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sídlišti

Nová linka AGC vyrobí 
denně 500 tun skla
STRANA 11

Práce a byznys

Základna
mistrů světa
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Osecký klášter
28/6 1400 Minifestival 

histOrické hudby

Osek

16–17/6 Osecká pOuť
slavnOstní průvOd 
vyjde v 9:30 hod. od budovy ZŠ 
v Hrdlovské ulici. Hudebníci ZUŠ Litvínov 
doprovodí mažoretky DDM a Duchcov.
histOrický řeMeslný trh 
z pOčátku 20. stOletí 
se otevírá na nádvoří cisterciáckého 
kláštera v sobotu od 10:00 hod. do 
18:00 hod., v neděli od 9:00 do 17:00 hod. 
Učinkují: Stolart, Divadlo na cestě, 
historická hudba Gnomus, kejklíř Půpa, 
provazochodkyně Kristýna Vlčková, 
flašinetář Paroha s opičkou Kiki 
a Divadlo Maxe Fische.
kulturní prOgraM 
na náMěstí klášterníM 
Po oba dva dny bude hrát  kapela Regius 
Band, v sobotu 16.8. od 20:00 hod.  
koncert hudební skupiny Elán revival.
kOlOtOče, hOupačky, autíčka, 
střelnice, MOtOkáry, Občerstvení, 
jarMareční stánky 
na „pouťovém prostranství“ na hlavní 
silnici již od náměstí a na silnici od kláštera 
k Domu dětí a mládeže. 
V sobotu ve 22.00 hod. ohňostroj.
Okresní výstava chOvatelů 
výstava domácího zvířectva, bohatá 
tombola, občerstvení v zahradním areálu 
výstaviště Českého svazu chovatelů 
(naproti lunaparku).
výstava velkéhO MOdelOvéhO 
kOlejiště a MOdelů železničních 
vOzidel v tělocvičně Domu dětí 
a mládeže v Dolnonádražní ulici pořádá 
KMŽ Moldaváček Lom.

fOjtOvice u krupky
21/6 1100 vítání léta 

den plný zábavy

jazz club teplice
14/6 2000 igOr barbOi 

& Martin herbst 
Igor Barboi hraje na akordeon 
již od 7 let

19/6 2000 dOkuMentární filMy 
Martina kratOchvíla

21/6 2000 večer prO Opuštěná 
zvířátka / komponovaný 
hudebně-taneční večer

27/6 2000 stanO pOčaji 
& juraj schweigert

bOžák
12/6 2000 platfOrMa b uvádí 

přednášku františka 
čuňase stárka 
český publicista, disident

13/6 2100 crushing caspars 
a isOlated / koncert hardcore

14/6 2100 basstards
20/6 2100 harry guMp a grappe
21/6 2000 uMělecká výstava 

jana žižky
23/6 2100 lOrd bishOp 

rOck a vinyette
28/6 2100 gyMplay za výzO
23/8 2100 la faMilia a skaballerOs 

koncert

krušnOhOrské divadlO
11/6 1900 růžOvé brýle 

Irskou hospodu a židovské 
lahůdkářství dělí jen úzká ulička

12/6 1800 rebelOvé / muzikál
13/6 1000 a 1800 

rebelOvé / muzikál
16/6 1530 kytička uvítá z písniček 

a tanečků / hudební 
a taneční vystoupení pro děti

18/6 1600 tančíMe se starOu 
sešlOstí  / taneční odpoledne 
na terase divadla

20/6 830 a 1015 
dObrOdružství pejska 
a kOčičky / taneční divadlo

21/6 1600 dObrOdružství 
pejska a kOčičky

2/7 1600 tančíMe s dOubravankOu
16/7 1600 tančíMe 

se starOu sešlOstí
17/7 1900 prOdaná nevěsta 

komická opera o třech aktech
22/7 1900 prOdaná nevěsta
24/7 1700 prOdaná nevěsta
30/7 1600 tančíMe s trieM 

jazzvitaMin

důM kultury
12/6 1900 severOčeská 

filharMOnie teplice 
symfonický koncert k 50. ročníku 
Hudebního festivalu 
L. van Beethovena

od 14/6 do 22/6 
Open teplice 2014 
mezinárodní šachový turnaj

19/6 1900 severOčeská 
filharMOnie teplice 
závěrečný koncert Hudebního 
festivalu L. van Beethovena

kinO květen
11/6 1730 hvězdy náM nepřály
11/6 2000 kOyaanisqatsi

12/6 1500 riO 2 3d
12/6 1730 stOletý stařík, který 

vylezl z Okna a zMizel
12/6 2000 gOdzilla 3d
13/6 1500 riO 2 3d
13/6 1730 stOletý stařík, který 

vylezl z Okna a zMizel
13/6 2000 gOdzilla 3d
13/6 2200 paranOrMal activity 3
14/6 1500 riO 2 3d

14/6 1730 zlOba – králOvna černé 
Magie 3d

14/6 2000 X-Men: budOucí 
MinulOst 3d

14/6 2200 paranOrMal activity 3
15/6 1500 riO 2 3d
15/6 1730 zlOba – králOvna 

černé Magie 3d
15/6 2000 X-Men: budOucí 

MinulOst 3d
16/6 1730 sOusedi
16/6 2000 X-Men: budOucí MinulOst
17/6 1730 sOusedi
17/6 2000 X-Men: budOucí MinulOst
18/6 1730 sOusedi
18/6 2000 OMar

19/6 1500 jak vycvičit draka 2
19/6 1730 jak vycvičit draka 2 3d
19/6 2000 všiváci
20/6 1500 jak vycvičit draka 2
20/6 2000 všiváci
20/6 2200 paranOrMal activity: 

prOkletí
21/6 1500 jak vycvičit draka 2 3d
21/6 1800 rusalka, antOnín dvOřák
21/6 2200 paranOrMal activity: 

prOkletí
22/6 1500 jak vycvičit draka 2 3d
22/6 1700 pulp fictiOn: 

histOrky z pOdsvětí
22/6 2000 všiváci
23/6 1700 pulp fictiOn: 

histOrky z pOdsvětí
23/6 2000 všiváci
24/6 1500 a 1730 

grace, kněžna MOnacká
25/6 1730 grace, kněžna MOnacká
26/6 1500 khuMba 3d
26/6 1700 transfOrMers: zánik
26/6 2000 transfOrMers: zánik 3d
27/6 1500 khuMba 3d

27/6 1700 transfOrMers: zánik
27/6 2000 transfOrMers: zánik 3d
28/6 1500 jak vycvičit draka
28/6 1700 a 2000 

transfOrMers: zánik 3d
29/6 1500 jak vycvičit draka
29/6 1700 transfOrMers: zánik 3d
30/6 2000 ranhOjič
1/7 1700 ranhOjič
2/7 1700 ranhOjič
20/7 2000 MOnty pythOn živě

zahradní důM
10/6 1900 tOMáš jaMník 

komorní koncert k 50. ročníku 
Hudebního festivalu 
L. van Beethovena

Každou neděli do konce září od 1500 
Malá paříž 
hudební vystoupení v altánu

kOstel sv. j. křtitele
9/6 1900 bkst v rOce 

české hudby 2014
16/6 1900 vOcalist enseMble 

dresden

regiOnální MuzeuM teplice
výstavy
do 22/6 výstava ObOjživelníci 

a plazi ÚsteckéhO kraje
do 27/7 kOčárky hanky MüllerOvé
19/6 až 5/10 

600 let židů v teplicích
13/6 až 13/7 

prOdejní výstava 
teXtilních Originálů 
a patchwOrku 
z ateliérů ruských umělců

akce
11/6 1700 ztracená MinulOst 

přednáška k 80. výročí otevření 
galerie moderního umění

seuMehO kaple
lOutkOvá představení
10/6 1630 kapka rOsy
24/6 1630 pOzdvižení v rybníce
8/7 1630 tři Malá prasátka
22/7 1630 O kOhOutkOvi a slepičce
5/8 1630 červená karkulka
19/8 1630 O hOdné víle jarMilce
2/9 1630 jak šel lev dO světa
16/9 1630 na hradě straší
akce
od 11/6 do 20/9 v 1600 

Muzika v kapli / hudební 
vystoupení každou sobotu

18/6 1100 nenechte zlenivět 
svůj MOzek

15/7 a 12/8 1400 až 1800 
knižní bleší trhy

1/7, 29/7 a 26/8 1400 až 1800 
kvízOvé a deskOvé hry

červenec a srpen 1630 
čaje O páté / každý 
čtvrtek setkání u čaje či kávy 
s konverzaci v angličtině

Městské kulturní zařízení dubí
7/6  cesta k paraplíčku
14/6  dubské hrátky
28–29/6 MstišOvská pOuť
2/7  výlet prO děti
4/7  husův večer
1/8  letnění v pOzOrce
13/8  výlet za pOznáníM
16/8  hraniční buk
22–24/8 dubské slavnOsti

kOstel sv. anežky (šanOv)
7/8–11/9 teplické varhanní létO

teplická arkadie
29/6–4/7 cyklOturistický pObyt
21/7–1/8 letní integrOvaný tábOr
10–18/8 prázdninOvý spOrtOvně-

rekreační pObyt 
určeno pro osoby s těžším 
postižením včetně vozíčkářů

K a m  v y r a z i t  z a  z á b a v o u  n a  t E P L i C K u

Všechny Tepličany bych 
určitě rád pozval na 
výstavu 600 let Židů 
v Teplicích. Historie 
Teplic se již od středověku 
prolíná s dějinami Židů. 
Ve 2. polovině 19. století 
byla teplická židovská 
obec po Praze druhou 
nejpočetnější v Čechách. 
Fakta o této téměř zmizelé 
komunitě jsou přibar-
vena fantazií a spojena 
s domněnkami a mýty. 
Kdo by nechtěl vědět 

více o lidech, kteří mívali 
úctu a tituly a v Teplicích 
po nich zůstaly honos-
né náhrobky? Výstava 
věnovaná oslavám 600 let 
Židů v Teplicích je příleži-
tostí k poznání židovské 
kultury a její minulosti 
v Teplicích.

Vernisáž výstavy se 
koná v teplickém muzeu 
19. června v 17:00 hodin. 
Přístupná bude do 5. října. 

 bohuslav boček, 
ředitel teplického muzea

K u L t u r o u

Tip Bohuslava Bočka
Otevíráte obchod? 
Začínáte podnikat? 
Máte nové produkty? 
Nejúčinnější inzerce 
v Teplicích je s námi!

tel.: 602 464 749 
 734 580 069 
e-mail: obchod@zitteplice.cz

V Teplicích 
jsme jedničky.

K u L t u r a
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Milí
čtenáři,
sluneční pa-

prsky nenechají člověka jen 
tak v klidu civět do počítače 
nebo na televizi. Musí ven. 
Navíc když má pocit, že 
před létem není úplně ve 
formě a pár kil by to před 
plavkovou sezonou chtělo 
shodit. I mě to postihlo.

Nejdřív jsme vyrazili na 
kolo. Po třicetikilometro-
vé štrece jsem se nemohla 
několik dní hýbat. Přesto 
jsem se nechala nalákat na 
brusle. Labská cyklostezka 
je fajn. Po půlhodině mi má-
lem odumřely obě nohy… 
nicméně hrdinně jsem vydr-
žela ještě hodinu a půl.

A protože jsem nepouči-
telná, a plavková sezona se 
blíží a špeky zůstávají, ne-
chala jsem se ukecat na dal-
ší zážitky. Vyšplhala jsem na 
Šaunštejn, zaskákala si z de-
seti metrů do bazénu. Byla si 
zahrát basket, golf, badmin-
ton. Bilance: rupnul mi teni-
sový loket, mám naraženou 
kostrč, zaseklou krční páteř. 
Sice váha ukazuje minus 
5 kilo, ale já jsem troska.

Nenechte se o prázdni-
nách unést zážitkovými 
programy, které pro vás při-
pravili vaši blízcí, abyste ve 
zdraví přežili.

Krásné léto bez šrámů :)

martina Seewaldová, 
šéfredaktorka

I N Z E R C E

www.kia.com

REALCENTRUM Cars s.r.o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz, web: www.realcentrum.cz
Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. 
Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Zastavte se na Kia Open Days od 9. do 15. 6.
a vyhrajte zájezd do Ria za 100 000 Kč a další skvělé ceny
Skórujte s limitovanou edicí FIFA World Cup EditionTM 

Schází vám ve 
městě venkovní 
koupaliště?

 
igor novák 
25 let, zaměstnaný 
teplice 
 

„Chybí mi tu především 
pořádná dráha na kolečkové 
brusle a hlavně bez aut a sa-
mozřejmě koupaliště také.“

 
Petra novotná
22 let, studentka
teplice 
 

„Pořádné koupaliště tu chybí 
určitě, ale taky tu není kde 
jezdit na bruslích a také je 
ve městě málo zeleně.“

 
Lucie tůmová
34 let, zaměstnaná
teplice 
 

„Na koupaliště bych si 
zašla ráda, ale mám ráda 
i brusle a stezka tu schází, 
v Teplicích prostě chybí 
hodně věcí, je tu taky hodně 
povalečů a bezdomovců.“

 
Jan Štefan
28 let, zaměstnaný
teplice

 
„Bylo by třeba obnovit pů-
vodní koupaliště v zámec-
ké zahradě. Bylo by super, 
kdyby to tam konečně mělo 
využití.“

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

na charitativní aukci 7+1 ústeckých fotografů se vydražilo v kavárně báchorka 
32 fotografií za 56 tisíc korun. výtěžek organizátoři věnovali teplické arkadii, která 
pracuje s handicapovanými dětmi. „Je to už druhá akce a bude i třetí. Sešla se znovu 
slušná řádka lidí i nadějných, talentovaných, mladých amatérských fotografů, kteří byli 
ochotní něco udělat pro dobrou věc,“ řekl spoluorganizátor fotograf Petr berounský. 
zájemci dražili velkoformátové fotografie Ústí a okolí například od martina Dlouhého 
(na snímku), marka mendela, Pavla Kozdase, milana volka nebo víta Šaldy.  zt

Výtěžek z aukce fotografií 
dostanou děti z Arkadie

MC
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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.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, 
neoznačené fotografie archiv redakce.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o, 
17. listopadu 7, 
400 10 Ústí nad Labem. 
Tiskne Europrint a.s.
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Martina Seewaldová 
tel: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitteplice.cz 
Daniel Mareš 
tel.: 607 154 021
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Mgr. Miroslav Pakosta 
tel: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitteplice.cz
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Media Concept s.r.o, 
Masarykova 119, 
400 01 Ústí nad Labem, 
tel: 602 464 749 
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Příští vydání: 27. 8. 2014 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 18. 8. 2014

www.facebook.com/zitteplice.cz

Cyklobus láká na výlety do Krušných hor
teplicko – Cyklobusy už jezdí do Krušných hor, a to každý víkend 
až do 28. září. Linky číslo 141 a 145 jezdí z Teplic až na Moldavu. 
Za jízdní kolo dáte 35 korun. Platit je možné buď v hotovosti, 
nebo z elektronické peněženky v čipové kartě.  dam
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Stavba věže v Šanově se zatím odkládá

Družstevníci 
žádají převod bytů

Arriva chystá razantní 
změny v příměstské dopravě

teplice – Obyvatelé teplické části 
Šanov dosáhli oddálení reali-
zace kontroverzního projektu. 
Stavební odbor magistrátu to-
tiž vrátil k dopracování žádost 
na dostavbu osmdesátimetrové 
budovy. Tu chce nedaleko lá-
zeňské čtvrti postavit podnika-
tel Jaroslav Třešňák.

Původní návrh přitom 
v březnu roku 2013 prošel na 
teplickém stavebním odboru 
bez problémů. To u teplické 
veřejnosti rozpoutalo vlnu ne-
vole. Obyvatelům Šanova vadí 
hlavně narušení rázu posled-
ní hezké části města. Výšková 
budova tu podle nich nemá co 
dělat. Předchozí Třešňákovo 

odůvodnění stavby magistrátu 
stačilo. Povolení měl developer 
jen na sedmipatrový dům, nyní 
potřebuje novou výjimku. Na 
vypracování žádosti má Třeš-
ňák čas do 30. června. „Každá 
architektonická studie vyvolá-
vá emoce a někdy mi přijde, že 
jde více o emoce než o studii či 
záměr. Nejsem architekt a věci 
soudím podle sebe, ale chápu, 
že se někomu takzvaná Šanov-
ská věž nelíbí,“ říká náměstek 
teplického primátora Hynek 
Hanza. Součástí areálu má být 
i koupaliště. V budově se plá-
nují luxusní byty. Apartmány 
tu podle podnikatele budou 
mít i cizinci.  dam

teplice – Radní Ústeckého kraje 
vybrali dopravce pro Teplicko, 
Žatecko a Litoměřicko. Infor-
movala o tom mluvčí Ústecké-
ho kraje Magdalena Hanáč-
ková. Příměstskou dopravu 
na Teplicku bude provozovat 
společnosti Arriva. K zásadním 
změnám v dopravě v okrese 
pak dojde od 1. ledna 2015. 
Změny se týkají linkového 
vedení, jízdních řádů, způsobu 
odbavování i tarifů. Na linky 
v příměstské dopravě budou 
nasazeny zcela nové vozy – 
19 patnáctimetrových a 15 
dvanáctimetrových autobusů. 
Cestující budou se změnami 
včas seznámeni.

„Již nepůjde zakoupit časo-

vou předplatní jízdenku pro 
celou námi dosud obsluho-
vanou oblast,“ říká jednatel 
společnosti Arriva Jan Gaisler 
a dodává, že v rámci Teplic 
bude možné mít jízdenku plat-
nou pouze v katastru města. 
Mimo Teplice bude předplat-
ní jízdenka platná pouze pro 
dané spojení, například Krup-
ka–Duchcov. „Bude-li chtít 
cestující s takovou časovou 
jízdenkou jet mimo předpla-
cenou trasu, musí zaplatit 
každou jízdu zvlášť,“ doplňu-
je Gaisler. Arriva provozuje 
v Teplicích i městskou autobu-
sovou a trolejbusovou dopra-
vu. Vznikla z původního teplic-
kého dopravního podniku.  dam

Že jste ještě nic takového 
neviděli? Je to novinka. I na 
Teplicko zavítal projekt Novo-
dobá sanitka, který funguje již 
v mnoha okresech ČR.

O co se jedná, nejlépe vy-
světlíme na příkladě. Jste star-
ší muž či žena, trpíte nemo-
cí, která vyžaduje návštěvu 
zdravotnického zařízení. Auto 
už nemáte nebo neřídíte, vaše 
děti sice auto mají, ale čas bo-
hužel ne. Co teď? Zavoláte na 
telefon 605 952 202 a objed-
náte si Novodobou sanitku. 
Ta přijede v domluvený ter-
mín k vám domů. Její řidič je 
zdravotník, dokáže vám po-
moci i v případě vaší imobili-
ty a bezpečně vás odveze na 
vyšetření. Také vám pomůže 
s vyplněním veškerých for-
malit u lékaře, zařídí úhradu 

poplatku za návštěvu zdra-
votnického zařízení, případně 
pak s vámi zajede i do lékárny 
pro léky. Potřebujete si ještě 
nakoupit? Cestou domů vše 
zvládnete.

„Vozidlo je vybaveno zaříze-
ním pro dopravu nechodících 
klientů. Při delších cestách je 
k dispozici i malé občerstve-
ní. Můžete se tak s námi svézt 

třeba na vyšetření do Ústí n. 
L. nebo do Prahy,“ říká provo-
zovatel služby Zdeněk Vikto-
ra. „Někteří klienti nás využí-
vají také na krátké cesty po 
městě, třeba když potřebují 
nakoupit, vyřídit něco na úřa-
dech, převzít doporučenou zá-
silku na poště, nebo k delším 
cestám na odborná vyšetře-
ní či do lázní. Vždy jsme vám 
k dispozici a společnými sila-
mi všechno zvládneme.“

Právě přijíždí spokojený 
klient Adolf Čziš, který službu 
využívá pravidelně. „To víte, 
už je mi 83 let a špatně cho-
dím, mívám veliké bolesti. Na 
podzim minulého roku jsem 
si šel nakoupit a cestou domů 
jsem zjistil, že mi chybí taš-
ka s penězi. Na policii jsem 
zablokoval doklady a pla-

tební kartu, ale taška už se 
mi nikdy nevrátila. Byl jsem 
z toho hodně špatný a dlouho 
jsem pak nevycházel z domu. 
To ještě nebylo to auto (Novo-
dobá sanitka, pozn. redakce). 
Dnes jsem šťastný, protože 
když pro mě přijede řidič, ze-
ptá se, jestli mám klíče, pení-
ze, hůl, pomůže mi dostat se 
k autu a nastoupit, všude je 
se mnou jako osobní asistent. 
Mám zase radost ze života, 
protože se více dostanu mezi 
lidi,“ říká pan Čziš a dodává: 
„Ten pocit jistoty je k neza-
placení.“  lp

Kontakt:
informace a objednávky 6–16 hodin 
tel.: 605 952 202
e-mail: teplice@novodobasanitka.cz
web: www.novodobasanitka.cz

Co vznikne spojením výhod sanitky a taxíku? Novodobá sanitka

Řidič asistuje nejen při vystupování 
z vozu, ale doprovází klienta až k bytu.

Ulice U Divadla 
je uzavřená
teplice – Z důvodu rekonstrukce 
kanalizace je až do 31. červen-
ce uzavřena ulice U Divadla 
mimo zásobování NC Fontána. 
V první etapě bude proveden 
výkop v křižovatce ulic U Diva-
dla a Mírové náměstí. Vjezd do 
vnitrobloku bude obousměrný. 
Ve druhé etapě bude uzavřen 
úsek od Mírového náměstí po 
vjezd do vnitrobloku. Ve třetí 
etapě bude uzavřen úsek od 
křižovatky s ulicí Krupská po 
vjezd do vnitrobloku.  zt

Do obnovy Krušných 
hor dá stát 80 milionů
Krušné hory – Lesy v Krušných 
horách bojují s houbou – 
kloubnatkou smrkovou. Proto 
letos stát investuje do výsadby 
stromků v Krušných horách, 
které byly v sedmdesátých 
a osmdesátých letech poniče-
né rozsáhlou imisní kalamitou, 
přes 80 milionů korun.

Celkové náklady na obnovu 
dřevin v Krušných horách od-
hadují Lesy ČR na dvě miliardy 
korun.  zt

z a u J a L o  n á S

teplice – Členové bytového 
družstva SBD Mír, které má 
1675 členů, jsou stále nespo-
kojenější. Na začátku června 
se znovu sešli v teplickém 
domě kultury na akci, kterou 
zorganizoval nově vznikající 
spolek ProMír. Někteří členové 
družstva připravili změnu 
stanov, která umožňuje převod 
družstevních bytů i garáží do 
osobního vlastnictví. Vedení 
družstva tuto změnu však ostře 
odmítá. Argumentuje tím, že 
kvalitní bydlení lze zajistit jen 
v družstevním vlastnictví. Na 
shromáždění vyvolali členové 
i diskuzi k dalším ztrátovým 
projektům, jako je nákup vily 
Birnbaum či fotovoltaická elek-
trárna v Nové Vsi. „Záleží nám 
na tom, aby družstvo nebylo 
jen státem ve státě,“ uvádí 
jeden ze zakladatelů spolku 
ProMír Zdeněk Kotala.  dam
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Tepličanům schází velké koupaliště v centru města
teplice – Tepličanům stále více 
vadí absence pořádného 
koupaliště v centru města. 
Aquacentrum s 25 metrů 
dlouhým bazénem jim nestačí. 
Mnozí by uvítali obnovu toho 
v Zámecké zahradě. „Leží tu 
ladem opravdu skvělý prostor, 
na který se snažíme upozornit 
na sociálních sítích. Byl bych 
moc rád, kdyby naše aktivi-
ty vedly k záchraně tohoto 
krásného místa,“ říká jeden ze 
zastánců koupaliště, Dominik 
Feri. Ten patří ke skupině lidí, 
jimž osud koupaliště není 
lhostejný, čistí jej od plevelu 
a pořádají zde různé happe-
ningy. Prioritou magistrátu je 
ale v současné době obnova 
zimního stadionu a na obnovu 
koupaliště nemá finanční 

prostředky. „Nostalgické vzpo-
mínky na koupání v Zámecké 
zahradě jsou hezké, ale doba 
je jiná, dnes by k tomu muselo 
být parkoviště pro tisíc aut. 
Není to jen o povídání na soci-
álních sítích. Naší prioritou je 
obnova zimního stadionu, pak 

až přijde na řadu koupaliště,“ 
říká primátor Teplic Jaroslav 
Kubera a dodává, že město má 
nejvíce bazénů na tisíc obyva-
tel v České republice. „Žádnou 
iniciativu na obnovu koupali-
ště v Zámecké zahradě jsme 
ještě nezaložili, ale snad se 

brzo ledy pohnou, třeba i naší 
zásluhou,“ dodává Feri.

Ke koupání mohou obyva-
telé regionu využít i další vod-
ní plochy. Kdo dává přednost 
přírodnímu koupání, užije si 
hlavně u jezera Barbora v Ol-
dřichově. Jedná se o nejroz-
sáhlejší vodní plochu v okolí 
Teplic, která vznikla zatope-
ním stejnojmenného dolu. 
Lidé z celého okolí se tu věnují 
jak příjemnému koupání, tak 
i sportu. Vyhledávané je i kou-
paliště v Oseku. I v Krupce mo-
hou obyvatelé využít venkovní 
koupaliště v ulici Nad Plovár-
nou. V oploceném areálu se na-
chází velký bazén, brouzdaliště 
i hřiště na plážový volejbal. Od 
9:00 do 19:00 pak můžete na-
vštívit i koupaliště v Dubí.  dam

Referendum o ubytovně v Červeném Újezdu je neplatné
Hrobčice – Problémy s areálem bývalého uteče-
neckého tábora v Červeném Újezdu nekončí. 
Referendum v Hrobčicích, které proběhlo spolu 
s volbami do Evropského parlamentu 23. a 24. 
Května, je totiž neplatné. Zúčastnilo se ho jen 
11 procent voličů, k platnosti je však nutných 
35 procent. Z veřejného setkání s občany při-
tom vyplynulo, že by zrušení současné problé-
mové ubytovny uvítali.

Obec chtěla v areálu, jehož cena je 15 mili-
onů korun, vybudovat nové bydlení či domov 
pro seniory. „Nemáme žádná kulturní zařízení, 
chybí nám zázemí pro turisty a využití volné-
ho času mládeže je také nulové. Rovněž je tu 

velká poptávka po stavebních parcelách, neboť 
nás omezuje Chráněná krajinná oblast Čes-
ké středohoří. Dalším řešením je prostě vyma-
zat areál úplně z mapy,“ říká starostka Hrobčic 
Jana Syslová. Opoziční bílinští zastupitelé přišli 
právě s posledně jmenovaným návrhem. Chtě-
jí, aby město areál koupilo a následně zboura-
lo. Pozemky, které po demolici zůstanou, by pak 
město mohlo převést například na státní pod-
nik Lesy České republiky. To Bílinští zastupitelé 
na svém zasedání schválili. Provozovatel areálu 
Pavel Fousek to však nepřijímá. Nabídka podle 
něj platila jen pro starostku Hrobčic Janu Syslo-
vou. Co bude s areálem dál, tak není jasné.  dam

V hvězdárně můžete 
sledovat meteority
teplice – Teplická hvězdárna zve 
všechny zájemce 12. srpna na 
sledování meteorického roje 
Perseidy. Tyto meteory k nám 
přilétají každý rok v srpnu. 
Tělesa vstupují do atmosféry 
velkou rychlostí kolem 60 
kilometrů za sekundu. Začínají 
zářit asi ve výšce 120 kilome-
trů, zhasínají pak o několik 
kilometrů níže.  zt

Teplická nemocnice 
získala finanční dar
teplice – Neurologické oddělení 
teplické nemocnice obdrželo 
finanční dar ve výši 100 000 
korun. Tato suma byla využita 
na rekonstrukci, konkrétně na 
výměnu pěti plastových oken 
na jednotce intenzivní péče. 
Peníze nemocnici daroval pod-
nikatel Jaroslav Třešňák.  zt

Ruina zimního 
stadionu nezmizí
teplice – Ruina teplického zim-
ního stadionu jen tak nezmizí. 
Stále totiž není vyřešené její 
vlastnictví. Demolice začala 
v roce 2012. Původní majitelé 
prodali budovu slovenské 
firmě Groupstav za tisíc korun 
s podmínkou, že pokud stavbu 
nezbourá, vrátí ji původním 
majitelům. Stadion však hyzdí 
město dál a původním majite-
lům jej nikdo nevrátil. „Pokud 
nebude vyřešené vlastnictví, 
nedá se dělat vůbec nic,“ říká 
primátor Jaroslav Kubera.  dam

Řidiči dostávali sluníčka
teplice – Tepličtí řidiči zažili 
nečekané překvapení. V rámci 
akce Sluníčko nebo mráček je 
totiž spolu s policisty kontro-
lovali žáci 4. třídy Základní 
školy Edisonova. Šoférům 
pak rozdávali dárky v podobě 
sádrových sluníček a laminá-
tových mráčků. Děti kontrova-
ly hloubku dezénu pneumatik 
nebo povinnou výbavu. Řidiči, 
kteří měli vše v pořádku, 
dostali sádrové sluníčko, ti 
z kontrolovaných, kteří poru-
šili platnou legislativu, dostali 
od dětí laminátový mráček.  zt

V Seumeho kapli budou v létě koncerty i bleší trh
teplice – Původně hřbitovní 
Seumeho kaple v Teplicích 
bude v létě maximálně využitá. 
Městem zrekonstruovaná 
kaple nyní přechází do správy 
knihovny. Celé léto zde budou 
koncerty, bleší trhy i divadel-
ní představení. Kompletní 
program najdete na straně 2. 
Stavbu převzalo město Teplice 

do svého majetku v roce 2009. 
V roce 2012 byla kaple nákla-
dem 4 649 981 Kč zrekonstru-
ována. Obnovena byla fasáda 
a střecha a bylo provedeno od-
vodnění kaple. Na její obnovu 
přispělo Ministerstvo kultury 
dotací ve výši 400 000 Kč. 
Kaple je zapsána v seznamu 
kulturních památek.  dam

Ředitel krajské policie 
zřejmě pil před jízdou
teplice – Ředitel 
policie v Ústec-
kém kraji Tomáš 
Lansfeld zřejmě 
řídil pod vlivem 
alkoholu. Z infor-
mací policejních 
mluvčí vyplývá, 
že policisté ho 
zastavili na Břeclavsku a při 
dechové zkoušce mu zjistili 
téměř promile alkoholu.
Lansfeld se podrobil i odběrům 
krve, pokud jejich výsledky po-
tvrdí, že před jízdou pil, bude 
případ řešit policejní prezident 
Tomáš Tuhý.  zu

z těchto skokanských můstků v zámecké zahradě si už do vody neskočíte. foto: archiv
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Lázeňská nalákala do centra Teplic tisíce lidí
teplice – Zahájení lázeňské sezony v Tep-
licích bylo před dvěma sty lety asi jiné. 
To letošní, osmisté šedesáté, si Tepličané, 
mnohdy v podobných kulisách, užili skvě-
le. V sobotu a v neděli 31. května a 1. červ-
na zaplnily náměstí i přilehlé uličky 
tisíce lidí. Na každém kroku byly stánky 
s občerstvením i nejrůznějšími výrobky. 
Hned na několika pódiích byl připraven 
program nejen pro děti, ale i pro milov-
níky nejrůznějších hudebních žánrů. 
Na Ptačích schodech to v sobotu rozjela 
skupina Burma Jones. Hlavním lákadlem 

téhož dne byla slovenská poprocková par-
ta Desmod, která kvality nezapře. Sobotní 
večer pak uzavřel velkolepý ohňostroj. 
Hned v neděli po obědě přítomné rozprou-
dila Severočeská filharmonie Teplice se 
sólistkami Nikoletou Spalasovou, Marké-
tou Paulíčkovou a Terezou Hálovou. Jejich 
podání klasických rockových skladeb od 
Led Zeppelin, Deep Purple, Queen či Pink 
Floyd bylo jedním z vrcholů lázeňské. 
Nedělní večer pak patřil nestárnoucím 
bardům z kapely Chinaski, kteří svým 
vystoupením nepřekvapili, ale pobavili. 

„Byl to prostě úžasný festival, nikdy jsem 
tu nebyl a hrozně mě překvapila úroveň 
i velikost akce,“ říká jeden z návštěv-
níků, Jiří Koutecký. Lázeňská ovšem ve 
městě zkomplikovala dopravu. Některé 
ulice byly uzavřené, parkoviště praskala 
ve švech. Při výjezdu z nich a na křižo-
vatkách došlo i k několika dopravním 
nehodám. Úklid po tak velké akci, zvládlo 
město i tentokrát dobře. Letošní lázeňská 
se podle organizátorů vydařila a už teď 
se všichni těší na další ročník, který bude 
jistě stejně velkolepý jako ten letošní.  zt

Děti se možná polekaly, když na jeviště zamířila skupina Dymytry. Jediná česká kapela, 
která vystoupila na mezinárodním festivalu Wacken open air a která stejně jako 
Slipknot, Kiss nebo Lordi vystupuje v maskách, jež pro ni byly speciálně vytvořeny 
v dílnách národního divadla.

Chinaski odehráli svůj standardní výběr 
písní. nechybělo nic zásadního. foto: hostek

mezi jednotlivými scénami neustále 
proudily davy lidí. foto: daniel mareš

i letos byl připraven bohatý program pro 
děti. foto: luboš hostek

bez svěcení pramenů by slavnosti 
nemohly začít. foto: luboš hostek

Město hospodařilo s přebytkem
teplice – Teplický magistrát 
zveřejnil výsledky hospodaření 
na rok 2013. Město skončilo 
v plusu přes 85 tisíc korun. 
Celkové příjmy za uplynulý 
rok byly přes 795 tisíc korun. 
Výdaje pak činily přes 709 tisíc 
korun. Město podle zprávy za 
uplynulý rok nevyužilo žádnou 
půjčku ani úvěr. Vedení města 
hodnotí výsledek kladně. „Už 
před pár lety jsme přešli na 
nový systém zadávání zakázek, 
snažíme se je limitovat, vybírat 
prostě levné, ale kvalitní zho-

tovitele či dodavatele. Výběr 
daní byl také lepší, než se 
předpokládalo. Ušetřit se nám 
také podařilo díky tomu, že 
jsme některé investiční akce 
přesunuli do příštího roku. Na-
příklad zateplení Maršovské, 
které odhadem vyjde na 41 
milionů korun,“ popisuje pri-
mátor Teplic Jaroslav Kubera. 
Písemné připomínky k hospo-
daření mohou občané uplatnit 
do 19. června. Ústně pak při 
jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva 20. června.  dam

Zloději vykrádali byty cizinců
Prosetice – Policisté dopadli zloděje, kteří se v uplynulých dnech 
stali postrachem obyvatel sídliště v Proseticích. Sedmadvaceti-
letý muž se svým o dva roky mladším komplicem se zaměřili na 
vykrádání bytů, v nichž se přechodně zdržují cizinci, kteří přijeli 
navštívit lázeňské město. Nebáli se vniknout ani do bytu, ve kte-
rém cizinci spali. Odcizili jim peníze i další předměty v hodnotě 
77 tisíc korun. Z dalšího bytu pak odnesli LCD televizor a note-
book celkem za 46 tisíc korun. Oba muži byli obviněni z přečinů 
porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které jim 
v případě odsouzení hrozí až pětileté vězení.  zt

Arkadie grilovala v polské Złotoryji
teplice – Již počtvrté se zúčastni-
lo družstvo Arkadie grilovací 
olympiády v polské Złotoryji. 
Na programu bylo i setkání 
v rámci projektu partnerství 
programu Leonardo da Vinci. 
Vedle vlastní grilovací olympi-
ády bylo významnou součástí 
programu právě seznámení se 
způsobem, jakým polská stra-
na přistupuje k zaměstnávání 

lidí znevýhodněných na trhu 
práce a k přípravě na jejich 
pracovní uplatnění. V rámci 
této části programu si účast-
níci setkání vyzkoušeli své 
pracovní dovednosti přímo na 
pracovišti chráněných dílen. 
Dalším bodem programu byla 
i sportovní část zaměřená na 
členy delegace se zdravotním 
postižením.  Josef Hon

Okradla muže 
s příslibem sexu
teplice – Policisté dopadli pa-
chatele loupežného přepadení 
v centru Teplic.

Pětačtyřicetiletá žena vylá-
kala pod příslibem sexu Tep-
ličana do parku, její komplic 
tam muže udeřil pěstí do ob-
ličeje. Žena mu zatím z kapsy 
vytáhla peněženku s doklady, 
platební kartou a téměř devíti 
tisíci. Byli obviněni ze spáchá-
ní trestného činu loupeže, za 
který jim hrozí až deset let za 
mřížemi.  zt

Děti se rozloučí
se školním rokem
teplice – Teplický dům dětí 
a mládeže se rozloučí před 
prázdninami tradičním 
Barevným odpolednem, 
které se uskuteční v Zámec-
ké zahradě 20. června od 
16 hodin. Akce je určena 
dětem předškolního a mlad-
šího školního věku. Mohou 
se těšit na soutěže, součástí 
programu bude i jízda na 
koloběžce.  ap
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Pozor na rozinky z Íránu
Rozinky z Íránu obsahují minerální olej, 
který není potravinářskou látkou a nesmí se 
v potravinách používat. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce zjistila přítomnost 
nepovolené látky v rozinkách Dried Raisins 
LTC, v balení 200 g, s označením data 
minimální trvanlivosti 24. 2. 2015, šarže 
L1401101/2S, země původu: Írán.

„Množství použitého nepovoleného oleje 
činilo 567 mg/kg a výrobce tak porušil naří-
zení o potravinářských přídatných látkách. 
Pokud máte uvedenou šarži doma, rozhodně ji nedoporučuje-
me ke konzumaci,“ uvedl Radoslav Pospíchal z inspekce. 
SZPI nařídila stažení předmětné šarže z trhu.  zt
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Kam se dá v Teplicích zajít 
na dobrou a kvalitní večeři?

vilém Houdek
35 let, dělník
teplice

„Černá kočka 
prostě nemá 
konkurenci, 

tam chodíme se ženou moc 
rádi a taky všude tam, kde je 
příjemná venkovní terasa.“

radek tesař
21 let, zaměstnaný
teplice

„To nevím, 
nikam moc 
nechodím, spíš 

si zajdu jen tak třeba do Tip 
Sport Baru.“

alan bláha 
19 let, student 
teplice

„Bar a grill 60 
je prostě super, 
mají tam oprav-

du dobré hamburgery.“

Denisa Dřevěná 
19 let, studentka 
teplice

„Já ráda chodím 
do Černé kočky, 
tam vaří výbor-

ně, škoda, že je tam pořád 
tak plno, bez rezervace se 
tam člověk ani nedostane.“

Jakub Dotřel 
21 let, zaměstnaný 
teplice
„Je tu sice 
hodně restau-
rací, ale já jím 
většinou doma, 

takže je moc nenavštěvuji.“

Šárka Krejčíková 
30 let, recepční 
teplice

„Černá kočka je 
skvělá, tam si 
zajdu ráda na 

dobré jídlo.“

Petra maci bobová 
21 let, studentka 
teplice

„Hospoda 
U Veselýho 
mandlu je fajn, 

vaří tam opravdu dobře, 
a není to ani drahé a je tam 
příjemná atmosféra.“

viola Čermáková 
26 let, zaměstnaná 
teplice

„Mám ráda ital-
ské cukrovinky, 
myslím, že tu ně-

jaká taková cukrárna byla, ale 
asi se někam přestěhovala.“

Jan Kříž 
26 let, zaměstnaný 
teplice

„V Olympii je 
dobrá pizzerie, 
tam si rádi za-

jdeme, jinak ani nevím.“

Eva nekolová 
26 let, zaměstnaná 
Krupka

„V Krupce ani 
v Teplicích nic 
moc není. Třeba 

Pizzerie ve Fontáně je dobrá, 
ale jinak si myslím, že lépe 
vaří v Ústí.“

a n K E t a
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Kam sahá historie klubu 
a vašich úspěchů?

Bedřich: Klub jsme založili 
už v roce 1972 jako malí kluci, 
z těch, co jsme klub zakládali, 
jsme tu zůstali dva a třetí při-
šel o tři neděle později.

Modelaření vás baví odmala?
Bedřich: V té době jsme 

zkoušeli modelařit různě, dě-
lali jsme rakety, letadla, lodě, 
prostě vše, co šlo, hrozně nás 
to chytlo.

Viktorie: K raketovému mo-
delářství jsem se dostala díky 
mé učitelce na základní ško-
le paní Pavkové. Hledala jsem 
tenkrát nějakého koníčka, 
a tak jsem se dostala do krup-
ské organizace raketových 

modelářů. Moje maminka 
byla tímto nápadem šoko-
vaná. Nevěděla, co mě bude 
čekat, ale nakonec se mi to 
zalíbilo a zůstala jsem u toho 
celých 9 let. Modelařinu mám 
prostě moc ráda. Zamilovala 
jsem si stavění raket, ale také 
cestování a poznávání lidí 
z celého světa.

Kateřina: Ani sama nevím. 
Vždy se mi líbila letadla říze-
ná vysílačkou. Jednou mi tať-
ka koupil obyčejnou staveb-
nici plastikového letadla, tak 
jsem ji sestavila, nabarvila 
a chtěla další. Jenže když už 
jsem žebrala o čtvrtou, tak mi 
řekl, že nebude utrácet peníze 
jen tak, a že jestli chci další, 
měla bych začít chodit do ně-
jakého modelářského kroužku. 
A protože je taťka ředitel a jed-
na jeho paní učitelka spolu se 
svým manželem vedla mode-
lářský klub, hned mi to domlu-
vil. Takže rakety jsou jedna 
velká náhoda, která mne po-
tkala na cestě k leteckému 
modelářství. V dnešní době už 
mám i několik letadel na vysí-
lačku, ale na ukončení raketo-
vé kariéry je už pozdě.

Raketám se u vás věnuje 
celá rodina?

Bedřich: Ano, synové už 
jsou vystudovaní, teď nemají 
tolik času, ale byly doby, kdy 
jsme takto jezdili všich-
ni. Moc jsme si to vždy 
užívali. Manželka dělá 
i rozhodčí, vždy všechny 
fotí a je samozřejmě i tý-
movým manažerem.

Jaké jsou vaše největší 
úspěchy?

Koho by napadlo, že malá budova 
na sídlišti v Krupce je základnou 
hned pro několik mistrů světa 
a najdeme tu nepřeberné množ-
ství pohárů, medailí... a raket. Rake-
tomodelářský klub v Krupce, který je 
známý po celém světě, vyrábí dokona-
lé makety skutečných vesmírných raket. 
Nejvyšší hlavou klubu je Bedřich Pavka. 
On a jeho dvě úspěšné svěřenkyně Kateřina 
Vaníková a Viktorie Tržilová otevřeli dveře 
základny pro Žít Teplice.

Kateřina Vaníková
Narodila se v roce 1997 v Tep-
licích. Baví jí spousta věcí, od 
kreslení, po čtení knížek a historii, 
ale nejvíce se věnuje modelařině, 
hraje na housle v ZUŠ Teplice 
a ráda sportuje. S modelářstvím 
začala poměrně pozdě, a to v zimě 
2009, kdy jí bylo 12 let. Získala 
titul mistryně světa v družstvech 
v kategorii S7 – velká maketa, 
vícemistryně světa ve stejné kate-
gorii v jednotlivcích a vícemistry-
ně světa v družstvech v kategorii 
S5B – maketa výška.
 
Moje nej: 
Číslo: 7
Jídlo: plněné knedlíky uzeným
Hudba: rádio
Politik: nějaká budoucí prezi-
dentka
Záliba: sport a hudba
Citát, krédo: 
přes překážky ke hvězdám

P r o F i L

Základna mistrů světa je na krupském sídlišti

daniel mareš
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Bedřich: Na posledním mis-
trovství světa na Slovensku 
jsme obhájili titul mistrů svě-
ta. Ten jsem obhajoval se svý-
mi syny Martinem a Markem, 
kteří se modelářství také věnu-
jí odmala. Náš bodový náskok 
byl opravdu velký. Manželka 
nám dělala týmového mana-
žera, takže všichni čtyři jsme 
byli na stupních vítězů, bylo to 
opravdu krásné.

Viktorie: Za svůj největší 
úspěch považuji to, že jsem se 
dostala na mistrovství světa, 
které se konalo v roce 2012 na 
Slovensku, a skončila jsem ve 
své kategorii po rozletu čtvrtá. 
Letos jedu na mistrovství světa 
do Bulharska, ale již jako jedi-
ný junior.

Kateřina: Mým největším 
úspěchem je titul mistra světa 
v družstvech v královské kate-
gorii S7 – velká maketa, vice-
mistr světa ve stejné katego-
rii v jednotlivcích a vícemistr 
světa v družstvech v kategorii 
S5B – maketa výška. V té kate-
gorii S7 bylo super, že jsem na 
stupních vítězů za ČR nestá-
la jen já, ale i mí dva kamará-
di reprezentanti, takže to byl 
opravdu velký úspěch.

Čím to je, že jste tak dobří 
z celé republiky a z celého 
světa zrovna vy?

Bedřich: Všechno jsme si mu-
seli vymyslet sami. V těch osm-
desátých letech jsme byli ještě 
takoví outsideři. Když jsme při-
šli po vojně, tak jsme se začali 
propracovávat dále. Zjišťovali 
jsme, že začínáme zbytek re-
publiky převyšovat. Vyhrávali 
jsme najednou všechny velké 
akce. Od té doby reprezentuji 
vlastně neustále.

Co je na létání s maketami 
raket tak zábavného?

Bedřich: Létání je hrozný 
adrenalin, což nám samozřej-
mě nikdo nevěří. Dnes už rake-
ty naštěstí nebouchají, moto-
ry už jsou více propracované, 
dříve ze čtyř bouchly třeba tři. 
Když to potom letí třístupňově, 
tak je to prostě úžasné. Make-
ta rakety Ariane 4 odhodí bě-
hem výstupu motory a nako-
nec vypustí i makety družic. 
Vše se snažíme stavět podle 
originálních plánů, aby to bylo 
co nejautentičtější.

Viktorie: Možná to vypadá 
jako celkem poklidný sport, 
ale když člověk zapadne až po 
kolena do bahna a nemůže se 
dostat ven, tak je to celkem 
zábava. Kariéru založenou na 
modelářství ale asi neplánuji, 
jelikož matika a fyzika nejsou 
zrovna mí přátelé.

A co vás baví na jejich stavbě?
Kateřina: Jak která část. Fi-

nální věci jsou prostě super, ty 
mě fakt baví stavět. Ale v zimě 
už se zase těšíme na létání 
s maketami.

Jak dlouho to trvá, než se 
postaví takováto špičková 
maketa rakety?

Kateřina: Jak která, třeba 
Ariana tak pět měsíců.

Viktorie: Jednoduchou rake-
tu umím postavit třeba i za ho-
dinu, není to tak hrozné.

Bedřich: Musí se sehnat 
technická data a také origi-
nální pracovní výkres. Ten 
se musí přepočítat v měřítku 
a pak k tomu musí být foto-
grafie. Podle toho se bodu-
je a měří. Musí to mít přesně 
zbarvené znaky. Nejhorší je za-
čít. První raketa vyjde na 500 

až 600 hodin. Na mistrovství 
světa a Evropy jsme například 
stavěli šest Arian za rok.

Kolik stojí taková mistrovská 
maketa rakety?

Bedřich: Já jsem nikdy žád-
nou neprodal, ale jejich cena 
se pohybuje kolem tří tisíc 
eur. Jednou za mnou přišel je-
den Polák, který mi řekl, že 
by chtěl moji raketu koupit, 
říkal, že chce na mistrovství 
světa. Řekl jsem mu, že za ni 
chci dva a půl tisíce eur. Tak 
na mě koukal. Ale zeptal jsem 
se ho, kolik má na hodinu jako 
lékař, což bylo jeho povolání. 
Odpověděl mi, že má pade-
sát eur. No a já si svou raketu 
cením jen na 5 eur za hodinu 
práce. Tak na mě tak koukal, 
ale uznal to.

Nicméně raketu jsem ni-
kdy neprodal. Nyní, když už 
s ní nelétám, tak bych ji třeba 
i prodal, například do nějaké-
ho muzea. Ale proč bych jinak 
prodával maketu, která je jed-
nou z nejlepších na světě?

Jaké jste měl pocity, když jste 
několikrát za sebou vyhrál 
světový pohár?

Bedřich: My si například 
všechno platíme sami. Za start 
na mistrovství Evropy jsme 
každý museli zaplatit 350 eur, 
startovné za manželku, děti 
a mě. Místo na dovolenou jsme 
prostě jezdili na šampionáty.

Jste opakovaně mistry 
světa i Evropy, dá se říci, že 
dominujete v tomto sportu …

Bedřich: Moji synové a Bára 
Pakostová prostě neměli na 
přelomu tisíciletí konkuren-
ci. Jednou nastala i taková za-
jímavá situace. V Rumunsku 

skončili právě tito tři na stup-
ních vítězů. Měli tam však jen 
dvě české vlajky, takže to byl 
problém, ale nakonec tu třetí 
někde sehnali. Díky mému pro-
testu musela světová organiza-
ce změnit i pravidla, od té doby 
se musí vozit na veškeré akce 
tři vlajky.

Čím to je, že jsou tak úspěšné 
právě dívky?

Bedřich: Většinou je k tomu 
přivedli kluci, kteří sem chodi-
li. Holky to prostě umí, třeba 
Báru Pakostovou to začalo tak 
bavit. Vydržela to do devate-
nácti let, nyní studuje na lé-
kařku. Ale vždycky mi říká, že 
má absťák, a občas si sem zale-
ze a něco postaví nebo si zalé-
tá. Teď tu máme právě Kateři-
nu Vaníkovou, ta je teď vlastně 
nejlepší v republice.

Vikorie: K raketám mě jako 
holku táhne možná ta poklid-
nější forma adrenalinu a hlav-
ně originalita, protože kamkoli 
přijdu, téměř nikdo neví, o co 
jde, a holek v modelářském 
okruhu je celosvětově opravdu 
celkem málo.

Kateřina: Myslím si, že mode-
lářství by nemělo být pod nad-
vládou kluků, protože holky jsou 
preciznější, trpělivější a prostě 
šikovnější. I já jsem měla vzor 
v modelářce – své předchůdkyni 
Báře Pakostové, která to dokáza-
la natřít všem klukům, kteří se jí 
postavili do cesty.

Jak je finančně náročné stát 
se raketovým modelářem?

Bedřich: Děti platí ročně 500 
korun. Pokud platí 600 korun, 
mají v tom i mezinárodní licen-
ci. Bohužel i tak je pro mnoho 
rodin problém toto zaplatit, 
máme zde hodně dětí tady ze 
sídliště a není to pro ně ani tak 
jednoduché. 

Viktorie Tržilová
Narodila se v roce 1999 v Praze. 
Navštěvuje Biskupské gymnázi-
um v Bohosudově a je v kvartě. 
Mimo raket jí baví hrát na piano 
a divadlo. Je několikanásobnou 
mistryní České republiky a skon-
čila čtvrtá na mistrovství světa.

 
Moje nej:
Číslo: 17
Jídlo: špagety
Politik: o politiku se nezajímám
Hudba: punk rock
Záliba: rakety a hra na klavír
Citát, krédo: John Lennon: 
Až ti bude v životě nejhůř, otoč 
se ke slunci a všechny stíny 
padnou za tebe.

P r o F i L

Bedřich Pavka
Narodil se v roce 1961. Je největší 
postavou od vzniku samostatné 
ČR. Do roku 2012 jako reprezen-
tant ČR získal 39 medailí, z toho 
5 x titul mistra světa a 5 x mistra 
Evropy, 4 x vyhrál Světový pohár, 
v S7 3 x za sebou. Od roku 2000 
je trenérem české reprezentace, 
věnuje se mládeži. Vychoval řadu 
juniorských mistrů světa a Evropy 
včetně vlastních synů. V součas-
né době je předsedou raketových 
modelářů v ČR a členem technic-
ké komise CIAM při FAI.
 
Moje nej:
Číslo: 7
Jídlo: losos
Politik: nemám
Hudba: Dr. Pepe
Záliba: hokej
Citát, krédo: nemám

P r o F i LZákladna mistrů světa je na krupském sídlišti
r o z H o v o r
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Ve Fojtovicích 
budou vítat léto
Den plný zábavy přichystali 
pro děti i dospělé ve Fojtovi-
cích. Na akci, která se uskuteč-
ní 21. června, nebude chybět 
tombola, projížďky na koních, 
jízda v traktorech či ukáz-
ky výcviku psů. Děti budou 
mít k dispozici dětské hřiště 
s trampolínou i skákacím 
hradem. Zábavný den začíná 
v 11 hodin.  dam

Duchcovský zámek

Město Duchcov nemá 
v poslední době zrovna 
dobrou pověst, návštěvník 
však musí ocenit mnohé 
historické památky, které 
dokládají jeho historický 
význam. Jednou z nich je 
i areál duchcovského zám-
ku, který dal v letech 1675 
až 1685 vystavět Jan Bed-
řich z Valdštejna na místě 
staršího renesančního sídla 
Lobkoviců. Zájemci by si 
neměli nechat ujít návštěvu 
unikátní barokní zahrady, 
která pochází z roku 1720. 
Do dnešních dnů se nám 
bohužel nezachoval barokní 
špitál, ten byl z důvodu těž-
by uhlí v roce 1959 zlikvido-
ván. Součástí expozic jsou 
i prostory pokojů Giacoma 
Casanovy, který zde až do 
své smrti strávil posledních 
13 let svého života jako 
valdštejnský knihovník 
a napsal tu své paměti.  zt

t i P  n a  v Ý L E t

Malá Paříž každou neděli u Zahradního domu
Nejrůznější hudební styly, ale vždy skvělou atmosféru můžete 
zažít každou neděli až do září v altánu u teplického Zahradního 
domu. Letos tak probíhá celkem 19 hudebních festivalů na jed-
nom místě, a to zcela zdarma. Začátek je vždy v 15 hodin. „Vzhle-
dem k tomu, že je akce pravidelná, hezká a zdarma, své příznivce 
si vždy najde,“ říká pořadatel akce Antonín Moravec.  zt

Přijďte si zatančit 
na terasu divadla
Na terase Krušnohorského 
maskaronu si můžete užívat 
jazzovou hudbu. 30. července 
tu vystoupí trojice profesi-
onálních hudebníků, hráčů 
orchestru Severočeského di-
vadla opery a baletu Ústí nad 
Labem, doplněná o dva sólis-
ty a zahraje slavné jazzové 
i filmové melodie i populární 
písničky.  zt

V muzeu vystavují 
historické kočárky
Výstava v teplickém muzeu 
přestavuje sbírku kočárků 
Hanky Müllerové, která se své-
mu koníčku věnuje od útlého 
mládí. Návštěvníci si až do 
27. července mohou prohléd-
nout kočárky regionálních 
i evropských výrobců z minu-
lých desetiletí.  dam

V Teplicích vystoupily 
hvězdy z New Yorku
Hvězdy Broadway Theatre 
New York spolu se Severočes-
kou filharmonií Teplice mohli 
zájemci vidět 22. května v tep-
lickém domě kultury. Nevšední 
zážitek odstartoval 50. ročník 
Hudebního festivalu Ludwiga 
van Beethovena.  zt

Navštivte železniční 
muzeum v Oseku
Budova oseckého nádraží ožije 
během léta historií vlakové 
dopravy. Klub přátel Krušno-
horské železnice zve všechny 
zájemce na prohlídku expozice 
Moldavské dráhy, kulturní 
památky ČR.

Nádraží je možné navštívit 
v následujících dnech: 5. čer-
vence či během Osecké pouti 
16. a 17. srpna.  zt

Záchranáři u Olympie vyprošťovali zraněné
Záchranáři přilákali v sobotu 
17. května před teplické ob-
chodní centrum Olympia stov-
ky lidí. V rámci Dne prevence 
tu svoji techniku předvedli 
zdravotníci, hasiči i policisté. 
Přihlížející mohli sledovat 
i reálnou ukázku vyprošťo-
vání zraněné osoby z vraku 
automobilu. Součástí akce byly 
dopravní testy pro nejmenší 
či jízdy zručnosti. Kdo chtěl, 

mohl si na simulátoru zkusit 
převrácení v automobilu. Od-
poledne si tak užili dospělí i ti 
nejmenší.  zt

KONTROLA VOZU PŘED 
DOVOLENOU

více na www.chara.cz Akční nabídka platí do 19.7.2014 nebo do odvolání.

Váš specializovaný autoservis a pneuservis |   www.chara.cz

více na www.chara.cz
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V teplické botanické zahradě 
si budete připadat jako v pralese

Jako na jiném kontinentě si 
budete připadat v Botanické 
zahradě Teplice. Na návštěv-
níky tu čeká xerický, tropický 
i subtropický skleník a hekta-
rový venkovní areál. Zahrada 
se snaží představit flóru napříč 
kontinenty. Xerický skleník 
zahrnuje rostliny z polopouští 
Střední a Jižní Ameriky, Jižní 
Afriky, Madagaskaru i Arábie. 

V tropickém skleníku určitě ne-
přehlédnete vodopád a zříceni-
nu mexické pyramidy. Subtro-
pická expozice vás pak zavede 
do Patagonie, na Nový Zéland 
i do jižní Austrálie. „Otázka, 
která rostlina je v expozici 
nejzajímavější, je složitá, je to 
relativní a každý návštěvník 
si najde tu svou,“ říká ředitel 
zahrady Jiří R. Haager.  zt
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Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla

První skla už sjela z moder-
nizované výrobní linky R1 
v teplické sklárně AGC Flat 
Glass Czech. Rekonstrukce 
provozu na výrobu autoskel 
trvala dva roky a vyšla na více 
než miliardu korun. V provozu, 
který bude výrazně šetrnější 
k životnímu prostředí, vzniklo 
80 nových pracovních míst. 
Nová linka, která denně vyrobí 
500 tun skla, se pyšní uni-
kátní technologií. „Nikde na 
světě momentálně nefunguje 
žádná taková,“ řekl předseda 
představenstva AGC Flat Glass 
Czech Pavel Šedlbauer.

Největší dodavatelé 
autoskel v Evropě
„Jedna z nejvýznamnějších 
investic skupiny AGC v Ev-
ropě v posledních letech je 
důkazem posilování pozice 
AGC jakožto významného 
dodavatele skel pro rozvíjejí-
cí se automobilový průmysl. 
Touto investicí podporujeme 
naši dlouhodobou strategii 
stát se největším dodavatelem 

autoskel v Evropě,“ dodal Šedl-
bauer. Podle prezidenta AGC 
Glass Europe Jeana-Françoise 
Herise každý osmý automobil 
vyrobený v Evropě má skla 
z Chudeřic.

Nejmodernější 
sklářská technologie
Zrekonstruovaná linka je 
jedním z nejmodernějších zaří-
zení svého druhu ve sklářském 
průmyslu. Technologie je za-
ložená na předehřívání plynu 

a kyslíku. Díky tomu přináší 
pětadvacetiprocentní úsporu 
energie a výrazné snížení 
emisí – u oxidů dusíku o 80 
procent, u oxidů síry o 30 pro-
cent a u oxidu uhličitého o 15 
procent. I proto společnost do-
sáhla na evropské dotace z fon-
dů LIFE+ a SILC, jejichž výše se 
pohybuje v řádu milionů eur. 
Díky evropským penězům se 
například podařilo instalovat 
zařízení na využití zbytkové-
ho tepla pro ohřev plynů na 
vytápění sklářské vany. „Díky 
novým technologiím snížíme 

energetickou náročnost výroby 
skla. Významně také snížíme 
emise oxidů uhlíku, dusíku, 
síry a prachových částic,“ uve-
dl ředitel závodu v Řetenicích 
Jiří Jangl.

Teplice jsou pro rodinu 
AGC strategické
O masivní investici v teplic-
kém závodě bylo rozhodnu-
to v roce 2011, tedy v době 
ekonomické recese. I proto 
byla modernizovaná linka 
spuštěna do provozu až letos 
v dubnu jako reakce na oživení 
evropské ekonomiky, přede-
vším automobilového průmy-
slu. Na modernizaci pracovaly 
2000 pracovníků ze 150 firem 
včetně odborníků společnos-
ti AGC z Japonska a Belgie. 
„V rámci Evropy je pro nás 
teplický závod strategický,“ 
podotkl Tamura Yoshiaki, 
prezident AGC Glass Company, 
která je mateřskou společností 
skupiny AGC.

23 let v Česku: 
investice 20 miliard
Do skláren, které patří AGC 
Group v Česku, se od roku 
1991 investovalo již více než 
20 miliard korun. V nedáv-
né době skončila například 
výstavba nové výrobní haly 
v závodu AGC Automotive 
v Chudeřicích u Bíliny za více 
než 135 milionů korun. AGC 
Group u nás vlastní vedle závo-
du v Řetenicích a Chudeřicích 
další čtyři výrobní závody.  mse

Teplická AGC vyhrála už podesáté anke-
tu Zaměstnavatel roku 2014 v Ústec-
kém kraji, třikrát zvítězila v celostátním 
finále a v anketě Zaměstnavatel deseti-
letí získala druhé místo.

a G C

•	AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC 
Group, je největším výrobcem plochého 
skla ve střední a východní Evropě. Vede-
ní firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích. 
Firma má 5 vlastních výrobních závodů 
s denní výrobní kapacitou téměř 2000 
tun základního skla a 17 dceřiných spo-
lečností ve střední Evropě.

•	Ve svých kmenových závodech AGC Flat 
Glass Czech zaměstnává 984 zaměst-
nanců. Dceřiné společnosti specializova-
né na výrobu opracovaných skel zaměst-
návají v Česku 680 zaměstnanců, na 
Slovensku 127 zaměstnanců a v Polsku 

539 zaměstnanců. Největší dceřiná spo-
lečnost AGC Automotive Czech zaměst-
nává 1726 lidí.

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

•	Skupina AGC, jejíž mateřská společnost 
Asahi Glass Co., Ltd., sídlí v Tokiu, je 
nejvýznamnějším světovým výrobcem 
skla pro stavebnictví a automobilový 
průmysl. Zaměstnává na 50 000 
pracovníků na celém světě a díky 
své přítomnosti zhruba ve 30 zemích 
realizuje obrat více než 11 miliard eur.

a G C

oficiálního spuštění linky se zúčastnil tamura yoshiaki, prezident aGC Glass Company, 
která je mateřskou společností skupiny aGC (uprostřed), Jean-François Heris, 
prezident aGC Glass Europe (vlevo), a předseda představenstva aGC Flat Glass Czech 
Pavel Šedlbauer. foto: luboš hostek

zrekonstruovaná linka r1 je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu 
ve sklářském průmyslu. foto: luboš hostek
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K Ř Í Ž o v K a v tajence najdete citát Josefa Čapka

Vyhrajte lístky 
na festival Bílinská 
osmdesátá léta na vzduchu

Legendární skupina abraxas míří do bíliny, 27. června 
v 18:30 hodin vystoupí na festivalu bílinská osmdesátá 
léta na vzduchu. Čím je tato kapela pro český rock? Do-
spělým dítětem, které stále ještě neztratilo chuť si hrát. 
v rámci večerního programu bude předskakovat mostecká 
skupin Koradoband. zvýhodněné vstupenky jsou k dis-
pozici v Ústí nad Labem v trafice ve zdaru na mírovém 
náměstí, v obchodě bontonlad v bílinské ulici anebo v hy-
permarketu albert na Severní terase. zlevněné vstupné je 
150 korun, na místě pak za plnou cenu 200 korun.
 
Chcete vyhrát vstupenky na festival? 
Stačí jen odpovědět na soutěžní otázku:
Kdo je frontmanem kapely Abraxas, 
která za dva roky oslaví 40. narozeniny?
 
a) Slávek Janda b) Petr Janda c) Dalibor Janda

odpovědi zasílejte do úterý 21. června 
na mail redakce@zitteplice.cz.

S o u t Ě Ž

v roce 1813 v teplicích podepsali panovníci 
Rakouska, Pruska a Ruska dohodu proti Napoleonovi.

Morový sloup nejsvětější trojice z roku 1719 
na Zámeckém náměstí je jednou z nejvýznamněj-
ších památek střední Evropy, kterou sem jezdí 
obdivovat turisté z celého světa. Jedná se o ba-
rokní dílo sochaře Matyáše Bernarda Brauna, 
jehož sochy stojí i na Karlově mostě v Praze.  zt

za klub fk teplice hrál 
v letech 1950 až 1952 
i josef Masopust. 
Do města přišel z Mostu, 
po dvou letech odešel na 
základní vojenskou službu 
do Prahy. Zde se postupně 
vypracoval na jednoho 
z nejlepších záložníků 
v Evropě i ve světě.

v Í t E ,  Ž E …
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Vozíčkáři z Arkadie vyrazili na tábor

Děti se bavily v lanovém centru v zámecké zahradě

Pomozte nám vytvořit tablo Děti Lipovky

Sportovně-rekreačního pobytu 
v Sosni se zúčastnilo dvacet 
dětí a mladých lidí, klientů 
stacionářů Arkadie či žáků 
speciální školy Arkadie. Pře-
vážná část účastníků měla těž-
ší kombinované postižení, čtyři 
z nich byli vozíčkáři. O táborní-
ky se nepřetržitě staralo devět 
asistentů, většinou pracovníků 
sociálních služeb Arkadie 
a speciálních pedagogů. Počasí 
účastníkům přálo, po nedělním 
dešti přišly příjemné teplé dny, 
a tak si pobytu mohli všichni 
naplno užívat.

Program byl typicky táboro-
vý, i když přizpůsobený mož-
nostem účastníků. Sportovní 
hry střídaly výlety, díky šikov-
ným asistentům se hodně mu-
zicírovalo a tradičním vrcho-
lem byl táborák s nezbytným 
opékáním buřtů, při kterém si 
táborníci vzájemně pomáha-

li; ti zručnější ochotně opékali 
buřta svým více postiženým 
kamarádům. Velký význam má 
pobyt také pro rodiče táborní-
ků, kteří si mohou odpočinout 
od náročné péče a popřípa-
dě si užít vlastní program. Za 
hladký průběh tábora patří dík 

všem, kteří se na něm podíleli. 
Především asistentům, autobu-
sové společnosti Bouda a paní 
Ivaně Vassové z Rekreačního 
střediska Soseň. Akci finančně 
podpořil Ústecký kraj v rám-
ci dotačního programu Sport 
2014.  marek Petla

V našem lanovém centru, kte-
ré bylo situováno na tradičním 
místě u zámeckého rybníka 
za Zahradním domem, jsme 
pro děti a mládež připravili 
31. května a 1. června lanové 
aktivity, kde si všichni mohli 
vyzkoušet svou zručnost a fy-
zické dovednosti při zdolávání 
lanových překážek a disciplín. 
Strach nebyl na místě, neboť 
všichni byli jištěni týmem zku-
šených instruktorů, kteří mají 
letité zkušenosti. Kdo absolvo-
val všechny disciplíny, obdržel 
sladkou odměnu.

Pro nejmenší, kteří si ješ-
tě netroufli překonávat lana 

ani pod dohledem rodičů, byl 
připraven dětský koutek. Děti 
si mohly malovat obrázky, 
které byly vloženy do placek 
a následně pevně zalisovány. 
Všichni pak mohli hrdě odejít 
se svou vlastní plackou při-
píchnutou na tričku. Nechyběl 

samozřejmě ani stánek s ruko-
dělnými výrobky, které připra-
vily děti navštěvující naše stře-
disko. Veškerý výtěžek bude 
použit na činnost střediska. 
Kdo přišel do šanovské Mušle, 
mohl se také tam setkat se sa-
lesiánským střediskem. Naše 
dívčí skupina si připravila 
krátké vystoupení, po kterém 
následovala hudební produk-
ce z dílny hiphopové skupiny 
Descontrol. Již nyní můžeme 
slíbit, že také na příští ročník 
lázeňské sezony připravíme 
další lanové aktivity s dopro-
vodným programem. 

 vendulka Drobná

Vyzýváme teplické rodáky židovského původu 
a další osoby se vztahem k židovské komuni-
tě v Teplicích ke spolupráci na tvorbě tabla 
Děti Lipovky.

Tablo bude prostřednictvím osobních fotogra-
fií s krátkým popisem připomínat lidi, jejichž ži-
votní příběh je nějakým způsobem spojen se Ži-
dovskou obcí Teplice, která sídlí v Lipové ulici. 
Fotografie s krátkou popiskou je možné zasílat 
na e-mail: kehila@volny.cz. Reprodukce fotogra-
fií budou spolu s textem instalovány na tablo 
a po dobu oslav 600 let Židů v Teplicích v roce 

2014 prezentovány pro veřejnost ve společen-
ské místnosti Židovské obce Teplice.

Jeden z příběhů na tablu
Annika Tetzner (vl. jm. Sara Channa Eisen-
mann) je v Teplicích narozená česká umělkyně 
v současné době žijící v Izraeli, která rané dět-
ství prožila v terezínském ghettu. Z celé rodiny 
přežila válku jen ona a její starší bratr. O své 
zkušenosti z dětství napsala několik knih, které 
doprovází vlastními ilustracemi. Své obrazy 
vystavuje v mnoha zemích po celém světě.  žot

Rybář ulovil 
trofejního kapra

Rybář Aleš z Teplic ulovil na 
Kateřině pořádného kapra. 
Ryba měřila 82 centimetrů 
a vážila úctyhodných 
14,5 kilogramu. 

annika v roce 2009 v teplicích (zcela vpravo).

Dům dětí zval na 
taneční soutěž

Dům dětí a mládeže pozval 
všechny příznivce tance do 
sportovní haly v Teplicích. 
Osmý ročník taneční soutěže 
tu proběhl 7. června od 11 ho-
din. Snažíme se podporovat 
děti v jejich zájmu sportovat 
a tančit. Ukázali jsme veřej-
nosti a především mládeži, 
jak je možné vhodně trávit 
volný čas. Proto je tato soutěž 
určena neprofesionálům. 
Každoročně se účastní téměř 
40 týmů z Ústeckého kraje, ale 
přijíždějí i tanečníci z Prahy 
nebo z Liberce. Mezi tanečníky 
samozřejmě nechyběli domácí.

 Klára bezoušková, DDm teplice

Děti běhaly 
kolem Doubravky

Již jedenáctým ročníkem 
Mladého Běkoda pokračoval 
3. června seriál běžeckých 
závodů pro děti a mládež. 
Zúčastnit se mohly děti od 2 do 
15 let. Tratě kolem Doubravky 
měří od 200 do 1650 metrů. 
Soutěžní den si všichni užili. 
Na závody zve i Běkodo pro 
dospělé, jejich běh odstartuje 
11. a 18. června.  lh
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do 12. 6. 
ul. 28. října
9. 6. až 12. 6., 
18. 8. až 21. 8. 
lipová
11. 6. až 27. 6., 
20. 8. až 23. 8. 
javorová
11. 6. až 14. 6. 
fučíkova stezka
11. 6. až 14. 6., 
20. 8. až 23. 8. 
gagarinova
10. 6. až 13.6., 
19.8. až 22. 8. 
důlní ulice, 
přítkovská ulice
10. 6. až 14. 7. 
trnovanská
10. 6. až 13. 6. 
dr. vrbenského
12. 6. až 16. 6., 
21. 8. až 25. 8. 
Metelkovo náměstí
12. 6. až 16. 6., 
21. 8. až 25. 8. 
Maršovská, parkov.
12. 6. až 16. 6., 
21. 8. až 25. 8. 
rohová
13. 6. až 17. 6. 
dubská
13. 6. až 17. 6., 
22. 8. až 26. 8. 
zelená

13. 6. až 17. 6. 
v závětří
16. 6. až 19. 6. 
potěminova
16. 6. až 19. 6. 
Mostecká
17. 6. až 20. 6., 
26. 8. až 29. 8. 
jugoslávská
17. 6. až 20. 6., 
26. 8. až 29. 8. 
habrová
17. 6. až 20. 6., 
26. 8. až 29. 8. 
bílinská
17. 6. až 20. 6., 
26. 8. až 29. 8. 
stará duchcovská
18. 6. až 21. 6. 
Opavská
18. 6. až 1. 7., 
25. 8. až 28. 8. 
slovenská
20. 6. až 24. 6. 
baarova
18. 6. až 21. 6. 
v břízkách
18. 6. až 21. 6. 
Máchova ulice
19. 6 až 23. 6., 
28. 8. až 1. 9. 
proboštovská

19. 6. až 23. 6., 28. 8. 
až 1. 9. nedbalova
20. 6. až 24. 6. 
holečkova
20. 6. až 24. 6. 
karla čapka
20. 6. 24. 6. 
pražská
20. 6. až 24. 6. 
k. j. erbena
23.6. až 26. 6. 
s. k. neumanna

23. 6. až 26. 6. 
kpt. jaroše
23. 6. až 25. 6. 
školní
23. 6. až 26. 6. 
bratislavská
24. 6. až 27. 6. 
stará mlýnská
24. 6. až 27. 6. 
jaselská
24. 6. až 27. 6. 
jugoslávská

25. 6. až 28. 6. 
duchcovská
25. 6. až 28. 6. 
potoční
26. 6. až 30. 6., 
10. 7. až 14. 7. 
a. staška
26. 6. až 30. 6. 
zemská
26. 6. až 30. 6. 
sobědruhy, vedle 
restaurace u slunce

26. 6. až 30. 6., 
7. 7. až 10. 7. 
bohosudovská
27. 6. až 1. 7. 
přítkovská
30. 6. až 3. 7. 
e. krásnohorské
1. 7. až 4. 7. 
p. holého
1. 7. až 4. 7. 
novoveská
2. 7. až 5. 7. 
sklářská
2. 7. až 5. 7. 
sviní potok
2. 7. až 5. 7. 
vrázova
3. 7. až 7. 7. 
přítkovská
3. 7. až 7. 7. 
sochorova
3. 7. až 7. 7. 
doubravská
4. 7. až 8. 7. 
raisova
4. 7. až 8. 7. 
krkonošská, parkov.
4. 7. až 8. 7. 
skupova
7. 7. až 10. 7. 
Masarykova
7. 7. až 10. 7. 
alejní

8. 7. až 11. 7. 
u garáží
9. 7. až 12. 7. 
písečná
10. 7. až 14. 7. 
rooseveltovo nám.
9. 7. až 12. 7. 
unčínská
11. 7. až 15. 7. 
Maršovská, nad 
služebnou policie
11. 7. až 15. 7. 
j. hory
11. 7. až 15. 7. 
jankovcova
18. 8. až 21. 8. Rovná
18. 8. až 21. 8. 
americká
25. 8. Až 28. 8. 
svojsíkova
11. 6. až 14. 6., 
20. 8. až 23. 8. 
sokolovská
8. 7. až 11. 7. 
zrenjaninská
1. 7. až 4. 7. 
buzulucká
18. 6. až 21. 6. 
hudcov
12. 6. až 16. 6., 
21. 8. Až 25. 8. 
hudcovská výšina

Sběrný dvůr Jak správně v Teplicích třídit odpad
Odpady bychom měli třídit 
přímo doma, pozdější roz-
třídění odpadu není často 
možné – smícháním se odpad 
znečistí nebo slepí. Vytříděné 
složky komunálního odpadu 
odkládejte do barevných kon-
tejnerů, které jsou ke sběru 
jednotlivých komodit určeny. 
Po celém území našeho města 
je v současné době celkem 
147 stanovišť (takzvaných 
separačních hnízd), ve kterých 
je vždy umístěna trojice nádob 
na jednotlivé komodity: papír 
(modrý kontejner), plasty 
(žlutý kontejner), sklo (zelený 

kontejner). V některých loka-
litách jsou rozmístěny i hnědé 
nádoby na bioodpad a duo-
nádoby, do kterých je možné 

papír a plast třídit současně 
do jedné nádoby. V těchto 
lokalitách jsou pak rozmístěny 
pouze nádoby na sklo.  zt

V tomto díle seriálu pokraču-
jeme v novinkách, které při-
nesl nový občanský zákoník 
(NOZ) v oblasti práva spotře-
bitelského.

Zvýšená ochrana 
spotřebitele u takzvaných 
adhezních smluv
NOZ nově pro případ, že je mezi 
stranami uzavřena tzv. adhezní 
smlouva, tedy smlouva, která 
není předmětem vyjednávání 
mezi podnikatelem a spotřebi-
telem, ale spotřebitel ji dostane 

předtištěnu od podnikatele (ob-
vykle v podobě formuláře), sta-
noví, že „obsahuje-li smlouva 
uzavřená adhezním způsobem 
doložku, kterou lze přečíst jen 
se zvláštními obtížemi, nebo 
doložku, která je pro osobu 
průměrného rozumu nesrozu-
mitelná, je tato doložka platná, 
nepůsobí-li slabší straně újmu 
nebo prokáže-li druhá strana, 
že slabší straně byl význam 
doložky dostatečně vysvětlen“.

NOZ rovněž dále stanoví, že 
„obsahuje-li smlouva uzavře-

ná adhezním způsobem dolož-
ku, která je pro slabší stranu 
zvláště nevýhodná, aniž je pro 
to rozumný důvod, zejména 
odchyluje-li se smlouva závaž-
ně a bez zvláštního důvodu od 
obvyklých podmínek ujedná-
vaných v obdobných přípa-
dech, je doložka neplatná“.

Neobjednané plnění
NOZ taktéž stanoví, že „dodal-
-li podnikatel spotřebiteli něco 
bez objednávky a ujal-li se 
spotřebitel držby, hledí se na 

spotřebitele jako na 
poctivého držitele“. 
Spotřebitel v tako-
vém případě nemusí 
na své náklady pod-
nikateli nic vracet, ani podni-
katele vyrozumívat. Ta samá 
úprava platí rovněž v případě 
poskytování finančních slu-
žeb.  mgr. martin Sobek, advokát

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
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Sběrný dvůr odpadu města 
Teplice se nachází v Úprkově 
ulici v areálu firmy Marius 
Pedersen, která ho spravu-
je. Obyvatelé města Teplice 
zde po prokázání totožnosti 
mohou ukládat veškeré druhy 
odpadu zdarma, podnikatelé 
za úhradu dle ceníku. Další in-
formace poskytnou pracovníci 
obsluhy na tel: 417 514 949.  zt

Pondělí–Pátek 8:00 – 18:00 hod.
Sobota 8:00 – 14:00 hod.
Neděle zavřeno

P r o v o z n Í  D o b a

•	modrý kontejner na papír 1x týdně úterý

•	žlutý kontejner na plast 1x týdně středa

•	zelený kontejner na sklo 1x měsíčně první sobotu v měsíci (ve vytipovaných 
  stanovištích 1x za 14 dnů v liché pondělí)

•	hnědá nádoba na bioodpad 1x 14 dnů dle lokalit – sudé nebo liché pondělí

•	duonádoba na papír a plast 1x 14 dnů v lichý čtvrtek a pátek – dle lokality
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zcela mimo provoz zůstane mateřská škola na Kopečku bohosudovská 111, teplice 
z důvodu stavebních prací (výměna oken v celé budově) a to od 30. 6. do 22. 8. 2014. 
z důvodu stavebních prací zůstanou uzavřeny v době od 25. 8. do 29. 8. 2014 
mateřské školy J. ressla a na Spojce (ostatní mŠ jsou v provozu). Případné změny 
v provozu mateřských škol je oprávněn projednat odbor školství, kultury a sportu 
magistrátu města teplice s jednotlivými ředitelkami zařízení.  zt

Do 13. 6. z důvodu rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace budou prováděny výkopové 
práce v ulici anglická, v úseku od budovy 
s č.p. 2090 po křižovatku s ulicí bratislavská 
včetně. vjezd do ulice bratislavská ve směru 
k železničnímu podjezdu bude uzavřen. vjezd 
bude umožněn přes zahrádkářskou kolonii 
a areál garáží.
Provoz autobusů nebude přerušen.

Do 31. 7. z důvodu rekonstrukce komunikace včetně veřejného osvětlení bude 
uzavřena ulice Lužická v úseku od křižovatky s ulicí bělehradská po křižovatku s ulicí 
opavská. obousměrná objížďka povede ulicemi bělehradská, bílinská, opavská, 
Jugoslávská.  zt

Prázdninový provoz 
v teplických mateřských školách

Poplatky ze psů

I N Z E R C E
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Otevřeno 30. 6. až 25. 7 2014

MŠ Fr. Šrámka 175 míst
MŠ J. Ressla 112 míst
MŠ K. Čapka 49 míst
MŠ Moskevské nám. 50 míst
MŠ Na Spojce 100 míst
MŠ Na Stínadlech 75 míst
MŠ Zelená 112 míst

Otevřeno 28. 7. až 22. 8. 2014

MŠ Hlávkova 112 míst
MŠ Jaselská 75 míst
MŠ J. V. Sládka 83 míst
MŠ J. Suka 134 míst
MŠ Jugoslávská 112 míst
MŠ Koperníkova 80 míst
MŠ Okrajová 40 míst

Výše poplatku ze psa činí v Teplicích 200 Kč za prvního psa star-
šího 3 měsíce a 1300 Kč za druhého a dalšího psa téhož majitele 
za kalendářní rok. Podrobnosti stanoví Obecně závazná vyhláška 
č. 10/2010, o místních poplatcích.  zt

Nový občanský zákoník významně rozši-
řuje a zvyšuje odškodnění při újmách na 
zdraví, které se projevuje i v povinném ru-
čení. „Zejména často jezdící klient by vždy 
měl zvolit vyšší limity plnění. Stokoruna 
či dvě ročně navíc za jistotu určitě není 
moc,“ zdůrazňuje ředitel pojištění motoro-
vých vozidel Kooperativy Václav Runštuk.

Od 1. ledna se výrazně zvyšuje odškod-
nění za škody na zdraví. Uvědomují si 
řidiči, že to, co za ně pojišťovny poškoze-
ným zaplatí, nemusí stačit?
Zatím ne. Podle nového občanského záko-
níku výrazně vzrostou výplaty poškozeným 
a jejich blízkým. Klienti by i měli zvolit vyš-
ší limity toho, co za ně pojišťovna zaplatí.

Kolik pojišťovny za viníka tedy zaplatí?
Záleží na tom, jaký produkt povinného ru-
čení klient zvolí – jinými slovy, kolik peněz 
za něj v případě nehody jeho pojišťovna 
zaplatí. Jsme přesvědčeni, že zákonné mi-
nimum 35 milionů za škody na zdraví a za 
případná úmrtí nemusí stačit. Dvojnásob 

to platí pro ty, kteří tráví za volantem více 
času a najezdí hodně kilometrů. Musíte 
uvážit, že některým mladým poškozeným 
může pojišťovna platit třeba i několik 
desetiletí. Proto například Kooperativa 
nabízí produkt, v jehož rámci zaplatí za 
svého klienta až 150 milionů korun.

Jaké další služby si klient v povinném 
ručení může koupit?
Pojišťovny se snaží doplnit ho o nové pro-
dukty, ze kterých je možné uhradit i škody 
vzniklé na vašem voze – poškození vozu 
zvěří nebo například krupobitím.

Jak při výběru nejlépe postupovat?
Ideální je, když si klient nastaví pojištění 
přesně podle svých potřeb. Třeba motoris-
tovi jezdícímu hlavně po Praze spíše hrozí 
vykradení vozu, proto si ke svému po-
vinnému ručení může sjednat i pojištění 
zavazadel. Klient by se měl zamyslet i nad 
nabídkou asistenčních služeb – hradí po-
jišťovna odtah vozidla při záměně paliva? 
Zaplatí odtah vozidla při poruše? 

Doveze palivo, když dojde? 
To jsou praktické věci, které 
mohou pomoci. Zároveň by se 
měl klient zajímat i o to, jak 
pojišťovna odměňuje věr-
nost a zda nabídne slevy za 
komplexní pojištění vozidla, tedy povinné 
ručení, havarijní pojištění i pojištění skel.

Co dělat v případě nehody, kam mám volat?
Pamatujte, že každá dobrá pojišťovna vám 
v případě nehody zajistí vlastní asistenční 
službu, která se o vás a poškozené vozidlo 
postará. Její číslo je ideální si hned uložit 
do mobilu. Na tuto možnost bohužel 
mnoho motoristů při stresu po nehodě 
zapomíná. To je voda na mlýn nehodových 
společností, které operují na frekvento-
vaných silnicích a dálnicích. Rozčarování 
přichází, když nehodová společnost své 
služby vyúčtuje. Rovněž provedené opravy 
často neodpovídají účtovanému rozsahu 
a kvalitě. Přitom nové produkty pojišťo-
ven naprosto eliminují nabídku takových-
to společností. Klienti díky nim mohou 
využívat kvalitní smluvní partnery, kteří 
jim garantují cenu služeb i kvalitu oprav. 

P o r a D n a

Zvyšte si limity povinného ručení. Ty staré už nemusí stačit
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Finále

DVD i doručení je zdarma, objednávkou se nezavazujete k nákupu žádného produktu.

Příběhy fotbalových 
hvězd

DVD ZDARMA

Objednejte na 
www.podtlakem.cz

www.zpmvcr.cz

Online 
přihláška
Snadný způsob 
registrace k ZP MV ČR
Každá máma chce pro své děti to 
nejlepší a vždy vybírá jen to, co dítěti 
a rodině vyhovuje nejvíce. Zdravotní 
pojištění je pro každou rodinu 
důležité. Přihlásit se k ZP MV ČR nikdy 
nebylo pohodlnější.

www.211.cz

KDE MÍT
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

Podvečerní dechovka

Každý všední den 
od 18.00 hod.

Milovníci tradiční české dechovky si v našem vysí-
lání přijdou na své každý všední den. V  pořadu 
„U muziky“ vybírají to nejlepší moderátoři Pavlína 
Filipovská, Eduard Hrubeš a Josef Zíma.

Zapomeneš, že je nosíš

Už jsi je vyzkoušel/a?
Máme v nabídce NOVÉ 
jednodenní silikon hydrogelové
kontaktní čočky

MyDay®

Výhody, 
kterým můžete 

věřit

Více na www.coopervision.cz

Nový unikátní silikon hydrogelový materiál 
čoček MyDay nabízí vyváženou kombinaci 
pohodlí, prodyšnosti a velmi snadné 
manipulace, jakou nenajdete 
u žádných jiných jednodenních 
kontaktních čoček.

Nepřekonatelná rovnováha výhod

Se snadnou manipulací
Čočky jsou dostatečně jemné, ale ne 
tolik, aby se obtížně nasazovaly. 
V hodnocení manipulace s 
čočkou uživatelé dávali přednost 
čočkám MyDay oproti nejčastěji 
používaným čočkám v poměru 5:1.1

Úžasně pohodlné 
Čočky jsou tvořeny více jak z poloviny vodou 
a nevyžadují žádné další zvlhčování. 
9 z 10 uživatelů čoček MyDay bylo 
spokojeno s pohodlím, které nabízejí.1

Zdravě prodyšné
Čočky poskytují dostatek kyslíku pro 
zdravější a bělejší vzhled vašich očí. 
Po dvou týdnech nošení měli uživatelé čoček 
MyDay méně začervenalé oči než s nyní 
nejprodávanějšími jednodenními čočkami.1

1 Zdroj: Studie CooperVision: MyDay™ oproti 1-DAY ACUVUE® MOIST®  – 
(100 účastníků, dva týdny křížového používání, dvoustranná, dvojitě maskovaná studie)
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zdravější a bělejší vzhled vašich očí. 
Po dvou týdnech nošení měli uživatelé čoček 
MyDay méně začervenalé oči než s nyní 
nejprodávanějšími jednodenními čočkami.1

1 Zdroj: Studie CooperVision: MyDay™ oproti 1-DAY ACUVUE® MOIST®  – 
(100 účastníků, dva týdny křížového používání, dvoustranná, dvojitě maskovaná studie)
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Už jsi je vyzkoušel/a?
Máme v nabídce NOVÉ jednodenní 
silikon hydrogelové kontaktní čočky
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