrliče z Teplic ve tvaru lvích 
hlav. Ty jsou nejstarším auten-
tickým dokladem o zřízení láz-
ní v České republice. Pro láz-
ně v Teplicích byly zakoupeny 
roku 1583 v Drážďanech.  dam

Středověký klášter 
pod barokní fasádou

Nemáte o víkendu co dělat? 
Navštivte klášter v Oseku. 
Za delší zastavení stojí 
zejména kapitulní síň s kří-
žovou chodbou a studniční 
kaplí. V síni je dochovám 
i unikátní gotický otáčecí 
pulpit. Výjimečnost kláštera 
je právě v zakonzervova-
ných gotických a román-
ských prvcích pod barokní-
mi fasádami.

Až půjdete z kláštera, ur-
čitě se ještě vydejte na ne-
dalekou zříceninu hradu 
Rýzmburk. Projdete se hez-
kou krajinou, na hradě se 
můžete nasvačit a ještě být 
na místě, které patřilo Hra-
bišicům, jednomu z nejvý-
znamnějších šlechtických 
rodů středověkých Čech, 
který se zásadně podílel na 
rozvoji celého severozápad-
ního regionu. S tímto rodem 
je také úzce spjato založení 
oseckého kláštera.  dam

t i P  n a  v Ý L E t

výstavu můžete navštívit do 21. května. 
foto: daniel marešfoto: dominik feri

Do divadla míří hra Musíme si pomáhat
Pražské Divadlo Na Jezerce přiveze do Teplic příběh o tom, jak 
si Češi umějí pomáhat. Autor scénáře známého filmu Musíme si 
pomáhat Petr Jarchovský zpracoval text do divadelní podoby spe-
ciálně pro Jezerku a režie se ujal spoluautor textu Jan Hřebejk. 
Hlavní roli si zahrál Jiří Macháček. Tepličané představení mohou 
vidět 14. května od 19:00 hodin v Krušnohorském divadle. 
Vstupenka vyjde na 200 až 300 korun.  zt

Užijte si dechovku
Na terase Krušnohorského 
maskaronu odstartuje taneční 
cyklus. Každých 14 dnů se tu 
budou střídat kapely hrající 
swingovou, dechovou a taneční 
hudbu. Ve středu 28. května 
se návštěvníci mohou těšit na 
litvínovskou dechovku Pichlo-
vanku. Taneční odpoledne je 
bez vstupného.  zt

Teplice ovládla hra 
na zobcovou flétnu
Soutěžní přehlídky hry na zobco-
vou flétnu v Teplicích se i letos 
zúčastnili žáci základních umě-
leckých škol a amatéři. V porotě 
usedli porotci Jakub Kydlíček 
a Jitka Konečná. Na jubilejní 
pátý ročník se dostavil i mimo-
řádný host – Danielle Jalowiecka, 
která je absolventkou londýnské 
Royal College of Music ve hře na 
zobcovou flétnu.  zt
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Cyklistickou sezonu na Labské stezce otevře slavnost v Loděnici
Program zaměřený na aktivní trávení vol-
ného času, soutěže, kvízy s tématem cyk-
loturistiky, nafukovací atrakce a odměny 
pro soutěživé děti v areálu Cyklokempu 
Loděnice zahájí letošní cyklistickou 
sezonu na Labské cyklostezce. V Brné, 
na samotném břehu Labe, se v sobotu 17. 
května v 11 hodin sjedou vyznavači spoje-
ní kola a přírody. Návštěvníci akce budou 
mít možnost občerstvit se po celý den 
v areálu cyklokempu, pro děti bude při-
chystáno divadelní představení souboru 
Krabice Teplice, soutěžní cyklomalování, 
ukázky vodních sportů, živí poníci a koně 
a další atrakce, to vše s hudebním dopro-
vodem. „Zveme cyklisty i pěší do našeho 
cyklokempu. Otevírání Labské stezky je 
celodenní akce, která je určena zejména 
pro rodiny s dětmi. Vstupné je zdarma,“ 
uvedl spolumajitel kempu Martin Prachař.

Historie Cyklokempu Loděnice sahá do 
roku 1963, kdy byl 13. září objekt zkolau-
dován jako rekreační středisko. Po většinu 
času patřil areál Českým loděnicím, které 
zde vedle neveřejného kempu provozovaly 
oddíl vodních sportů zaměřený na kajaky 
a vodní lyže. V roce 2013 jej noví majite-
lé změnili na veřejný cyklokemp a rekre-

ační středisko Loděnice. Pro svou ideální 
polohu přímo u řeky Labe a na Labské cy-
klostezce je zaměřen převážně na cyklisty 
a cykloturisty, vhodný je pro turisty, spor-
tovce nebo jako místo pro aktivní odpoči-
nek s přáteli a pro rodiny s dětmi. „Budu-
jeme také přístaviště, kde mohou zakotvit 
i středně velké lodě,“ dodal Prachař.

V cyklokempu je možné se i ubytovat. 
Nabízí možnost stanování, ale i chatky 
a pokoje.

V areálu najdete řadu možností pro vyu-
žití volného času, jako například hřiště na 
volejbal, velké dětské hřiště, ping-pong, 

posezení u 2 ohnišť, gril a no-
vou udírnu. V kempu jsou nové 
sprchy s teplou vodou, WC, pit-
ná voda. Cyklisté mají možnost 
úschovy kol, mytí i základní 
servis. Pro návštěvníky a hosty 
jsou k dispozici mapy a infor-

mace o zajímavostech z okolí a doplňkový 
sortiment jako základní hygienické potře-
by apod.

Na dvou venkovních terasách s kapaci-
tou až 180 míst a restaurací s 30 místy se 
návštěvníci mohou občerstvit. V nabídce 
jsou studené chuťovky, párek v rohlíku, 
hranolky, toasty a sladkosti pro děti i do-
spělé a k pití studené i teplé nealko nápo-
je a v Loděnici čepují pivo Bernard. Při-
pravují po dohodě i teplá jídla, pohoštění 
pro skupiny a rauty. Prostory jsou k dispo-
zici na pronájem pro svatby a firemní či 
soukromé akce.  zt

Začíná ve Štětí, vede přes Roudnici, 
Terezín, Litoměřice, Velké Žernoseky, 
Ústí nad Labem, Děčín a končí v Dolním 
Žlebu. Odtud pokračuje do Německa.

L a b S K á  C y K L o S t E z K a
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Na pivním jarmarku 
se představí 25 pivovarů
Přehlídku pětadvaceti malých 
a rodinných pivovarů mohou 
Tepličané vidět 17. května 
u ústeckého Fora. Program již 
čtvrtého ročníku pivního jar-
marku začne v 9:00 a končí ve 
22:00 hodin. Vstup je zdarma.

„Po otevření pivovaru Hote-
lu Na Rychtě v roce 2010 jsme 
začali s našimi pivy jezdit na 
soutěže, abychom zjistili, jak 
si stojíme v konkurenci ostat-
ních pivovarů. Protože se nám 
soutěžení líbilo, rozhodli jsme 
se podobnou akci uspořádat 
i v Ústí,“ uvedl ředitel Pivovaru 
Na Rychtě a duchovní otec jar-
marku Jiří Šťovíček. Záměrem 
bylo nabídnout návštěvníkům 
kvalitní produkty malých a ro-
dinných pivovarů, vyráběných 
tradiční poctivou metodou bez 
následné filtrace a pasterizace.

„Pivní jarmark nabízí nejen 
soutěžení pivovarů o Máz v ka-
tegoriích světlý ležák, tmavý 
a polotmavý ležák, speciální 
a ochucená piva, ale také kva-

litní a bohatý kulturní pro-
gram pro dospělé i děti,“ po-
dotkl Šťovíček.

Letos se přihlásilo už 25 pi-
vovarů a návštěvníci budou 
moci ochutnat nejen česká, ale 
i německá a belgická piva. Po-
řadatelé očekávají, že jarmark 
navštíví 20 tisíc lidí. „Bylo tomu 
tak v minulém ročníku. To 
z naší akce činí nejnavštěvova-
nější podnik tohoto druhu v Ús-
teckém kraji. I proto chceme 
akci využít k podpoře nadační-
ho fondu Plamínek naděje, kte-
rý podporuje nemocné a han-
dicapované děti,“ uvedl majitel 
Pivovaru Na Rychtě Martin Pra-
chař. Každý pivovar věnuje 50 
haléřů z každého vytočeného 
piva do tohoto fondu.  ms
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Na poctivé dobroty zajděte 
do Staročeského groše

Chuť a šmrnc tradičních 
českých jídel strčí všechny 
fastfoody do kapsy. Své o tom 
ví v teplické restauraci Sta-
ročeský groš, která ve Školní 
ulici funguje již rok a vede ji 
Tomáš Oláh.

Ve Staročeském groši si mů-
žete dát třeba výborný jitrni-
cový prejt či pikantní hově-
zí guláš. Menu je za 89 korun 
a obsahuje polévku, hlavní 
jídlo, salát a nealkoholický to-

čený sycený nápoj. V restau-
raci nabízejí i oblíbené české 
chuťovky, jako je bramborák 
s uzeným a se zelím pečený 
v troubě.

Snídaně se podávají od 7:00 
hodin a v 15:00 začíná šťastná 
hodinka, kdy je 15procentní 
sleva na veškerý sortiment. Re-
stauraci najdete ve Školní ulici 
8. Otevřeno mají každý všední 
den od 7 do 16 hodin. O víken-
du je zavřeno.  sg

Vladimír Mišík, Fleret, Bonifanti, Karel 
Kahovec, Viktor Sodoma, The Boom, 
Švejk & C. K. Šraml, Divadlo V Pytli, 
Koťata a další.

z   P r o G r a m u

Čerstvý chléb: 
Dejte ho do plastového sáčku s čerstvou 
celerovou natí a nechte ho takto přes 
noc. bochník bude pomalu absorbovat 
vlhkost z celeru, což se odrazí na jeho 
čerstvějším stavu. na chuti to ale nepo-
znáte, chléb nebude chutnat po celeru.

Přesolená polévka: 
Stačí do polévky přidat oloupanou 
a na čtvrtky nakrájenou bramboru. 
brambora se bude chovat jako houba. 
alternativou, jak zachránit přesolenou 
polévku, je také přidat šálek vody nebo 
hnědý cukr. 

t i P y  D o  K u C H y n Ě

najíte se v opravdu příjemném prostředí. foto: sg
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v roce 1812 
se v teplické 
zámecké zahradě 
setkal Johann 
Wolfgang goethe 
s ludwigem van 
beethovenem? 
A že tento motiv 
se objevuje 
i v Kunderově 
románě 
Nesmrtelnost?

v Teplicích byl významný klášter 
benediktinek a údajně v něm byla 
pohřbena i královna Judita? Jeho 
pozůstatky jsou součástí dnešního 
zámku, kde najdete řadu románských 
prvků i základy klášterního kostela.

městská hromadná doprava se 
v Teplicích objevila už v roce 1895?

K ř Í Ž o v K a
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antonín macek: nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)
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Dobrovolníci uklízeli Milešovku
Milešovský spolek přátel 
přírody a ochránci přírody 
uspořádali 26. dubna tradiční 
dobrovolnou akci s názvem 
Úklid lesa a okolí Milešovky. 
Tato aktivita je součástí celo-
světového projektu Clean up 
the World.

Příznivců krásné přírody 
Českého středohoří se sje-
lo okolo dvou set, dorazily 
i skautské oddíly z Litomě-
řic, Lovosic a Mostu. Společ-
nou prací se podařilo nasbírat 
opravdu velké množství odpad-
ků. Následoval skvělý dopro-

vodný program. Sokolnictví, 
kroužkování ptactva, ukázka 
plemen ovcí a pasení ovčácký-
mi psy. Zajištěno bylo občers-
tvení na Rybářské baště v Mi-

lešově u rybníka, k poslechu 
vyhrávala živá country kapela.

Moc děkuji všem organizáto-
rům a těším se na další ročník! 

 Eliška Pláničková s rodinou

Dotkni se dvacátého století
Každoročně se v posledním 
ročníku základní školy a kvartě 
osmiletého gymnázia v Bohosu-
dově potýkáme s nedostatkem 
času při probírání tzv. nejnověj-
ších dějin. Z mnoha možností 
jsme pro letošní rok vybrali 
akci Dotkni se 20. století orga-
nizovanou Národním muzeem.

Vycházeli jsme z možností, 
které nám naše škola, Krupka 
a Teplice poskytly. V naší škole 
byl umístěn tankový oddíl so-
větské armády, během odsunu 
došlo v jednom z tanků k vý-
buchu munice, budovy školy 

a okolí dodnes nesou známky 
devastace. Po roce 1989 se do 
Krupky přistěhovali volyň-
ští Češi a obyvatelé Ukrajiny, 
kteří z bývalého Sovětského 
svazu utíkali ve strachu z ra-
diace po výbuchu Černobylu 
a před ekonomickým rozvra-
tem. A tak se samo nabídlo 
první téma, které zpracováva-
li žáci tercie – 80. léta ve stí-
nu armády. Žáci tercie získali 
množství obrazového materi-
álu o pobytu sovětských sil na 
území Krupky a k tomu se při-
dala i vojenská vyznamenání, 

odznaky a dokonce i munice. 
Kvartáni tvořili výstavu z běž-
ných věcí používaných v 80. 
letech, jako byly LP desky 
s Karlem Gottem a Michalem 
Davidem, plakety Hrdiny soci-
alistické práce či průkaz člena 
ROH. Teplicko se chlubí prven-
stvím v organizování ekologic-
kých demonstrací na podzim 
1989. Nakonec jsme vytvořili 
dvě výstavy, ze kterých jsme 
měli radost. Zároveň jsme vy-
tvořili dvě výstavy virtuální na 
portálu Národního muzea Do-
tkni se 20. století a s nimi sou-
těžíme v celorepublikové sou-
těži.  iva reichová

Mateřské centrum Větrník funguje díky dobrovolníkům
Na sídlišti Nová Ves je velké parkoviště a na 
jeho konci se za vysokými břízami ukrývá 
mateřské centrum Větrník. „Je to velká herna 
s hradem a klouzačkou, vybavená hračkami, 
hudebními nástroji, sportovními potřeba-
mi i knížkami. Už od roku 1998 fungujeme 
zejména díky dobrovolníkům z řad maminek 
a tatínků, kteří k nám chodí se svými dětmi,“ 
říká Hana Uhríková, zakladatelka a koordiná-
torka občanského sdružení Nová Ves. A pokra-
čuje: „Dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi 
na mateřské a rodičovské dovolené, odpole-
dne nabízíme kurz Malý hudebníček (úterý), 

cvičení pro ženy, které vede paní Věra Bendo-
vá z domu s pečovatelskou službou (středa), 
plavání v akvacentru (čtvrtek) i volnou hernu 
pro školáky (pátek). Nepravidelně připravuje-
me tradiční akce typu karneval, Mikulášská, 
Vánoční posezení, výlety nebo narozeninové 
párty. Máme zde i malou posilovnu, internet, 
kuchyňku a spoustu kreativního materiálu. Ak-
tivity projektu S námi nejste sami jsou podpo-
řeny z dotačního programu Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV, prostředky statutárního města 
Teplice a Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a sponzorskými dary.“  Hana uhříková

V Úpořinách 
je jezdecký klub
V obci Úpořiny nedaleko 
Bystřan u Teplic se nachází 
nedávno opravený statek, 
ve kterém kromě teplické 
Arkadie má své zázemí jez-
decký klub. Petra Svobodová 
zde chová nejen koně, ale 
také drobné hospodářské 
zvířectvo. Sportovní stáj Svo-
bodová se zabývá rekreač-
ním a sportovním ježděním, 
hlavně v disciplínách parkur, 
drezura, vytrvalostní ježdění 
a pony sport. Naši členi mají 
za sebou hodně úspěchů, 
pravidelně se účastní jez-
deckých závodů po celé ČR. 
Odbornost a kvalifikovanost 
máme na prvním místě.

Mezi naše služby patří vý-
cvik koní a jezdců, terapie 
pomocí koní i zvířátek, voze-
ní dětí, pořádání kulturních, 
chovatelských a sportovních 
akcí. Několikrát do roka 
pořádáme jezdecké závody 
zde v jízdárně v Bystřanech 
(8. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 22. 
6.,13. 7., 24. 8., 20. 9., 28. 9.). 
Úzce spolupracujeme s dal-
ším jezdeckým oddílem Stáj 
u Lucky. Je možné si u nás 
vyzkoušet projížďku na koni 
nebo věnovat jízdu na koni 
jako dárek. Máme i pro-
gram pro nejmenší ve formě 
jezdecké školičky pro děti 
od tří let. Naše minifarma 
slouží i mateřským a základ-
ním školám, které si můžou 
domluvit exkurzi. Program 
uzpůsobujeme věku dětí. 
Rádi navážeme spolupráci 
i s jinými organizacemi či 
soukromými osobami. Dal-
ší informace naleznete na 
www.uporiny.cz.  Eva Svobodová

P o z v á n K a

STŘÍHÁNÍ PSŮ 
Nechcete nechávat svého miláčka 

v cizím prostředí psího salonu? 
Přijedu a ostříhám Vám ho u vás 
doma za velice příznivou cenu! 

Ráno, večer, o víkendu. Kdykoliv. 
Stačí zavolat. 

Tel.: 721 164 640 
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Proč žiji 
v Krupce?
Do Krupky jsem 
se dostala díky 
rodině, která se 
sem přestěhovala z Děčína, 
ale už jako malá jsem si tento 
kraj zamilovala. Zdejší příroda 
je prostě úžasná, a to hlavně 
v létě. Je tu hodně cyklostezek, 
které využívám, a taky je to tu 
skvělé na běhání. V noci sice 
sama nikam nechodím, to se 
tu potulují různá individua, 
ale jinak pro toho, kdo má rád 
přírodu a přehlédne nějaké ty 
mouchy, je to super místo pro 
život.  Eva nekolová, 26 let

Arkadie zve na setkání rodin
Mezinárodní den rodiny, vyhlá-
šený v roce 1994 OSN, oslaví 
Arkadie už posedmé setkáním 
rodin u Dubického kostelíka 
v Českém středohoří. Setkání, 
které je otevřené pro všechny, 
kdo chtějí prožít Den rodiny 
společně s námi, se uskuteční 
v neděli 11. května v 11 hodin 
na vyhlídkové terase nad lab-
ským údolím. Součástí setkání 
bude soutěž o největší rodinu 
(širokou rodinu – příbuzen-
skou skupinu), kterou odmění-
me diplomem. Každá zúčastně-
ná rodina dostane účastnický 
list. Více se dozvíte na www.

arkadie.cz. Přijeďte na kole, 
vlakem nebo autem a pomozte 
nám překonat loňský ročník, 
to se nás sešlo 129, největší 
rodina – skupina příbuzných – 
měla 23 členů.  Josef Hon

Setkání rodin v roce 2013 se zúčastnilo 
129 lidí, 2 koně a 6 psů. foto: štěpán hon
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Autobusy číslo 121, 128 a 138 jezdí po objízdné trase
Kvůli opravě vodovodu a ka-
nalizace v Bohosudovské ulici 
došlo k úpravě autobusových 
linek č. 121, 128 a 138. Opatře-
ní potrvá až do konce června.

Pravidelné spoje autobuso-
vých linek č. 121, 128 a 138 ve 
směru od Sobědruh do centra 
budou od křižovatky ulic Bo-
hosudovská a Obránců míru 
vedeny po objízdné trase uli-
cí Obránců míru, Maršovská 
a Jana Koziny ke křižovat-
ce s ulicí Přítkovskou, kde se 
vrátí na svou původní trasu. 
Zastávka Jana Koziny nebude 
těmito linkami obsluhována. 
Staničení v zastávce Maršov-
ská bude změněno, spoje bu-
dou odjíždět ze zastávky v pro-
tisměru (zastávka ve směru 
k ulici Jana Koziny).

Pravidelné spoje autobuso-
vých linek č. 121, 128 a 138 ve 
směru z centra do Sobědruh 
budou od křižovatky ulic Mar-
šovská a Obránců míru ve-
deny po objízdné trase ulicí 
Obránců míru až ke křižovatce 
s ulicí Bohosudovskou, kde se 

napojí na svou původní trasu. 
Staničení v zastávce Maršov-
ská bude změněno, bude zří-
zena dočasná zastávka v ulici 
Obránců míru. Zastávka Jana 
Koziny nebude těmito linkami 
obsluhována.

Pravidelné spoje autobuso-
vých linek č. 121, 128 a 138 ve 
směru z centra do konečné 

zastávky Jana Koziny budou 
ukončeny v zastávce Maršov-
ská (zastávka ve směru k ulici 
Jana Koziny), odkud pojedou 
po objízdné trase ulicí Jana 
Koziny ke křižovatce s ulicí 
Přítkovská, kde se napojí na 
původní trasu. Zastávka Jana 
Koziny nebude těmito linkami 
obsluhována.  at

7. 5.
Bystřanská
Dubská 
(OMW – kruh. objezd)
J. Koziny 
(Přítk. – Bohos.)
kryt potoka 
v Proseticích
Maršovská
Na Pastvinách
Park. Maršovská 
(naproti škole)
parkoviště Bystřanská 
u Maxima
parkoviště Luna
Pražská
Přítkovská 
(koleje – J.Koziny)
Svahová

9. 5.
5. května

Arbesova
Brandlova
Gen. Svobody 
(i slepé rameno)
Haškova
Havířská
Husova
K. Aksamita
Janáčkova
Masarykova 
(Husova – Seifertova)
Mírová
Nábřežní
Nerudova
Olbrachtova
Park u OK elektro
Park. Husova, 
Puškinova
Proboštovská
Puškinova
S. K. Neumanna

Táborská
Úprkova
Žižkova

12. 5.
Brožíkova
Dubská 
(koleje – Autoelán)
Důlní (Bohosudovská – 
hřiště)
K Zámečku
Myslbekova
Na Rozhraní
Nákladní
Novosedlická
Pod Kopcem
Polní
Riegrova 
(Nákladní – Okružní)
Spojenecká 
(Na Hrázi – Nákladní)

Srbická 
(náměstí – Zahrádky)
Stará
U Hřiště
U Pivovaru
Úzká
Zahrádky

13. 5.
J. Koziny 
(Stanová – Přítkovská)
Josefská
Krušnohorská
Májová
Okružní
Park. Krušnohorská (2x)
Park. Přítkovská II 
(nad SčVK)
Parkoviště J. Koziny 
(u věžáků)
Riegrova 
(Okružní – U Červ. kost.)

Stanová
Střední

14. 5.
E. Dvořákové
Edisonova
Fibichova + parkoviště
Hlávkova
Jižní
Nedbalova

Nedbalova parkoviště
Severní
Schneinerova 
+ parkoviště
Východní
Zemská

15. 5.
Ant. Staška
B. Martinů

J. A. Komenského
J. Payera
J. Ressla
Jiřího z Poděbrad
Park. Přítkovská I 
(Malá Přítk. )
Smetanovo náměstí
U Červeného kostela 
(Masar. – Zem)

16. 5.
Bohosudovská
Masarykova 
(U Vl. krbu – Gagarin)
Parkoviště Masarykova 
(Delta)
Přítkovská 
(J. Koziny – Masar.)
U Červeného kostela 
(Zem – Mas)

Č i Š t Ě n Í  u L i C  v   t E P L i C Í C H

•	Uzavírka ulice Bílinská trvá do června 2014

•	Úplná uzavírka ulice Lužická je do 15. 6. 2014

•	Křižovatka ulic Maxe Švabinského a Kašparova je uzavřena do 30. 6. 2014

•	Uzavírka ulice Bohosudovská probíhá ve dvou etapách; 
1. etapa: do 15. 6. 2014; 2. etapa: 2. 6. – 30. 6. 2014

•	Z důvodu rekonstrukce vodovodu a plynovodu je částečně 
uzavřena ulice Bulharská, a to do 31. 7. 2014

•	Ulice Čs. dobrovolců je z důvodu rekonstrukce mostu uzavřena 
do konce listopadu 2014

u z a v Í r K y  v   t E P L i C Í C H

v y S v Ě t L i v K y

dáváme informacím správný směr 

  poradenský a PR servis 

  tisk, web a sociální sítě v jedné kampani 

  mediální koncepty podpory obchodu 

  redakční asistence 

  podpora firem na startu 

  regionální specialista 

Media Concept s.r.o., tel.602464749, www.mediaconcept.cz - info@mediaconcept.cz  
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spoje linek 121, 128 a 138 ve směru 
centrum – Sobědruhy
spoje linek 121, 128 a 138 ve směru 
Sobědruhy – centrum 
spoje linek 121, 128 a 138 ve směru 
centrum – Maršovská – centrum

úsek mimo provoz
zastávka v provozu
zastávka dočasně mimo provoz
náhradní zastávka



Slaví někdo z vašich blízkých 
významné životní jubileum? 
Popřejte mu prostřednictvím 
magazínu Žít teplice. blahopřání 
s fotografií oslavence posílejte na 
e-mail: redakce@zitteplice.cz.

Pomozte plnit sny seniorům

Vloupaček na severu Čech přibylo

Druhý ročník veřejné sbírky 
Plníme přání seniorům právě 
odstartoval. Senioři z celé 
republiky měli začátkem roku 
možnost přihlásit svá přání do 
projektu, z došlých pak bylo 
vybráno celkem 40 finalistů. 
Finálová přání jsou nyní zve-
řejněna na www.plnime-prani-
-seniorum.cz. Až do 30. června 
může kdokoliv přispět na usku-
tečnění jednotlivých snů. Spo-
lečnost Sodexo pak zdvojnáso-
bí každou darovanou korunu, 
takže šance na splnění přání je 
opravdu vysoká. V Ústeckém 
kraji si Marie a František přejí 
romantický výlet v kočáře, pan 
Ladislav vyhlídkový let, senioři 
v Krabčicích posezení pod 
stromy a v teplickém domově 
důchodců by rádi bylinkovou 
zahradu. Vloni se díky inici-
ativě Plníme přání seniorům 
podařilo splnit 37 přání.

„Tento rok se nám sešlo 413 
přání, což je téměř o 100 přání 
více než v minulém roce,“ říká 
Lucie Miřácká ze společnosti 
Sodexo. „Je to neskutečný pocit 
pomáhat splnit přání seniorům, 
protože jde o skupinu, na kte-
rou se bohužel často zapomíná. 
Proto je pro nás skvělou zprá-
vou, že veřejnost není ke stá-
ří lhostejná a že se v minulém 
roce ve veřejné sbírce vybra-
lo 436 tisíc. Kč. Sodexo navíc 

všechny příspěvky zdvojná-
sobilo. Pevně věřím, že i tento 
rok uvidíme spoustu radosti ze 
splněných snů a přání,“ dodala. 
A jak na případné přispění? Na 
speciálních webových strán-
kách www.plnime-prani-senio-
rum.cz jsou umístěna všechna 
přání s fotografií a popiskem. 
Stačí si vybrat přání a prostřed-
nictvím kreditní karty nebo 
převodu na bankovní účet vlo-
žit příspěvek do sbírky.  zt

Rodinné domy jsou v sever-
ních Čechách stále častěji 
cílem zlodějů. Loni tu policie 
evidovala dvanáctiprocentní 
meziroční nárůst počtu vlou-
pání. Průměrná výše škody se 
vyšplhala na 39 tisíc korun, 
což je skoro dvojnásobek 
sumy, kterou by si vyžádala in-
vestice do zabezpečení. Lidem 
se návštěva zloděje prodraží 
i v dalším ohledu. Mnoho lidí 
nemá odpovídající pojištění 
majetku. Škodu tak budou 
muset zaplatit ze svého.

Na kolik vás přijde 
investice do zabezpečení
Škody na majetku, které lupiči 
napáchají, bývají obecně výraz-
ně vyšší než finance, které byste 

investovali do ochrany vašeho 
domova. „Bezpečnostní dveře, 
které odpovídají třetí bezpeč-
nostní třídě, pořídíte od 20 tisíc 
korun. Další účinné a přitom fi-
nančně velice dostupné řešení 
představují fólie na sklo. Vyjdou 
vás na několik stovek za metr 
čtvereční,“ říká Ivan Pavlíček 
z firmy Next, odborník na zabez-
pečení domů a bytů.

Čím lepší zabezpečení, 
tím vyšší pojistné limity
Ve všech případech, kdy pojiš-
ťovna uhradí škodu, musí zloděj 
při krádeži překonat určitou 
překážku. Obyčejné vstupní 
dveře pachatel zdolá během 
několika minut, totéž platí 
u nezajištěných oken. Kvalitní 

zabezpečení chrání nejen před 
zloději, ale je také základní pod-
mínkou pojišťoven pro sjednání 
vyšších pojistných limitů.

„Nejnižší limity dostávají do-
mácnosti s běžnými uzamyka-
telnými dveřmi, u certifikova-
ných dveří s bezpečnostním 
zámkem je to však až 300 tisíc 
korun. U domů či bytů s vy-
sokým stupněm zabezpečení 
a napojením na alarm či pult 
centrální ochrany může klient 
dosáhnout na pojistný limit 
až do výše 1,2 milionu korun. 
Obecně tedy platí pravidlo, že 
čím vyšší stupeň zabezpečení, 
tím vyšší limity pojistného pl-
nění,“ vysvětluje Lucie Poner-
tová, produktová ředitelka Sla-
via pojišťovny.  zt

V tomto díle našeho seriálu se 
zaměříme na některé novinky, 
které nám přinesl nový občan-
ský zákoník (NOZ) v oblasti 
spotřebitelského práva.

Obchodní podmínky
Stejně jako tomu bylo v minu-
losti, umožňuje NOZ pod-
nikatelům a spotřebitelům, 
aby svůj vztah upravili nejen 
smlouvou, ale rovněž obchod-
ními podmínkami, se kterými 
však musí být spotřebitel před 
uzavřením spotřebitelské 
smlouvy vždy seznámen. V § 
1751 NOZ předvídá, že se tak 
nejčastěji bude dít cestou, 
že tyto obchodní podmínky bu-

dou ke smlouvě přiloženy.
Nově však NOZ v § 1753 sta-

noví, že v případě, že bude 
součástí takových obchodních 
podmínek ustanovení, které 
druhá strana (nejčastěji spo-
třebitel) nemohla rozumně 
očekávat, je takové ustanove-
ní neúčinné, nepřijala-li jej tato 
strana výslovným prohlášením.

Stejně tak pokud bude v ob-
chodních podmínkách obsa-
žena doložka, která je upra-
vená v užívaných vykládacích 
pravidlech (zde se může jednat 
o nejrůznější profesní a odbor-
ná pravidla a výrazy používa-
né profesionály ve svém obo-
ru), je taková doložka účinná 

vůči spotřebiteli pouze v pří-
padě, že podnikatel prokáže, 
že byl význam použité doložky 
spotřebiteli znám.

V případě smluv uzavíraných 
v běžném obchodním styku 
s větším počtem osob zavazu-
jících dlouhodobě k opětov-
ným plněním stejného druhu 
s odkazem na obchodní pod-
mínky a vyplývá-li z povahy zá-
vazku již při jednání o uzavře-
ní smlouvy rozumná potřeba 
jejich pozdější změny (např. 
smlouva s telefonním operá-
torem), umožňuje NOZ nově 
podnikateli provést jednostran-
nou změnu takových obchod-
ních podmínek. Bude-li však 

podnikatel chtít pro-
vést jednostrannou 
změnu obchodních 
podmínek, je povinen 
si tuto možnost pře-
dem se spotřebitelem dohod-
nout a v případě, že spotřebitel 
s jednostrannou změnou sou-
hlasit nebude, dát mu možnost 
smlouvu vypovědět ve výpověd-
ní době dostatečné k obstarání 
obdobných plnění od jiného do-
davatele.  mgr. martin Sobek, advokát 
Pokračování v příštím čísle magazínu.

Autor je společníkem Advokátní 
kanceláře Andrášek, Sobek a spol., s r.o. 
více o rekodifikaci občanského práva 
na www.andrasek.cz

P o r a D n a

E-shopy: ověřte 
si důvěryhodnost
Na jednom místě si mohou 
spotřebitelé ověřit, zda 
e-shop, ve kterém nakupují, 
je důvěryhodný. E-shopy vy-
tvořené s vidinou rychlého 
zbohatnutí na úkor napá-
lených zákazníků totiž lze 
rozpoznat. Stačí vyhledat 
několik základních informa-
cí o elektronickém obchodě, 
jeho provozovateli, historii, 
obchodních podmínkách 
či hodnocení spokojenosti 
jiných zákazníků.

„Zjistit potřebné údaje 
není obtížné, ale spotřebi-
telé jsou často netrpěliví. 
Místo aby investovali ná-
mahu do hledání informací, 
spoléhají na štěstí,“ varuje 
Lukáš Zelený, vedoucí práv-
ní poradny dTestu. „Vytvoři-
li jsme proto službu ověření 
e-shopů na www.dtest.cz/
eshopy, kde lze všechny tyto 
informace najít v přehledné 
formě na jednom místě.“ Zá-
kladní informace dTest zís-
kává od ministerstva finan-
cí a od sdružení CZ.NIC.  zt

P o P ř E J t E

E - n á K u P y

marie s Františkem by si rádi dopřáli 
romantickou vyjížďku v kočáře.

Pan Ladislav by se rád podíval 
na svět z letadla.
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KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
Tel.: 417 534 645, Fax: 417 534 645, Mob.: 606 846 614, Mob.: 777 663 068
www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz

SUNNY DAYS: MODERNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE Z KN OPTIK
S VLASTNÍ INTUICÍ.
ColorMatic IQ® Sun

„COOL” zrcadlovky

ColorMatic IQ® Sun na slunci

               Viola                  Bronze             Titanium             BlueSilver                 Moon

ColorMatic IQ® Sun v polostínu
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