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Chci čistý 
byznys i fotbal

Pavel
Šedlbauer:

 

STRANY 8–9

Na nová pracovní místa 
připutuje 20 milionů
STRANA 7

Práce a byznys



SKK Koštov
6/9 ÚjezdSKý bivoj 2014 

3. ročník soutěže

LeSní Kavárna Kafáč
20/9 reggae equinox

ModeLparK v Suché
6/9 ÚStecKé zářijové aKrobaty

od LázeňSKého doMu beethoven
28/9 900 10. ročníK přeSpoLního 

běhu z Teplic na Milešovku

záMecKá zahrada
31/8 900 tepLicKý půLMaraton 

start v 10:30 u altánu 
u Zahradního domu

jazz cLub tepLice
4/9 2000 tepLicKé a pražSKé 

groteSKy
5/9 2000 SpoLečnoSt hLupců
13/9 2000 otto hejnic trio
19/9 2000 vácLav KoubeK
26/9 2000 bLueSberry

božáK
10/9 2100 71tonMan
12/9 2100 hypnopingu + žádný 

SMěr v tepLicích
15/9 2100 infected rain
19/9 2100 MandraKeS MonSterS
20/9 2100 zrní
24/9 2100 beSSerbitch
3/10 2100 SociaL diStrutS
4/10 1700 den architeKtury
11/10 2100 peopLe of the haze

KrušnohorSKé divadLo
2/9 1000 Maryša
14/9 1900 LoS Studento
21/9 1900 žena za puLteM 2

Kino Květen
1/9 1700 chLapectví
1/9 2000 Strážci gaLaxie
2/9 1500 StoLetý StaříK, Který 

vyLezL z oKna a zMizeL
2/9 1700 chLapectví
2/9 2000 Strážci gaLaxie
3/9 1000 rio 2
3/9 1700 chLapectví
3/9 2000 ida
4/9 1000 chLapectví
4/9 1700 nejhLedanější Muž
4/9 2000 Sin city, ženSKá, 

pro Kterou bych vraždiL
5/9 1500 jaK vycvičit draKa 2
5/9 1700 nejhLedanější Muž
5/9 2000 a 2200 

Sin city, ženSKá, pro 
Kterou bych vraždiL

6/9 1500 jaK vycvičit draKa 2
6/9 1700 tři bratři
7/9 1500 jaK vycvičit draKa 2
7/9 1700 tři bratři
7/9 2000 Sin city, ženSKá, pro 

Kterou bych vraždiL
8/9 1730 Step up: aLL in
8/9 2000 LáSKa na Kari
9/9 1730 Step up: aLL in
9/9 2000 LáSKa na Kari
10/9 1000 LetadLa 2: haSiči 

a záchranáři
10/9 1730 Step up: aLL in
10/9 2000 je Muž co je vySoKý, 

štaStný?
11/9 1000 LáSKa na Kari
11/9 2000 dárce
11/9 1730 Lepši teď, než niKdy
12/9 1500 pošťáK pat
12/9 1730 Lepší teď, než niKdy
12/9 2000 dárce
12/9 2200 Lucy
13/9 1500 pošťáK pat
13/9 1730 Lepší teď, než niKdy
13/9 2000 dárce
13/9 2200 Lucy
14/9 1500 pošťáK pat
14/9 1730 Lepší teď, než niKdy
14/9 2000 dárce
15/9 1730 díra u hanušovic
15/9 2000 poStradateLní 3
16/9 1500 hvězdy náM nepřáLy
16/9 1730 díra u hanušovic
16/9 2000 poStradateLní 3
17/9 1000 pošťáK pat
17/9 1730 díra u hanušovic
17/9 2000 Knězovy děti
18/9 1000 MagicKý hLaS rebeLKy
18/9 1730 fízLové, hajzLové
18/9 2000 dřív než půjdu Spát
19/9 1500 žeLvy ninja
19/9 1730 fízLové, hajzLové
19/9 2000 dřív než půjdu Spát
19/9 2200 nyMfoManKa, čáSt i.
20/9 1500 žeLvy ninja
20/9 1730 fízLové, hajzLové
20/9 2000 dřív než půjdu Spát
20/9 2200 nyMfoManKa, čáSt ii.
21/9 1500 žeLvy ninja
21/9 1730 fízLové, hazLové
21/9 2000 dřív než půjdu Spát
22/9 1730 zůStaň Se Mnou
22/9 2000 Sin city, ženSKá, pro 

Kterou bych vraždiL
23/9 1500 ztracen

23/9 1730 zůStaň Se Mnou
23/9 2000 Sin city, ženSKá, pro 

Kterou bych vraždiL
24/9 1000 zvoniLKa a piráti
24/9 1730 zůStaň Se Mnou
24/9 2000 Mezi LidMi
25/91730 výchozí bod
25/9 1000 díra u hanušovic
25/9 2000 equaLizer
26/9 1500 tři bratři
26/9 1730 výchozí bod
26/9 2000 equaLizer
26/9 2200 nyMfoManKa 2
27/9 1500 tři bratři
27/9 1730 faKjů pane učiteLi
27/9 2000 equaLizer
27/9 2200 nyMfoManKa 2
28/9 1500 tři bratři
28/9 1730 faKjů pane učiteLi
28/9 2000 equaLizer
29/9 1730 MíSta
29/9 2000 Labyrint: ÚtěK
30/9 1000 všiváci
30/9 1730 MíSta
30/9 2000 Labyrint: ÚtěK
1/10 1000 pošťáK pat
1/10 1730 MíSta
1/10 2000 ceSta ven

zahradní důM
8/9 1900 KaLLiopé trio prague
15/9 1900 Letní hudební SLavnoSti

KoSteL Sv. j. KřtiteLe
1/9 1900 SoLideo

regionáLní MuzeuM tepLice
výStavy
do 14/9 tradice a MožnoSti
2/9–28/9 čaS inveStovaný do 

uMění Se nepočítá
do 5/10 600 Let židů v tepLících
do 5/10 zapoMínaní učenci z ně-

MecKé univerzity v praze
aKce
24/9 přednášKa Konzervace 

KeraMiKy a Středov. SKLa

SeuMeho KapLe
LoutKová předStavení
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 so

MěStSKé KuLturní zařízení dubí
13/9 108. výročí vySvěcení KoSteLa 

panny Marie v dubí
14/9 LázeňSKý den

23/9 až 30/9 tajeMné podzeMí 
Krušnohoří

KoSteL Sv. anežKy (šanov)
do 11/9 tepLicKé varhanní Léto

KuLturní centruM duchcov
do 31/8 hiStorie MěSta duchcova
do 31/8 paMátKy uneSco

vnitřní nádvoří tepLicKého záMKu 
divadLo na záMKu 2014
5/9 1000 ráKoSníčeK a jeho rybníK
5/9 1500 turiSticKý průvodce 

po čechách
5/9 1700 Luboš poSpíšiL a 5p
5/9 2000 tři verze života
6/9 1000 bajaja
6/9 1500 SeMhLe z taMhLe 

a Loupežníci
6/9 1700 SKety
6/9 1800 divadeLnictví v tepLicích 

a historie zámeckého divadla
6/9 2000 MobiL Story
7/9 1000 SLůně aneb proč Mají 

SLoni dLouhé choboty
7/9 1500 oba šeLMy, baLad o KarLu iv.
7/9 1700 trio vLadiMír Merta, jan 

hrubý a ondřej fencL
7/9 2000 benefice aneb zachraň 

Svého afričana
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„Letošní školní rok už bude tím desá-
tým, který v Peekaboo otevíráme“ říká 
ředitelka výukového centra zaměřené-
ho především na děti, Kamila Drdlíko-
vá. „Skvělé ale je, že stále máme dětské 
studenty, kteří s námi začínali. Chodí 
k nám pravidelně každý týden celou tu 
dobu. Některým byly dva roky, když 
jsme se viděli poprvé“ dodává.

Výukové centrum Peekaboo v Jan-
kovcově ulici je především zaměřeno 
na výuku angličtiny pro děti. „Nově 
nabízíme i seznámení s angličtinou 
dětem okolo 15 měsíce věku. Naše lek-
torky prošly školením k nově vyvinu-
tému kurzu pro takto malé děti a první 
skupinku jsme otevřeli již na jaře toho-

to roku“ říká Drdlíková s tím, že nejde 
o klasické nudné učení angličtiny. „Jde 
o to, aby se děti seznámily s melodií 
jazyka, naučily se říkadla a rýmovačky 
a aby si čas u nás společně s rodiči uži-
ly“ dodává. Všechny nabízené kurzy 

spadají do výukového systému Mor-
timer English Club, což studentům 
zaručuje vysokou kvalitu výuky podle 
daných standardů.

Kromě angličtiny chodí děti do 
Peekaboo i na hudební kurzy Yamaha, 
na kurzy logiky, na dopolední bloky 
v angličtině. „Nově zařazujeme do 
programu i přípravný kurz pro bu-
doucí školáky Předškoláček. Povede 
ho naše nová lektorka Lucka. Ta má 
velkou praxi a nadstandardní vzdělá-
ní právě v tomto oboru“ říká Kamila 
Drdlíková s tím, že stálý lektorský 
tým v září doplní staronová lektorka 
hudebních kurzů Martina, která se 
do Peekaboo vrací.

„Koncem září také vyjedeme popr-
vé studovat angličtinu do Anglie. Byla 
jsem velmi mile překvapena velkým 
zájmem a také důvěrou rodičů, kteří 
nám svěří své děti“ vysvětluje Drdlí-
ková s tím, že v centru už je v plánu 
i zájezd pro dospělé. „ I ti k nám do-
chází na kurzy angličtiny a mohou si 
vybrat, zda mají zájem o intenzivní 
výuku, nebo spíše o výuku více v kli-
du“ dodává.

www.peekaboo.cz

Den otevřených dveří v pátek 5. 9. 2014 od 15 do 18 hodin v centru Peekaboo
I N Z E R C E
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Z teplických kulturních atrakcí si pravidelně 
nenechám ujít noční návštěvu kebabového bistra 
v Trnovanech a adrenalinovou procházku kolem 
Centralu. Je to zaručeně jediné místo ve městě, 
kde to po setmění trošku žije a navíc je mi sympa-
tické, že tenhle pravidelný mejdan svou neúnav-
nou prací supportuje policie – přesně takhle by 
to mělo vypadat všude, kde se řve, pije, prodávají 
drogy a fetuje. Čtenářům je však třeba přiznat, 
že u nás na takovýhle standard svobody (zatím) 
nedosáhneme. Na druhou stranu pokud se do Trnovan třeba ještě necítíte, 
nebo vám to příjde jako moc velký úlet, zkuste nějakou akci u nás. Třeba 
budete příjemně překvapeni. Určitě bych upozornil na 5.září, kdy startuje-
me již jedenáctou sezonu a proběhne oblíbená clubovka Basstards, zaměře-
ná na house, dubstep a dnb. Pro kytarové publikum pořádáme ve zmíněný 
měsíc ,minimálně 4 koncerty nadupaných zahraničních kapel a všechny 
hrají parádně. Pokud bych to měl brát podle vzhledu, nejhezčí jsou jedno-
značně kluci z Nizozemska Mandrake‘s Monster. Ti mají figury jak z kresle-
né pohádky o Pocahontas.  Jindřich Frankenfeld, majitel Clubu božák

K u L t u r o u

Tip Jindřicha Frankenfelda
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Kde v Teplicích 
rádi relaxujete?

 
Lukáš váňa 
23 let, operátor 
teplice 
 
Rád relaxuji 
s rodinou v bo-

tanické zahradě. Celý Šanov 
je jinak pro rodiny s dětmi 
ideální.

 
Jana Pelikánová 
26 let, bankéřka 
teplice
 
Venkovní 
kavárna 

v botanické zahradě je moc 
příjemná a vůbec, teplická 
botanická zahrada je fajn. 
Chodíme tam rádi s dětmi.

 
veronika Kočí 
22 let, zaměstnaná 
teplice
 
Ráda chodím 
do Zámecké 

zahrady, to je moc příjemné 
a rozlehlé místo, kde se dá 
skvěle relaxovat.

 
veronika Hubertová 
19 let, studentka 
teplice
 
Ráda chodím 
do teplických 

kaváren, tam si opravdu 
odpočinu.

a n K E t a

za deset let nasbíral 
František Erbert z teplic 
132 podpisů Čechů 
slavných i v cizině. Sbírku 
do konce srpna vystavuje 
ve své Galerii EP, která 
je ve dvou vyřazených 
vagónech na teplickém 
nádraží. mezi autogramy 
nenajdete popové hvězdy, 
ale vědce, sportovce 
i lékaře. vagony koupil 
František Erbert, který 
tento výstavní prostor 
plánoval 3 roky. vagony 
pomaloval česko-
španělský umělecký pár 
žijící v teplicích. na září 
je tu pro návštěvníky 
připravena nová výstava. 
vstupné je zdarma. 
foto: luboš hostek

Nová galerie je přímo na kolejích

I N Z E R C E

www.kia.com

Jen párkrát za život  
se setkáte s nabídkou,  
která vám zrychlí tep

Kia Carens. Kombinovaná spotřeba 4,9 - 7,9 l/100 km. Emise CO2 129 – 184 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

REALCENTRUM Cars s.r.o. 
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem, tel: 472 744 039
e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz, www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.
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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.

redakce: 
Martina Seewaldová 
tel: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitteplice.cz 
Daniel Mareš 
tel.: 607 154 021

obchod: 
Mgr. Miroslav Pakosta 
tel: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitteplice.cz

sídlo vydavatelství: 
Media Concept s.r.o, 
Masarykova 119, 
400 01 Ústí nad Labem, 
tel: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz.

Příští vydání: 17. 9. 2014 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 8. 9. 2014

www.facebook.com/zitteplice.cz

Varhanní léto končí 4. září
teplice – Až do 4. září probíhá v Teplicích další ročník Varhanního 
léta. Koncerty v šanovském kostele svaté Alžběty si mohou 
návštěvníci užit vždy ve čtvrtek od 19 hodin. Výtěžek z koncertů, 
je i letos určen na opravu zdejších unikátních varhan z roku 
1877. Letos proběhne celkem 5 koncertů.  zt

Korupční bublanina
Páni, tomu nechci 
věřit. Nemůžu, 
abych nepřišla 
o zbytky iluzí. 
To byla moje 

bezprostřední reakce, když 
mi šéf největšího teplického 
zaměstnavatele vyprávěl, 
jak si mu říkali o úplatek. 
A nebyly to žádné drobné. 
Šlo o částku ve výši osmi 
procent z 15 milionů eur. 
Tedy o zhruba 36 milionů 
korun. Navíc si o ni říkali 
lidé, kteří zastupovali státní 
instituci. Na nejvyšších 
místech.

Je smutné, že korupční 
chování se stalo standar-
dem. Že už nijak zvlášť ne-
ohromují zprávy v médiích 
tom, že někoho kvůli korup-
ci vyšetřují anebo spíš, že 
nevyšetřili a případ je od-
ložený.

Ale možná, že je to tak 
správně, že naopak ticho 
bylo průvodním jevem ko-
rupce ve velkém a očistou 
je křik, odhalení, přizná-
ní… že jsme každý sem tam 
někoho ovlivnili drobným 
úplatkem ve formě láhve al-
koholu či bonboniéry. Začnu 
u sebe. Přijala jsem úplatek. 
Do redakce nám přinesl je-
den milý pán pytlík višní. 
Bublanina z nich chutnala 
skvěle. A co vy?

martina Seewaldová, 
šéfredaktorka
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Cedule v parcích vysvětlují, jak se chovat

Eltodo v Teplicích možná neskončí

Strážníků je málo, vadí jim nízké nástupní platy

teplice – V Divadelním parku, 
v Zámecké zahradě a také 
v parku ČSA v Teplicích jsou 
nové informační tabule. Město 
je tam dalo hlavně kvůli stíž-
nostem na nepořádek nebo 
nevhodné chování. Kromě 
plánku parku a fotografií zají-
mavostí jsou tam i piktogramy 
s doporučenými aktivitami 
i zákazy. Ty jsou doplněné tex-
ty v češtině, němčině, angličti-
ně, arabštině a ruštině.

Nejvíc stížností se týká par-
ku ČSA nazývaného U Mušle 

nebo Šanovského parku v lá-
zeňské části města.

Nejsou to ale jenom arab-
ští klienti lázní, kdo dělá 
v parcích nepořádek a hluk. 
„I spousta v Teplicích žijících 

Čechů dokáže udělat vět-
ší paseku v těchto veřejných 
místech než třeba arabská 
klientela. Toto je preventivní 
informování úplně všech,“ vy-
světlil náměstek primátora Hy-
nek Hanza smysl cedulí.

Kohokoli, koho strážníci 
vidí, jak dělá v parku nepořá-
dek, donutí odpadky uklidit. 
Zatím si ale nepořádníci před 
uniformami dávají pozor. Po-
dle ředitele městské policie 
Michala Chrdleho doposud 
dali jen jednu pokutu za rušení 
nočního klidu. 

teplice – Firma Eltodo, která má 
od města pronajaté parkovací 
plochy, v Teplicích možná ne-
skončí. Rada města jí vypově-
děla smlouvu. Firmu však ještě 
čeká roční výpovědní lhůta. Za 
určitých podmínek je možné, 
že by město vzalo výpověď 
zpět, firma by musela právně 
prokázat, že jsou botičky, které 
řidičům rozdává, v pořádku. 
Eltodo i tak hledá jiný zádržný 
systém, který by pro Tepličany 

nebyl tak rozporuplný. „Musí 
to být ale samozřejmě také 
něco, co lidem nedovolí odjíž-
dět bez placení,“ říká primátor 
Jaroslav Kubera. Obyvatelům 
města vadí, že firma rozdává 
řidičům, kteří za parkování 
nezaplatí, botičky. Za jejich 
sundání pak požaduje 500 
korun. „Žádali jsme je, aby 
navrhli nějaký jiný způsob 
zadržovaní, než jsou sporné 
botičky. Oni se však stále ohá-

něli právními stanovisky, že 
se jedná o zádržný prostředek, 
nikoliv o botičku,“ podotýká 
Kubera. Město už od začátku 
odmítalo, aby se o to starala 
městská policie. Podle Kubery 
by to vzbuzovalo negativní 
dojem. Ten však ve velkém 
vzbuzovala právě firma Eltodo. 
„Myslím si, že žádná firma 
nemá právo nasazovat botičky, 
to je skutečně právo policie, 
a botička je prostě botička, nic 
jiného,“ říká návštěvník města 
Jiří Smetana.  dam

teplice – Městská policie v Tepli-
cích se potýká s nedostatkem 
strážníků. Část z nich odchá-
zí ke státní policii či k jiné 
městské či obecní policii, kde 
mají lepší platové podmín-
ky. V letech 2012 a 2013 jich 
odešlo celkem osm. „To je stav, 
který se netýká jen strážníků, 
ale i úředníků, které vyškolíme, 
a oni nám pak utečou,“ říká pri-
mátor Teplic Jaroslav Kubera. 
Podle ředitele teplické městské 
policie Michala Chrdleho se 
jedná o přetahování zkušených 
strážníků menšími městskými 
či obecními policiemi. „Pro ně 
je jednoznačnou výhodou, že 

mají ihned hotového strážníka. 
Nemusí mu platit školu, zkouš-
ky, cestovní náhrady, plat po 
dobu zaškolování a podobně,“ 
popisuje Chrdle. V současné 
době tak v Teplicích mají šest 
volných míst. Právě plat policis-
tů je jedním z důvodů, proč se 
k této práci mladí lidé nehr-
nou. Jednadvacetiletý uchazeč 
nastupuje v páté platové třídě, 
což je 10 270 korun. Náleží mu 
ještě zvláštní příplatek 500 
korun. Po třech měsících se 
dostane do šesté platové třídy, 
plat se mu tak zvedne na 11 130 
korun. K tomu ještě náleží další 
příplatky za směnnost, svátky, 

víkendy a osobní ohodnocení. 
Strážník, který slouží od roku 
1995, si tak v Teplicích vydělá 
i kolem 25 000 korun. Naopak 
ten, který je strážníkem přes 
rok, má na výplatní pásce 
kolem 17 000 korun. „Zaměst-
nanci získají zbrojní průkaz, 
příspěvek na penzijní připo-
jištění, stravenky, příspěvek 
na vstupenky do plavecké 
haly Aquacentrum, podotýká 
ředitel. „Strážníci jdou prostě 
za jednodušší prací v menších 
městech, kde mají klid, v Tep-
licích mají přece jenom dost 
práce,“ myslí si Tepličan Jan 
Rusnák.  dam

Historický vodovod se 
dočká rekonstrukce
Žalany – Vodovod v Lelově 
v místní části Žalany se dočká 
rekonstrukce. V rámci inves-
tiční akce použije Severočeská 
vodárenská potrubí z vyso-
kohustotního polyethylenu. 
Starý litinový vodovod je totiž 
z roku 1900 a je zkorodovaný. 
Rekonstrukce bude dokonče-
na do 30. září letošního roku. 
„Prioritou jsou pro nás stavby 
v oblasti zásobování obyva-
telstva pitnou vodou, kam 
patří i probíhající rekonstruk-
ce historického vodovodu 
v místní části Žalany – Lelov 
s 85 obyvateli,“ řekl generální 
ředitel Severočeské vodáren-
ské Bronislav Špičák.  zt

Nadšenci a recesisté 
postavili přístav

realitynás baví

JO group s.r.o.   |   Telefon: 733 114 188
E-mail: info@jo-reality.cz   |   www.jo-reality.cz

jednáme otevřeně, srozumitelně a profesionálně
před množstvím upřednostňujeme kvalitu
zvyšujeme výnosy kvalifikovaným poradenstvím
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Duchcov – Duchcov má vlastní 
přístav. Členové občanského 
sdružení Moře klidu a archi-
tekti z Archwerku tam na 
Liptické vyhlídce postavili 
marinu pro budoucí moře. Pů-
vodně recesistická akce má ale 
hlubší význam, a to rozproudit 
debatu o lepším využití rekul-
tivované krajiny po těžbě uhlí 
v Ústeckém kraji.

Vyrostlo tam klasické dře-
věné přístavní molo, u kterého 
kotví sedm stěžňů jako sedm 
jachet. „Stěžně máme v sedmi 
velikostech, aby se to co nejvíc 
podobalo pravým marinám,“ 
říká Honza Plíšek z občanské-
ho sdružení Moře klidu.
Přes horizont lze vidět jámu, 
kde plánují vytěžit veškeré 
uhlí a zatopit bývalé lomy 
v kraji vodou z Baltu. 
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Zimní stadion postaví do tří let

Vyhláška možná zakáže herny, 
kasina z města ale nezmizí

teplice – Do tří let by měl být 
otevřen v Teplicích nový zimní 
stadion. Do města se tak mo-
hou v roce 2017 vrátit hokejis-
té i veřejné bruslení, stejně tak 
prostor pro velké koncerty.

Tepličtí zastupitelé projed-
nali novou dokumentaci pro 
zimní stadion, který má být 
propojen se Sportovní halou 
na Stínadlech, vyroste hned 
vedle přilehlého parkoviště. 
Na původním místě, kvůli ne-
vyřešenému vlastnictví, stát 
nebude. Dokumentaci vyho-
tovil ateliér Mise. „Jedná se 
o první rámcový materiál, kte-
rý popisuje, co by mohlo být 
záměrem města ve smyslu no-
vého stadionu,“ podotýká ná-
městek teplického primátora 
Hynek Hanza. Město nyní se-
stavuje podklady pro otevřené 

výběrové řízení na projekt, to 
by zastupitelé rádi vyhlásili do 
konce letošního roku. Následo-
vat bude tvorba projektu vítě-
zem a jeho předání městu, to 
je podle Hanzy otázka až 8 mě-
síců. Nové zastupitelstvo pak 
musí odsouhlasit dodavatele 
a vyčlenit na vybudování sta-
dionu finanční prostředky. Po-

dle primátora Teplic Jaroslava 
Kubery by bylo skvělé, kdyby 
stadion stál v zimě roku 2016, 
reálné to podle primátora bude 
spíše v zimě roku 2017. Tros-
ky původního stadionu zatím 
nezmizí. Demolice začala již 
v roce 2012, ale kvůli nevyře-
šenému vlastnictví jej nelze 
zbourat.  dam

teplice – Rada města schválila na 
svém zasedání 19. srpna vyhláš-
ku, která částečně umožní za-
kázat hazard ve městě. Týká se 
výherních a hracích automatů 
a videoterminálů. Pokud projde 
hlasováním zastupitelstva, bude 
platná od 31. prosince 2016. 
Vyhláška je podle primátora Ja-
roslava Kubery nejlepší řešení. 
„Referendum by bylo velmi ná-
kladné, i když by probíhalo sou-
běžně s volbami, musely by být 
volební místnosti stejně zvlášť, 
jen bychom vyhodili peníze 
z okna,“ podotýká primátor. 
Jakub Mráček podal teplickému 
magistrátu návrh na svolání 
mimořádného zastupitelstva. 
„Radnice referendu, o které se 
snažíme už dva roky, házela 
klacky pod nohy; rozhodli jsme 
se proto jít přímo k věci a svolat 
zastupitelstvo,“ vysvětluje své 
kroky Mráček. Ten v minulých 

letech sehnal více jak 4000 
podpisů Tepličanů, kteří by si 
o osudu hazardu přáli rozhod-
nout v referendu. Matěj Hon 
z přípravného výboru referenda 
k tomu do dává: „Pan primátor 
se referenda evidentně zalekl 
a raději přispěchal s regulační 
vyhláškou, kterou jsme mu 
nabízeli už před lety. Vyhláška 
ruší všechny herny k 1. 1. 2017, 
ovšem s výjimkou kasin. To je 
špatně, velké řetězce složí jisti-
nu ministerstvu financí a budou 
své podniky nadále provozovat 
jako kasina,“ vysvětluje Hon. 
Primátor Teplic Kubera reaguje, 
že se určitě ničeho nezalekl. 
„V této době mi opravdu přijde 
zbytečné jen tak vyhazovat 
1 500 000 za referendum,“ 
dodává primátor. Iniciátoři refe-
renda se budou snažit o to, aby 
zastupitelstvo schválilo funkční, 
nikoli jen formální vyhlášku.  zt

Nová kotelna 
v Ledvicích vyjde na 
160 milionů korun
Ledvice – V ledvické elektrárně 
vyroste největší plynová kotelna 
v České republice. Nahradí 
tak výtopnu v Proboštově. Její 
realizace vyjde na 160 milionů 
korun. Kotelna bude hlav-
ně záložním zdrojem tepla. 
V provozu má být podle ČEZu 
od sezony 2014/15. Zajímavá je 
i cesta kotlů do České republiky. 
V Norimberku budou naloženy 
na loď a po Dunaji se dostanou 
do Bratislavy. Odtud se po silnici 
odvezou do ledvické elektrárny. 
„Hlavním důvodem investice je 
snížení emisní zátěže v regio-
nu,“ říká technický ředitel ČEZ 
Pavel Šušák.  zt

Kanalizace pro sto 
obyvatel do konce září
teplice – Severočeská vodáren-
ská společnost (SVS) zahá-
jila rekonstrukci kanalizace 
v teplické Masarykově ulici. 
Na kanalizaci v této oblasti je 
připojeno přibližně 100 obyva-
tel. „Z celkové letošní části na 
investice 1,25 miliardy korun 
dáváme 75 procent, tedy téměř 
950 milionů korun, právě na 
obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti,“ podotýká 
generální ředitel SVS Bronislav 
Špičák. Práce budou dokončeny 
30. září letošního roku.  zt

Teplice míří 
s pozemky k soudům
teplice – Historický majetek 
boudu Teplice vymáhat soudní 
cestou. Na svém zasedání o tom 
rozhodlo zastupitelstvo. Jedná 
se o různé menší pozemky 
v katastru města, které nyní 
spadají většinou pod Ředitelství 
silnic a dálnic Ústeckého kraje. 
Většinou se jedná o roztroušené 
kousky pozemků pod chodníky 
a silnicemi. Podle primátora 
Teplic Jaroslav Kubery je to ali-
bistické rozhodnutí. „Je nutné 
si říct, co je to za pozemky, co 
případným vyhráním sporu 
získáme, jsou opravdu tak 
dobré,“ ptá se primátor. Podle 
vedení města by totiž případná 
prohra sporu vedla jen k vyna-
ložení zbytečných finančních 
prostředků. Pro návrh aby se 
město o pozemky soudilo, byl 
zastupitel Tomáš Jarolím. „Do 
prvního kola bych rozhodně šel, 
ať máme nějaké rozhodnutí,“ 
podotýká Jarolím.  dam

Z Márinky vytáhli Alfu
Světec – Z vodní nádrže Márinka 
u Světce hasiči s policisty vylo-
vili vrak červené Alfy Romeo. 
Na vozidle byly připevněny 
registrační značky z automobi-
lu jiného typu, který byl před 
třemi lety odcizen na Bílinsku. 
Policisté nezjistili, zda byl vůz 
odcizen a ani nenalezli majite-
le. Paradoxně tak nyní vrak pat-
ří obci Světec, v jejímž katastru 
byl nalezen.  zt

Zákaznické kontaktní místo

Teplice

ARMEX ENERGY, a.s.
ul. 28. října 1515/5
415 01 Teplice

www.armexenergy.cz
ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.

Zastavte se u nás!
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Workoutové hřiště je hotové, chystá se skatepark

Tepličané se loučili s Františkem Hrdličkou

teplice – U Zámecké zahrady 
bylo zprovozněno workoutové 
hřiště. Město za něj zaplatilo 
420 000 korun. Nachází se zde 
několik hrazd různých velikos-
tí, bradla či žebřík. Zájemci si 
tak mohou vyzkoušet posilova-
ní vahou vlastního těla. „Hřiště 
vzniklo na základě debaty 
mezi mou osobou a faceboo-
kovou iniciativou zhruba před 
rokem. Město zjišťovalo mož-
nosti umístění, cenu, dodava-
tele, realizaci,“ říká náměstek 

teplického primátora Hynek 
Hanza. „S pár kamarády jsme 
začali cvičit workout, tedy 
posilování vlastní vahou, ale 
zjistili jsme, že tu není žádné 
kvalitní místo, kde bychom 

tento sport mohli naplno pro-
vozovat, proto jsme se rozhodli 
poprosit magistrát města, 
a povedlo se,“ říká Kateřina 
Niplová, členka sdružení 
SebeRevolta Teplice, jedné ze 
tří iniciativ. Za dobu fungo-
vání se v Teplicích vytvořila 
komunita, která hřiště hojně 
využívá. „Mám z toho velkou 
radost. Nyní chystáme velký 
skatepark na bývalém Angeru 
včetně inlajnové dráhy,“ dodal 
Hynek Hanza.  dam

teplice – Na dva tisíce lidí se Na Stínadlech sedmého srpna loučilo 
se zesnulým ředitelem teplického klubu Františkem Hrdličkou. 
Stadionem zněl dlouhý potlesk. Do fotbalového nebe odešel člo-
věk, který stál za největším vzestupem klubu FK Teplice v jeho 
historii. František Hrdlička začátkem 90. let zachránil teplický 
fotbal před úpadkem a opětovně jej spojil s teplickou sklárnou, 
se kterou následně dokázal zrealizovat myšlenku rekonstrukce 
stadionu Na Stínadlech. Pod jeho vedením klub pravidelně na-
stupoval v evropských soutěžích UEFA. V čele teplického klubu 
byl jednadvacet let. Kdo by mohl být novým ředitelem klubu, 
řeší jeho majitel, teplický sklářský gigant AGC.  zt

Jazykovka praská ve švech!
Jazykové školy v těchto dnech těší 
zvýšený zájem posluchačů. Posluchači 
se zapisují do svých oblíbených kurzů. 
Navštívili jsme jazykovou školu Lin-
gua Centrum v Teplicích, kde jsme se 
ptali vedoucí pobočky Mgr. Simony 
Illuminati, čím si tento mimořádný 
zájem vysvětluje.

Paní Illuminati, je zájem poslucha-
čů o vaše kurzy stejný jako v loň-
ském roce?
Každým rokem se obsazenost kurzů zvy-
šuje! Zejména nás těší, že se k nám stu-
denti stále vracejí. Máme velkou radost.

Čím si to vysvětlujete?
V první řadě kvalitou a pružnou reakcí 
na potřeby našich studentů. U nás tra-
dičně vyučují kvalifi kovaní a kvalitní 
lektoři. Dále, v letošním roce nabízíme 
opět největší počet kurzů začínajících 

v 16:15 a 18:00 hodin. Stále více žádané 
jsou další světové jazyky, jako je něm-
čina, francouzština či ruština. Navíc 
Lingua Centrum je autorizované cen-
trum Cambridge English a posluchači 
dobře vědí, že v přípravných kurzech 
na zkoušky FCE, CAE a jiné vyučují 
přímo zkušební komisaři.

Jak víte, že jsou vaši lektoři kvalitní?
Potvrzují nám to naši posluchači. Více 
než 60 % nových klientů k nám při-
chází na základě osobního doporučení 
svých příbuzných, přátel a známých! 
Navíc, jako jediná škola garantujeme 
hodiny na zkoušku. 

Jak se mohu do kurzu přihlásit 
a kdy vlastně zahajujete?
Přihlásit se můžete na internetových 
stránkách www.lingua-centrum.cz, te-
lefonicky na 777 107 877 nebo osobně 

v kanceláři školy Kapelní 1, Teplice. 
Začínáme v týdnu od 22. září.

Slova paní Simony Illuminati nám po-
tvrzuje i posluchačka paní Jitka P., když 
říká: „Jsem zde na doporučení kama-
rádky, která mezinárodní zkoušku First 
Certifi cate složila letos v červnu. Dou-
fám, že se to příští rok podaří i mně.“

Paní Natalii CH. z Ruska se právě 
zapisuje do nového kurzu češtiny pro 
cizince a říká: „Slyšela jsem o těchto 
kurzech od svých známých, kteří školu 
již navštěvovali a byli velmi spokojeni 
nejen s výukou, ale také s přístupem 
lektorů a ochotou pomoci při začleňo-
vání do života ve vaší krásné zemi.“

Slečna Gábina O. si pochvaluje také 
vstřícnost školy: „Maturuji až v polo-
vině září, přesto už nyní vím, že budu 

moci nastoupit 
do jednoletého 
pomatur itn ího 
studia angličti-
ny. A kdybych byla přece jen přijata 
na vysokou, Lingua mi dokonce vrátí 
zaplacenou zálohu v plné výši.“ (PR)

I N Z E R C E

RV
14

00
21

9/
01

Do voleb jde méně stran než v roce 2010
teplice – Pouze devět politických 
subjektů registrovalo v Tepli-
cích kandidátky pro komunál-
ní volby 10. a 11. října. V roce 
2010 kandidovalo deset stran 
a hnutí. Oproti kampani před 
čtyřmi lety přibylo pět zcela 
nových politických seskupení.

„Všech devět podaných žá-
dostí jsme zaregistrovali, nikdo 
tedy vyřazen nebyl,“ říká pra-
covnice teplického magistrá-
tu pro volby Eva Michálková. 
Lídrem ODS je primátor Teplic 
Jaroslav Kubera. Za ČSSD bude 

kandidovat Dagmar Waicová. 
I Úsvit přímé demokracie má 
svého kandidáta, je jím podni-
katel Pavel Doubravský. Za TOP 
09 a nezávislé kandidáty pod 
názvem Moje Teplice pak ma-
nažer Petr Měsíc. Jakub Mrá-
ček je na společné kandidátce 
KDU-ČSL a Volby pro Teplice. 
Za KSČM kandiduje bývalý po-
slanec Evropského parlamen-
tu Jaromír Kohlíček. Nováčkem 
je letos společná kandidátka 
Česká Suverenity a politického 
hnutí Úsvit přímé demokracie 

pod názvem Šance pro Teplice. 
Jejich lídrem je Pavel Doubrav-
ský. Nováčkem je i koalice Pro 
Sport a Zdraví. Nově kandidu-
je i politické hnutí Ano 2011 
v čele s Jaroslavem Bžochem. 
Posledním nováčkem je Alter-
nativa pro občany. V roce 2010 
kandidovalo celkem 10 sub-
jektů. Volby v Teplicích vyhrá-
la ODS, druhá skončila ČSSD. 
Třetí byli komunisté, do zastu-
pitelstva se ještě dostali tři zá-
stupci TOP 09 a jeden za Věci 
veřejné.  dam

Teplice navštívila 
čínská velvyslankyně
teplice – Město na své návštěvě 
Ústeckého kraje navštívila čín-
ská velvyslankyně Ma Keqing. 
Prohlédla si teplické muzeum 
i dubskou porcelánku. Na 
závěr návštěvy si vyzkoušela 
i teplické lázně.  zt

Cizinka přišla 
o pět tisíc eur
teplice – V Proseticích došlo 
k trestnému činu. Čtyřicetiletá 
žena zde okradla cizinku. Chyt-
ře vešla spolu s ní do panelové-
ho domu a z pootevřené kabel-
ky jí odcizila obálku s pěti tisíci 
eury. Poškozená měla štěstí. 
Po chvíli totiž zlodějku dopadl 
příbuzný okradené a přivolal 
policisty. Za troufalost ženě 
hrozí až pětileté vězení.  zt

Na cyklisty si 
postvítila policie

teplicko – Na policisty si museli 
během měsíce srpna dávat 
cyklisté na Teplicku pozor. 
Jedna z řady preventivních 
akcí proběhla v Oldřichově. 
Policisté se zaměřili zejména 
na dodržování zákazu pití 
alkoholických nápojů před 
jízdou a během ní. Od začátku 
letošních prázdnin eviduje po-
licie již čtyři dopravní nehody 
s účastí cyklistů.  zt

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z

6

z P r á v y



Rentgen na klinice CLT není ničím 
novým. Ten starý, analogový, 
sloužil veřejnosti mnoho let. Pros-
tory, ve kterých byl umístěn, byly 
kompletně rekonstruovány, aby se 
v nich mohl zabydlet rentgen nový, 
digitální. Na tom původním lékaři 
zkoumali klasický rentgenový 
snímek. Nyní vše vidí na monitoru 
svého počítače, což značně urychlí 
a usnadní jejich práci.

„Pro klienty je to výhod-
né, odpadá dlouhé čekání na 
pořízení snímku i na vyvolání 
filmu. Výsledek je vidět na mo- 
nitoru téměř okamžitě po expozici 
a v tu samou dobu jej vidí i lékař, 
který k nám pacienta poslal,“ 
říká rentgenová laborantka Ivana 
Hudská, která nové zařízení 
obsluhuje. „Pokud bude klient 

chtít, odchází se snímkem na 
CD nosiči a v případě potřeby 
i s odborným popisem. S digi- 
tálním obrazem je možné dále 
manipulovat, např. jej zvětšit, 
zesvětlit, nebo se zaměřit na 
kterýkoliv detail. Proto už není 
nutné klienta opakovaně posílat 
na další doplňující RTG.

„Pořízení rentgenu je náklad-
nou investicí, která se nám však 
brzy vrátí,“ říká jednatelka 
Kliniky CLT Štěpánka Řeholová. 
„Je mnohem šetrnější jak ke 
klientům, tak k životnímu 
prostředí. Lidé jsou zvyklí sem 
chodit a zmodernizované RTG 
pracoviště a rychlost, s jakou jsou 
odbavováni, je příjemně pře- 
kvapují. Kromě lázeňských hostů 
nás využívá i široká veřejnost.

Právě přichází klientka Jana S. 
s požadavkem na rentgen kolen-
ního kloubu. „Hodně sportuji, 
to se odráží na častých úrazech, 
což se projevuje bodavou bolestí 
v koleně. Když jsem podobný 
problém řešila minule v běžném 
nemocničním zařízení, musela 
jsem nejdříve navštívit svého 
obvodního lékaře, který mi 
vypsal žádanku, se kterou jsem 
se objednala na RTG. Čekací doba 
byla téměř měsíc. I když jsem 
pak přišla na sjednaný termín, 
strávila jsem tam téměř celé do-
poledne. Proto jsem se rozhodla 
nyní celou situaci řešit na klinice 
CLT. Nepotřebuji žádanku, 
nemusím se objednávat a za pár 
minut odcházím se snímkem 
na „cédéčku“. Moc se mi líbí 

zdejší prostředí i vstřícný přístup 
veškerého personálu,“ říká 
Jana S. a dodává, „je mnohem 
lepší být spokojenou klientkou 
než nespokojenou a obtěžující 
pacientkou.“

Klinika CLT, spol. s r. o.
Císařské lázně 3. patro
Laubeho náměstí 2
415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800

Klinika CLT má nový digitální rentgen
I N Z E R C E
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Do regionu putuje 20 milionů na pracovní místa

ROP vypsal poslední výzvy, rozdělí až 2,5 miliardy

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vloni uzavřel Ústecký kraj, Krajská hospodářská ko-
mora, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Pur-
kyně zejména za účelem získávání finančních prostředků na podporu zaměstnanosti. 
K paktu se letos připojila i Regionální rada odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje.

C o  J E  P a K t  z a m ě S t n a n o S t i ?

Do Ústeckého kraje, kde je 
téměř 62 tisíc lidí bez práce 
a který dlouhodobě vede v žeb-
říčcích nezaměstnanosti v Čes-
ku, doputuje téměř 20 milionů 
korun z Evropského sociálního 
fondu. Peníze jsou určené 
na dva projekty podporující 
vznik nových pracovních míst 
a vzdělávání handicapova-
ných, žen pečujících o závislou 
osobu a lidí do 30 let. Uvedla 
to krajská mluvčí Magdalena 
Hanáčková.

„První projekt se jmenuje 
Komplexní program podpory 
zaměstnanosti cílových sku-
pin s handicapem na trhu prá-
ce v Ústeckém kraji a druhý 
má název Komplexní program 
podpory mladých lidí na trhu 
práce v Ústeckém kraji,“ uved-

la mluvčí. Je to podle ní prv-
ní příležitost, kdy své síly při 
řešení problematiky zaměst-
nanosti spojí samospráva za-
stoupená Ústeckým krajem 
a státní správa zastoupená 
Úřadem práce ČR.

Projekty musí být dokončeny 
během následujících 14 měsíců
„Je to velmi náročný termín, 
ale věřím, že se i díky výborné 

spolupráci s kraj-
skou pobočkou 
úřadu práce 
podaří projekty 
zdárně realizovat,“ 
uvedl předseda 
řídicího výboru 
Paktu zaměstna-
nosti Ústeckého 
kraje Martin Klika. 

„Jsem spokojen s tím, že se 
projekty zaměřují právě na 
nejohroženější skupiny na 
trhu práce, a to na mladé lidi 
bez praxe a na ženy, které se 

starají o své nemocné příbuz-
né či malé děti,“ doplnil.

Cílem projektů je podle něho 
i získávání informací, které 
umožní efektivněji čerpat pro-
středky z budoucího operační-
ho programu Zaměstnanost. 
„Můžeme se efektivněji připra-
vit a zacílit projekty v následu-
jícím programovacím období. 
Čím lépe budeme připravení, 
tím více peněz z Evropské unie 
pro podporu zaměstnanosti 
v Ústeckém kraji můžeme zís-
kat,“ dodal Klika.  zt

Až 2,5 miliardy korun může 
být rozdělených na projekty 
v rámci poslední výzvy, kterou 
vypsal výbor Regionálního 
operačního programu Seve-
rozápad. Dostat by se mělo 
na všechny žadatele o dotace, 
kteří splní podmínky.

Jde o poslední peníze, které 
ROP Severozápad mezi žadate-
le rozdělí. Většina programů už 
podle předsedy výboru regio-
nálního operačního programu 
Petra Navrátila rozdělila všech-
ny a čeká jen na dokončení 
projektů. Zdržení na severozá-
padě Čech způsobilo policej-
ní vyšetřování, kvůli kterému 
bylo rozdělování dotací na rok 
a půl zastaveno. Do devíti vý-
zev ROP uvolnil 1,5 miliardy 
korun, částku ale ještě může 
o miliardu zvýšit. Žadatelé už 
prý mají připravené projekty 
právě za 2,5 miliardy korun.

Výzvy jsou vypsané pro malá 
a střední města, na opravy kul-
turních památek nebo pro ško-
ly a nemocnice. Například pro 
Ústecký kraj je vypsaná výzva 
na opravy krajských silnic, za-
tím v ní je 200 milionů korun. 
Šest projektů podá i Krajská 
zdravotní, která sdružuje pět 
nemocnic v Ústeckém kraji. 
Chce získat 233 milionů korun. 
„Mezi projekty je například ob-
nova vozového parku sanitek, 
obnova přístrojového vybavení 
nebo vybudování urgentního 
příjmu v budově dětské kliniky 
Masarykovy nemocnice,“ uvedl 
mluvčí společnosti Jiří Vondra.

Podmínky pro schválení dota-
cí budou podle Navrátila přísné. 
„V době podání žádosti už musí 
být vypsaná výběrová řízení na 
dodavatele. Povinná je stejně 
jako v posledních výzvách i eta-
pizace projektu. V květnu 2015 
musí být hotová etapa projek-
tu,“ uvedl. Všechny projekty 
musí být podle něj dokončeny 
nejpozději v září 2015, jinak je 
ROP nestihne proplatit.  zt

Platy v kraji 
se mírně zvýšily

Průměrná hrubá mzda 
v Ústeckém kraji vzrostla 
v prvním čtvrtletí na 22 295 
korun. Meziročně je to nárůst 
o 2,9 procenta. Zaměstnanci 
v kraji si tak polepšili 
v průměru o 626 korun.

Podle informací Českého sta-
tistického úřadu platy v regio-
nu zaostávají za republikovým 
průměrem. Ten byl v prvním 
čtvrtletí 24 806 korun. Nejvyšší 
průměrná mzda je v Praze, a to 
32 948 korun hrubého.  zt

•	K poslednímu červenci bylo celkem 
podáno 1189 projektů s celkovým 
finančním objemem 42 348 664 003 Kč, 
z toho bylo schváleno 480 projektů 
za 22 130 812 677 Kč.

•	Zasmluvněno bylo 422 projektů za 
celkem 18 447 155 519 Kč, ukončeno 
296 projektů za 14 145 524 771 Kč, 
proplaceno 14 217 829 099 Kč 
a certifikováno 11 917 666 249 Kč.
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Co pro FK Teplice, potažmo 
AGC, odchod Františka 
Hrdličky znamená?
Je to velká ztráta a v této chvíli 
nenahraditelná. František Hrd-
lička byl plně oddán veškeré 
činnosti FK Teplice, věděl 
o všech detailech a dovedl je 
mistrně koordinovat. Vedle 
toho účinně ovlivňoval vedení 
českého fotbalu a neúnavně 
se snažil prosadit změny, které 
považujeme za nezbytné ke 
zlepšení pohledu a výkonosti 
našeho fotbalu. Bez jeho spo-
jení se Štěpánem Popovičem 
v té době a zapojení sklárny 
by byla situace fotbalu a tehdy 
chátrajícího stadionu určitě 
odlišná a snad by ani vrcholo-
vý fotbal v Teplicích již nebyl.

Hledáte nástupce za 
Františka Hrdličku, který 
v klubu šéfoval jedenadvacet 
let. FK Teplice je skoro jako 
rodinný klub se silnými 
vazbami na region. Znamená 
to, že to bude někdo odsud?
I když ještě nepadlo finální 
rozhodnutí, budu chtít mít 
někoho, kdo žije v Teplicích, 
protože si myslím, že tato 
pozice je nejen fotbalová, ale 
i společenská. A takové jemné 
nuance komunikace s širo-
kou veřejností lépe zvládne 
někdo s dobrou znalostí místní 
komunity. Bude to ale také 
nová výzva pro další integraci 
způsobu vedení FK Teplice po-
dle standardu AGC a přechod 
od rodinného klubu, jak jste 
zmínila, do činnosti transpa-
rentní akciové společnosti 
jako logického pokračování. 
Takový je vývoj a my musíme 
pokračovat.

Společnost AGC si zakládá na 
transparentnosti. Dlouhodobě 

říkáte, že pokud se neočistí 
český fotbal, hodlá z něj AGC 
odejít. Fotbal se neočistil, 
zůstáváte?
Neodcházíme, protože máme 
odpovědnost k lidem v regio-
nu. Ty nezajímá, jakým způ-
sobem je vedený český fotbal. 
Chtějí se přijít podívat na hru 
a pobavit se. To je náš motiv, 
proč ještě zůstáváme.

Co by bylo s fotbalem 
v Teplicích, kdyby klub AGC 
opustila?
V tom případě si nedovedu po-
kračování fotbalu na současné 
úrovni představit.

Takže by to byl konec fotbalu 
v Teplicích minimálně na té 
nejvyšší úrovni?
Samozřejmě. Ale řekl bych, 
že i na mládežnické úrovni. 
Protože AGC dává do přípravy 
dvou stovek žáčků 10 milionů 
korun, od státu dostáváme 
dva. Zaplať bůh, že nějaké 
finance poskytl kraj. Město 
nedává skoro nic, něco okolo 
300 tisíc korun, a to se zhruba 
rovná dani z majetku, které FK 
Teplice platí městu.

Kdyby AGC nebyla doma 
v tomhle regionu, kdyby necíti-
la závazek, že nechce poškodit 
diváky a hráče na všech úrov-
ních, kteří za nic nemohou, tak 
bychom z fotbalu odešli zcela 
určitě.

Co přesně vám na vedení 
fotbalu, na FAČR vadí?
To nemůžu specifikovat, proto-
že bych musel mít důkazy. Ale 
určitě to znáte, že jste v něja-
kém prostředí, máte blbý pocit 
a nedovedete přesně specifi-
kovat, proč ho máte. My máme 
spoustu indicií, faktických 
i kuloárních informací, jak se 

dnes jedná na FAČR. Ten sys-
tém prostě není transparentní 
a zdá se nám, že není čistý.

Podle šéfa FAČR Miroslava 
Pelty proběhla ve svazu 
hloubková kontrola NKÚ, 
která nic nenašla…
Kontrola zkoumá, zda je vše 
podle zákona, tedy například 
rozdělení peněz do patřičných 
fondů a podobně. Jsem přesvěd-
čen, že nebyly kontrolovány 
detaily použití a dalšího rozdě-
lování peněz. Nehledě na to, že 
pokud jsou ve hře nějaké černé 
fondy, tak ty jsou nekontrolo-
vatelné. Pozitivní hloubkové 
kontroly vykazovalo hodně 
renomovaných světových bank 
těsně před světovou krizí.

A my ani nemáme čas se vě-
novat sbírání důkazů. Máme 
pocit, že tam prostě není něco 
v pořádku. Vezměte si, kolik 
se už napsalo různých článků 
v médiích o tom, jak se fotbal 
řídí, jak se rozhoduje… To, že 
fotbal není čistý, je vnímáno 
médii i širokou veřejností. To 
není jen náš pocit. A logicky 

i za image je odpovědné vždy 
vedeni.

Kdybychom teplický fotbal pře-
stali financovat a něco se stalo 
s klubem, bude tady pár tisíc na-
štvaných lidí, kteří budou říkat, 
že se na to AGC vykašlala. My 
chceme mít dobré vztahy s veřej-
ností v lokalitě, kde působíme. To 
je filozofie naší firmy. Ale nelíbí 
se mi, když vidím, jak se fotbal 
řídí, jak se rozhoduje o rozdělení 
peněz, protože organizace fotbalu 
u nás je odlišná, než ve vyspělých 
fotbalových zemích Evropy. Mít 
něco jiného, protože je něco „spe-
cifické“ zní obecně podezřele. To 
platí nejen pro fotbal.

Jak se tam řídí?
My chceme, aby se osamostat-
nila první a druhá liga, aby se 
utvořily orgány z klubů, které 
to financují, i když to bude pod 
FAČR. Ale profesionální fotbal 
budou spravovat profesionální 
týmy. A ne jak je to dnes, kdy 
zástupci profesionálních týmů 
nemají rozhodující slovo, jak 
profesionální ligy řídit. A to je 
ten hlavní problém.

Není příliš obvyklé, že se Češi prosazují na 
postech v zahraničních centrálách nadná-
rodních koncernů. Šéf české divize sklářské 
firmy AGC Pavel Šedlbauer je jedním z nich. Je 
prvním zástupcem z Česka v tak vysoké po-
zici v evropské centrále japonsko-belgického 
sklářského gigantu. Pendluje mezi Bruselem 
a Teplicemi. Sešli jsme se krátce poté, co náhle 
zemřel František Hrdlička, ředitel teplického 
fotbalového klubu, který AGC vlastní.

Pavel Šedlbauer: Chci čistý

martina seewaldová
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AGC si buduje image trans-
parentní firmy, ale svým spo-
jením s fotbalem se možná 
ušpiní.
Proto takto vystupuji.

Jak vidíte novou sezonu? 
Vloni FK Teplice mířil na 
evropské poháry.
Evropské pohárové soutěže 
nám utekly o kousek. V tom je 
fotbal nevyzpytatelný. Překva-
pivé výsledky jsme viděli i na 
nedávném mistrovství světa, 
a to nejen v zápasu Německo-
-Brazílie – to byl absolutní šok 
(pozn.red. 7:1).

Kdo je strůjcem úspěchu 
Teplic v minulé sezoně?
To bude více faktorů. Ale 
zásadní je trenér a realizač-
ní tým. Trenér vnesl systém 
a klid do mužstva, vybral posi-
ly, které skvěle zapadly. To vše 
by ovšem nešlo bez podpory 
celého vedení klubu.

Tým zůstává téměř stejný, 
takže novou sezonu vidíte 
optimisticky?
Tým pokročil v konsolidaci, 
kterou zahájil vloni, a má 
předpoklady pro to, aby hrál 
minimálně stejně dobře jako 
vloni. Já doufám, že ještě lépe.

Co říkáte tomu, že jste pořád 
osamoceni v tom, že jste 
zveřejnili platy hráčů?
Pokud to neukládá zákon, 
je to na rozhodnutí každého 
klubu. Obecně mě to mrzí a to 
proto, že někdo opět hovoří 
o „českém specifiku“, a proto 
to nejde…

Proč jste to vůbec udělali?
Abychom i v tomhle byli 
transparentní. Aby nevznik-
ly spekulace, že v Teplicích 
fotbalisté berou mnohamilio-
nové odměny, což není pravda. 
A také proto, aby vznikl tlak 
na hráče, aby diváci řekli tak, 
když máš takový plat, měl bys 
něco předvést.

A jsme-li u fotbalu, AGC vyrá-
běla střídačky na světový šam-
pionát. Líbily se v Brazílii?
To nevím. Ale logicky vzato, je 
zajímavé pro diváka, když přes 
skleněné krytí vidí na lavičku. 
Může odhadovat, co se stane, 
když vidí trenéra, jak je ner-
vózní a skáče z lavičky nebo 
který hráč se má svléknout 
a rozcvičit. To jsou další mo-
menty, které mohou obohatit 
dojem z fotbalu.

Skleněné střídačky AGC jsou 
v Brazílii, v Teplicích a ještě 
někde jinde?
Zatím jsem neslyšel, že by byly 
jinde. V Teplicích jsou jediné 
v Evropě.

A když už jsme u vychytávek, 
dělali jste i speciální zadní 
sklo pro hybridní model 
Porsche 918 Spyder. Jak jste 
se k tomu dostali?
To sklo je atraktivní už jenom 
proto, že je pro Porsche, a tech-
nicky velmi zajímavé. A my jako 
největší světový výrobce auto-
skel, jsme technické podmínky 
uměli splnit a to sklo jsme vyro-
bili. Technické nároky na jeho 
výrobu byly extrémně vysoké. 
Vzhledem k tomu, že jde o Por-
sche s hybridním motorem, 
musejí být veškeré komponenty 
extrémně lehké, aby vůz měl 
nízkou spotřebu, ale zároveň 
bezpečné a funkční. To zaručí 
chemické kalení a laminování 
skla, které v AGC děláme.

České divizi se vede dobře, 
neřkuli nejlépe v rámci AGC?
Automobilová divize jede dob-
ře, obzvlášť tady v Čechách, 
kde se výroba automobilů kon-
centruje. Závod v Chudeřicích 
u Bíliny je největším na výrobu 
autoskel, který AGC má.

I proto jsme investovali v Ře-
tenicích dvě miliardy korun do 
nové výrobní linky, což je nej-
větší investice celé AGC za po-
sledních deset let. Taková lin-
ka nikde na světě neexistuje.

Znamená tak velká investice 
pro Teplicko, potažmo Česko, 
že tady AGC zůstává? Protože 
firma zavřela závody v Itálii, 
Belgii a Holandsku.
To rozhodně. Takovou linku 
nikdo neodstaví. Je to velká 
stabilizace teplického závodu.

Co dělá AGC jinak než 
ostatní zaměstnavatelé, že 
je opakovaně vyhlašována 
nejlepším zaměstnavatelem 
Ústeckého kraje a jedním 
z nejlepších v zemi?
Chováme se v rámci možností 
velice férově ke svým zaměst-
nancům. Máme velmi otevře-
nou komunikaci s odbory. My 
říkáme zaměstnancům čistou 
pravdu, i když jde o nepříjem-
né informace, jako, že musíme 
šetřit, propouštět, reorgani-
zovat… Jsme transparentní. 
I když musíme propouštět, 
máme dobrý systém, za jakých 
podmínek propouštíme. Já vím, 
že to každého člověka raní, 
když přijde o práci, ale snaží-
me se udělat maximum, aby-
chom našli takové řešení, které 
bude co nejméně bolestné. 
A lidé to nakonec dokáží oce-
nit jako solidní přístup firmy. 
Snažíme se přiblížit v oblasti 
sociální komunikaci co nejvíce 
západním standardům, kde 
jsou zaměstnanci mnohem více 
chráněni zákony. A to všech-
no jsou možná věci, které se 
odrážejí v tom, že jsme takhle 
hodnocení v anketách. Nechci 
ale říci, že to jiné firmy dělají 
blbě nebo jinak. To nevím.

Prostě jsem rád, že když 
chodím do fabriky, do provozu 
mezi naše lidi, že si spolu nor-
málně popovídáme, že si neod-
plivnou (doufám ani v duchu) 
a nemají blbé poznámky. To je 
pro mě důležité.

AGC je úspěšná firma, zaměst-
navatel, rozjíždí tady nové in-
vestice, ale dá se v Česku pod-
nikat bez korupce?
Tím, že jsme nadnárodní 
firma, to jde bez problémů. Ten 
zahraniční kapitál je neskuteč-
ně důležitý. A my toho od státu 
moc nepotřebujeme.

Ale asi před dvěma lety jsem 
od státu chtěl pobídky na naši 
novou technologii, protože to 
je opravdu světový unikát. Ná-
sledoval zjevný pokus o ko-
rupci z vedení Czechinvestu. 
Předal jsem to Transparency 
International a ta pak poli-
cii. To bylo moje první setkání 
s „českým prostředím“. Hrozně 
mě to vytočilo a urazilo. To ale 
byl jediný případ.

Na druhé straně, abych byl 
férový, musím ocenit vztah 
a vstřícnost místních teplic-
kých a krajského úřadu, kte-
ří jednali tak, jak se podle mě 
má. Podle zákona a rychle.

Vyšetřila to policie?
Takové věci se složitě vyšetřu-
jí. Nevím, jak to skončilo.

Jak to vlastně funguje, když si 
někdo říká o úplatek?
Tehdejší vysoký manažer Cze-
chinvestu mě pozval na oběd 
a předal mi něčí navštívenku 
s tím, že tam mám zavolat. 
Zavolal jsem, protože mě 
zajímalo, co se bude dít. Ozval 
se zaskočený hlas, a proč 
prý volám. Řekl jsem, kdo mi 
dal číslo z Czechinvestu a že 
usilujeme o pobídky. Pak jsme 
se sešli s tímto člověkem a on 
mi vysvětlil, jak to chodí… 
Řekl, že mezi podáním žádosti 
a konečným rozhodnutím je 
šedá zóna, kdy se projekt dá 
anonymním expertům, a že 
to dokáží udělat tak, aby to 
vyšlo. Pak mi podal ipad, kam 
napsal, že za to chce 8 procent 
z celkové investice, která či-
nila 15 milionů eur. Řekl jsem 
mu: Nestydíte se? Co to na mě 
zkoušíte? Víte co? Řekněte 
těm vašim lidem, že AGC se 
může na vaše pobídky vys...

Nechci bagatelizovat nebo 
vytvářet negativní atmosfé-
ru, na to jsme my Češi vníma-
ví, a jen doufám, že to byla vý-
jimka. Víte, korupce je a byla 
v každém politickém systému 
a važme si, že o ní můžeme 
dnes mluvit otevřeně a snažit 
se ji minimalizovat. V tomto 
směru jsem optimista i v čes-
kých podmínkách. 

byznys i fotbal Pavel Šedlbauer
Ing. Pavel Šedlbauer (63) je od 
roku 2005 viceprezidentem 
evropské skupiny belgicko-japon-
ského sklářského gigantu AGC, 
která sídlí v Bruselu. V čele české 
skupiny firmy stojí už čtvrtým 
rokem. Zároveň je předsedou 
představenstva Fotbalového 
klubu Teplice, který AGC vlastní. 
Je ženatý, má dceru a syna. 
Žije v Belgii.

P r o F i L
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Hrad Doubravka

Jednou z dominant Teplic je 
Doubravská hora. Na jejím 
vrcholku stál už od roku 
1483 pozdně gotický hrad. 
Jehož zbytky jsou kulturní 
památkou. Ten zde nechal 
vystavět vnuk husitského 
hejtmana Jakoubka z Vře-
sovic. Pevnost sehrála vý-
znamnou roli i za třicetileté 
války. Díky strategickému 
významu byla v této době 
zdokonalována a ubytována 
tu byla i císařská posádka. 
V roce 1655 pak bylo roz-
hodnuto o zbourání hradu, 
neboť během války poslou-
žil spíše nepříteli. Veřejnos-
ti byl hrad zpřístupněn až 
roku 1791. V 19. století, díky 
oblibě zřícenin a roman-
tickému duchu doby, byl 
hrad přestavován a stal se 
oblíbeným výletním místem 
Tepličanů. Návštěvníci zde 
mohou obdivovat výhledy 
do krajiny i na město.  zt

t i P  n a  v Ý L E t

Dejte o sobě vědět
Pořádáte akce na Teplicku 
a v okolí? Chcete na ni 
pozvat širokou veřejnost? 
Dejte o sobě vědět a pošlete 
nám pozvánku nebo pro-
gram na e-mail: 
redakce@zitteplice.cz

v Ý z v a

Lázeňské město má 
zájemcům co na-
bídnout. Jednou 
z atrakcí je 
i teplická 
hvězdárna 
a planetári-
um. I z území 
Teplic tak 
za jasného 
dne, můžete 
dalekohledem 
pozorovat třeba 
povrch Slunce. 
Přes den je možné 
vidět planetu Venuši. 
Hlavním tahákem je večerní 
pozorování. Každý, kdo přijde, 

obdivuje hlavně Měsíc. 
Velmi dobře jsou 

také vidět planety 
sluneční sou-

stavy, hlavně 
Saturn se 
svými prsten-
ci či Jupiter 
s tmavými 
pásy na povr-
chu. K vidění 

jsou ale i velmi 
vzdálené gala-

xie. Přes rok je 
hvězdárna otevřená 

každou sobotu od 13 
hodin. Vstupné je od 20 do 40 
korun.  dam

Výstava připomíná 
německou univerzitu

Baví vás historie? Tak to si 
nenechte ujít výstavu v tep-
lickém muzeu Zapomínaní 
učenci z Německé univerzity 
v Praze. Ta upozorňuje na 
významné osobnosti pražské 
německé univerzity, o kterých 
se za komunistického režimu 
moc nemluvilo. Výstavu může-
te ve foyer teplického zámku 
navštívit až do 5. října.  zt

Kaiser a Lábus 
představí novou hru 
v teplickém divadle
Dokonce v předpremiéře se 
mohou Tepličané těšit na hru 
Žena za pultem 2: Pult osob-
nosti. Již 21. září se v ní objeví 
vynikající herecká dvojice 
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. 
Ti se ve hře přestaví hned ve 
čtyřech rolích. Jejím autorem 
je Petr Kolečko.  zt

Seumeho kaple 
bude patřit dětem

Hned dvě divadelní vystoupení 
jsou pro děti přichystána na 
září v Seumeho kapli. Předsta-
vení jsou určena pro předško-
láky. Již 2. září se můžete těšit 
na hru Jak šel lev do světa, 16. 
září pak zjistíte, že Na hradě 
straší. Začátek je od 16:30 
a vstup je zdarma.  zt

Koncertní Mušlí se 
rozezní populární 
hudba i klasika
Koncertní Mušle v Šanovském 
parku, se v sobotu, 30. srpna 
rozezní jazzem i vážnou hud-
bou. Od 16:30 tu vystoupí ori-
ginální komorní soubor String 
Clartet. Tvoří jej dvě dámy 
hrající na housle a violu a dva 
hráči na klarinet a basklarinet. 
Ve svém repertoáru mají díla 
Bacha, Mozarta, ale i ale i stá-
lice populární a jazzové hudby. 
Vstup je zdarma.  zt

V Jazz klubu zahraje Spolčení hlupců

Z Teplic dohlédnete na povrch 
Slunce i do vzdálených galaxií

Teplická kapela Spolčení hlupců oslaví 5. 
září, v teplickém Jazz klubu, 10 let své exi-
stence. Oficiálně definuje svoji tvorbu pod 
nálepkou alternativní jazz – rocková fůze, 
ale snaha o žánrové začlenění se nevyhne 
určitému omezení a zkreslení a je lépe 
udělat si poslechem vlastní názor. Skupi-
na spolupracuje se známou severočeskou 
básnířkou Svatavou Antošovou a většina 
současných textů je psána její rukou. Na 
koncertu představí svojí literární tvorbu. 
Akce se uskuteční od 20:00 hodin. Vstupné 
je 80 korun. „Budou křtít i novou desku 
a čekám prostě velký nářez,“ říká drama-
turg klubu Jaroslav Purkyt.  zt

Festival nabídne divadlo 
i nevšední hudební vystoupení

Vnitřní nádvoří teplického 
zámku bude od 5. do 7. září 
hostit již 14. ročník akce 
Divadlo na zámku. Akce i letos 
nabídne divadelní vystoupení 
nejen pro děti. Zahraje Divadlo 
Scéna či ústecký Činoherák se 
svou stálicí Benefice aneb za-
chraň svého Afričana. Festival 
nabídne i nevšední hudební 

vystoupení. Fanouškům se 
představí nestárnoucí Luboš 
Pospíšil a 5P, s nezaměnitel-
ným hlasem. Lahůdkou bude 
i vystoupení Vladimíra Merty, 
Jana Hrubého a Ondřeje Fenc-
la. Kultovní folkař, geniální 
rockový houslista a skvělý klá-
vesista jsou zárukou jednoho 
z vrcholů festivalu.  dam

foto: miroslav rosendorf
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Tepličané vyrážejí na houby, 
zkuste masáky na kmíně

Inspekce rozdala milionové pokuty

Nevyhovující džemy nesmí do obchodů

Houbařská sezona je v plném 
proudu. Kam na ně chodí Tep-
ličané? Ideální oblast je nyní 
v Krušných horách, u Oseku 
nebo na Telnici. „Jezdíme s ro-
dinou k Tisé, tam jsou v tomto 
období vždy žně, máme tam 
svá oblíbená místa,“ říká Tepli-
čan Petr Dušek.

Houby potřebují teplo, vlh-
ko a co nejmenší vítr. Všeo-
becně nadějnější místa jsou 
v Krušných horách, neboť lesy 
v Českém středohoří snadněji 
vysychají. Takže houbařským 
rájem je okolí Oseku, Tisé, Pet-
rovic, Telnice. „Záleží i na tom, 
které houby si chce houbař 
z přírody odnést, tedy které 
vlastně zná. Za ideálního sta-
vu roste obrazně řečeno všu-
de něco,“ řekl mykolog Martin 
Kříž. Není divu, vždyť v České 
republice rostou asi čtyři tisíce 
druhů hub.

Jelikož jsme v redakci vášni-
ví houbaři, vydali jsme se na 
lov také. V jehličnatých lesích 
u Tisé je možné narazit na hři-
by smrkové a objevují se i liš-
ky, které se do českých lesů 
vracejí, jsou totiž náchylné na 
kyselé deště. Hlavně kolem 
břízek je možné najít kozáky 
a hojně se objevují i výborné 

muchomůrky růžovky, které 
byly bohužel po dešti hodně 
nasáklé vodou a červavé. „Po-
kud máte čas a chuť, určitě do 
lesa vyražte, aspoň já si tam 
vždy krásně vyčistím hlavu,“ 
podotýká Dušek.

A co s houbami doma udě-
lat? Mezi milovníky hub jsou 
rozšířené stovky receptů. Du-
šení a následné zamrazení, což 
se hodí pro směsi hub. Sušení 
zejména pravých hřibů. Naklá-
dání do skladkokyselého ná-
levu, což je vhodné pro pevné 
houby různých druhů.  zt

Potravinářská inspekce rozdala obchodním řetězcům, při 
nedávné kontrole přímo na prodejnách, pokuty přesahující 64 
milionů korun. Inspekce byla zaměřena na řetězce nejvýznamně-
ji zastoupené na českém trhu. Porušování právních předpisů se 
i při této kontrole opakovalo. Hlavním prohřeškem prodejen je 
nevyhovující jakost potravin, jejich neodpovídající označování, 
viditelné plísně a prodej potravin s prošlou dobou trvanlivosti. 
Na většinu prohřešků byly prodejny při minulé kontrole upozor-
něny. Přesto i tentokrát téměř v 50 procentech chybovaly v tom 
samém znovu.  zt

Tři druhy džemů a jedna šarže 
povidel nesmí do obchodů. 
Zakázala to Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. 
Ta laboratorním rozborem 
v nevyhovujících výrobcích 
zjistila nižší než na obalu 
uvedený obsah ovoce, přítom-
nost nedeklarovaných druhů 
ovoce a nižší než deklarovaný 
obsah ovocných i dodaných 
cukrů. Například u Extra 
džemu malinového je na obalu 
uvedeno, že pro výrobu 100 

gramů bylo použito 45 gramů 
ovoce. Laboratorní analýza ale 
prokázala přítomnost ovoce 
v množství 33, 5 gramů na 100 
gramů výrobku.  zt

ud�iny 
slavnos�J

6.9.2014
Lázeňská ulička, Teplice

Lázeňská tradice v Teplicích 
začala před 860 lety u Jud�y. 

Jud�a zakladatelka provádí 
860 lázeňskými sezónami.

860 lázeňská 
sezóna 
v Teplicích
1154 - 2014
J u d i t a  z a k l a d a t e l k a
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I N Z E R C E

Mochomůrka růžovka na kmíně
Růžovky, lidově masáky, očistíme, 
oloupeme kůžičku z klobouku, nohu 
uřízneme a oškrábeme, necháme si 
rozžhavit pánev s olejem. Vhodíme do 
ní klobouky a nožky. Osolíme, nasypeme 
kmín, párkrát obrátíme. Servírujeme 
s čerstvým chlebem.

r E C E P t

Náměstí Svobody, 9:00 až 16:00 hodin, pátek, každých 14 dní až do Vánoc.
OC Olympia, 12:00 hodin až 18:00 hodin, pátek, každých 14 dní až do konce listopadu.
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K ř í Ž o v K a v tajence najdete italské přísloví

Vojtěch Dyk a B-Side Band

Jedinečné spojení brněnského B-Side 
Bandu se zpěvákem, hercem a performe-
rem Vojtěchem Dykem je momentálně jed-
ním z nejžádanějších a nejsledovanějších 
projektů současné české kulturní scény.

Skvělá show míří do sousedního Ústí 
nad Labem. Koncert vynikajícího zpěváka 
a 18 špičkových instrumentalistů se 
uskuteční na zimním stadionu 6. října 
od 19:30 hodin.

Soutěžte o vstupenky
 
v jaké kapele zpíval vojtěch dyk?
a) Mandrage 
b) MIG21 
c) Nightwork
Odpovědi posílejte do 10. září na e-mail: 
redakce@zitteplice.cz. 
Tři výherci získají po dvou vstupenkách na ústecký koncert.

S o u t ě Ž

první železnice se do Teplic dostala z Ústí nad 
Labem roku 1858 a od roku 1867 byla po úsecích 
prodlužována přes Duchcov do Chomutova?

termální prameny byly 
podle literární Hájkovy 
kroniky objeveny už v roce 
762? První důvěryhodná 
zmínka o části města 
Trnovany pochází z roku 
1057, další je pak 
z 12. století.

v í t E ,  Ž E …

první trolejbusy se v Teplicích objevily už v roce 
1952? Původně měly tramvaje jen doplňovat, 
postupně je však zcela vytlačily.

z á b a v a
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Zahrádkářský svaz 
připravuje výstavu
Český zahrádkářský svaz má 
v Okrese Teplice 75 pobočných 
spolků (základních organi-
zací s právní subjektivitou), 
které sdružují 3.507 členů. 
Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu okres 
Teplice připravuje Okresní 
výstavu ovoce, zeleniny, květin 
a kaktusů, která se bude konat 
ve Výstavní síni Městského 
úřadu v Krupce od pátku 12. 
září do neděle 14. září vždy od 
9 do 17 hodin. Navážení expo-
nátů bude ve čtvrtek 11. září 
a ukončení výstavy s odvozem 
exponátů pak v neděli 14. září 
2014. Obracíme se na všechny 
naše ZO, aby se zapojily do 
této akce a podpořily výstavu 
poskytnutím svých výpěstků. 
Uvítáme každý příspěvek. 

 václav Sláma

Děti si užily 
Prázdninový večer

Sdružení Veselý Venkov pořá-
dalo o prázdninách již druhý 
Prázdninový večer v Červe-
ném Újezdu. Na programu byl 
gulášek, opékání a grilování 
buřtíků i něco dobrého na 
zapití. Tradičně byly připrave-
ny pro děti soutěže a sladké 
odměny. I někteří dospělí se 
pro pobavení své i dětí pustili 
do soutěžního klání. Nechybě-
lo též společné pění při kytaře 
a spousta legrace u tomboly, 
která byla letos pro všechny 
zúčastněné příjemnou novin-
kou. Velké poděkování patří 
všem lidem, kteří pomohli při 
přípravách, ale i v průběhu 
této letní akce.  Soňa Jermanová

Teplická Arkadie letos vesmírná

V Úpořinách mají dobrovolné hasiče už od roku 1946

Studenti prováděli zájemce po gymáziu

Američtí fotbalisté působí v Teplicích už dva roky

Stejně jako v minulých letech 
uskutečnila i letos soukromá 
speciální škola Arkadie letní 
prázdninový tábor v rekre-
ačním středisku Zdravotník 
v Horním Vysokém u Úštěku.

Vedle žáků školy Arkadie 
a klientů stacionářů se ho zú-
častnili také sourozenci a ka-
marádi zdravotně postižených, 
ale i některé děti zaměstnan-
ců. Táborníci si tak mohli vzá-
jemně pomáhat, aby se napl-
nilo poslání tábora, kterým je 
integrace zdravotně postiže-
ných. Jak to u táborů bývá, 
měl i ten arkadijský téma. Tím 
letošním byli mimozemšťa-

né a vše kolem Vesmíru. Na 
vesmírné dráze se sportovalo, 
vařila se kosmická kuchyně, 
vesmírné zaměření měl tábo-
rový kvíz, táborníci sledovali 
„signály z vesmíru“, vyráběli 
si trička s vesmírnou temati-
kou, hráli hru „Ufone, nezlob 
se“, v hlubinách vesmíru hle-
dali kosmický poklad či bojo-
vali o planetu. Samozřejmě se 
seznamovali i s hostitelskou 
planetou Zemí. Okolí jejich vý-
sadku umožňovalo výlety do 
Levína, na Velké Sedlo či do 
Úštěku, při zkoumání pomě-
rů na Zemi navštívili Muzeum 
čertů, prozkoumali svými těly 

hlavní tekutinu této plane-
ty H2O, vedle ní poznali i její 
protiklad – oheň, v tomto pří-
padě táborový. Ve svých noč-
ních skafandrech absolvovali 
„pyžámkovou párty“, zkrátka 
Vesmír byl dva týdny jejich. 

 Josef Hon

Sbor dobrovolných hasičů 
Úpořiny byl založen již v roce 
1946, za 2 roky nás tedy čeká 
velké kulaté výročí. Od počát-
ku fungování sboru je vedena 
i kronika, ve které se můžeme 
dočíst o všech aktivitách sboru 
od jeho založení až do dneš-
ních dnů, k dispozici jsou i za-
chovalé fotografie. V současné 
době je 32 aktivních dospělých 
členů a cca 15 dětí, které mají 
kroužek každou neděli. Učí 
se topografické značky, uzly, 
druhy hasicích přístrojů, typy 
hadic, trénují štafety a útoky, 
stejně jako dospělí. V minulém 
roce jsme měli zhruba 21 zása-

hů, požáry i technické pomoci 
(při dopravní nehodě, kropení 
silnic). Musíme zmínit i pomoc 
při povodních. V roce 2013 
jsme jako již po několikáté 
po ničivých záplavách zorga-
nizovali povodňovou sbírku 
na pomoc postiženým, kterou 

jsme následně odvezli do obce 
Mlékojedy u Litoměřic. Zde 
jsme se také podíleli na úklidu 
a odčerpávání vody, nápomoc-
ni s odčerpáváním vody jsme 
byli i v okolí Litoměřic, v obci 
Trávčice, Počáply. Ve spolu-
práci s obcí Bystřany, která je 
naším zřizovatelem, se podí-
líme na přípravě akcí jako je 
pálení čarodějnic, dětské dny, 
mikulášské, branný závod pro 
děti, drakiáda, účastníme se 
jako čestná stráž při uctění pa-
mátky padlých francouzských 
vojáků. Každoročně pořádáme 
i hasičský ples s bohatou tom-
bolou.  Hana volfová

Kromě toho, že Gymnázium 
Teplice po celý rok vzdělává 
studenty, tak se věnuje i zoo-
logické činnosti, záchraně 
památek a průvodcování. Až 
do konce srpna (mimo pondě-
lí) otvírá gymnázium Beuron-
skou kapli. Pro zájemce tu 
probíhaly prohlídky i s vý-
kladem. Co mohli zájemci na 

prohlídce vidět a zažít? Třeba 
Beuronskou kapli, nejstarší 
dochovanou památku Beuro-
nu v Čechách. A k tomu ještě 
super dřevěné lešení, které 
vázali sami gymnazisté. Vý-
stavu Twyfelfontein aneb Křo-
vácká obrazárna, moc pěkné 
fotografie krajiny jihozápadní 
Afriky. Didaktický park GT 

= Dokážete vytáhnout ježka 
z klece? Rozmáčknout sklo? 
Spočítat všechny tečky na op-
tickém klamu? Postavit stře-
dověkou klenbu? Tak přesně 
tyto jevy zde mohli zájemci 
vyzvat na souboj. Probíhala 
i prohlídka budovy gymnázia 
či biparku s řadou zajímavých 
živočichů.  michael novák

Oficiální vznik týmu Nordians Teplice je 
spjat s datem 6. 8. 2012, kdy se stal občan-
ským sdružením. Několik jedinců se však 
pravidelně scházelo již pár let předtím. Ve 
městě, kde je jasným favoritem kopaná 
s účastí v Gambrinus lize, je americký 
fotbal úplnou novinkou. Tento adrenali-
nový sport si však nejen v Čechách, ale 
po celém světě postupně získává srdce 
mnoha fanoušků. Primárním cílem týmu 
Nordians je seznámit místní s fotbalem 
a vytvořit si hráčskou i fanouškovskou 
základnu dostatečně početnou a silnou 
na to, aby mohla konkurovat zbytku 
republiky. Za poslední rok se tým předsta-

vil na několika veřejných akcích včetně 
zahájení lázeňské sezony v Teplicích. 
Hráči se chystají i na různé dobročinné 

akce jako například hromadné darování 
krve, návštěvu dětských domovů apod. 
Od roku 2013 jsou Nordians členem České 
asociace amerického fotbalu, kde postup-
ně sbírají potřebné vědomosti. Ještě letos 
mají Nordians domluveno několik přátel-
ských zápasů, snahou teplického týmu je 
uspořádat jich pár i v domácím prostředí. 
V září čeká tým velký nábor nových hráčů 
a poté společná zimní příprava. Další vel-
ký krok tým chystá na jaro 2015, kdy se 
chce přihlásit do celorepublikové ligové 
soutěže pro sedmičkové týmy.

Více informací na webových stránkách 
www.nordians.cz.  Petr Prášek

K o m u n i t y
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Nová služba šetří roztržitým klientům peníze

Češi neumí na dovolené odpočívat

Úprava provozu linek 123, 125 a 126

Od posledního srpnového 
týdne rozšiřuje VZP svou 
službu pro roztržité klienty 
na celou Českou republiku. 
Doposud ji testovala v rámci 
dvou regionálních poboček. 
Novinka spočívá v tom, že ty 
klienty, kteří krátkodobě ne-
zaplatili zdravotní pojištění, 
na to VZP upozorní zprávou 
SMS či e-mailem. Lidé, kteří 
třeba jen zapomněli, tak mají 
možnost zaplatit dluh dříve, 
než by jim naběhlo penále 
nebo dlužná částka dále na-
rostla. Výhledově by služba 

mohla být prospěšná až pro 
100 tisíc plátců pojistného 
a VZP by tak mohla ročně 
získat až 50 milionů korun, 
které by jinak musela zdlou-
havě vymáhat.

Pilotní provoz skončil mi-
mořádně úspěšně. V rozmezí 
jedenácti týdnů oslovila VZP 
s upozorněním přes SMS či e-
-mail bezmála 9,5 tisíce samo-
plátců pojistného, tedy osob 
samostatně výdělečně činných 
či osob bez zdanitelných pří-
jmů. Tito lidé dlužili pojišťovně 
na pojistném dohromady víc 

než 15 milionů. Po upozornění 
od nich přišlo VZP na účet více 
než 3,6 milionu korun.

Pouhé upozornění tedy vedlo 
k tomu, že pojišťovna dostala 
prakticky obratem skoro čtvr-
tinu dlužné částky. Doposud 
VZP obesílala všechny plátce 
pojistného jednou ročně do-
pisem. To už ale velké části 
z nich naběhlo k dlužné částce 
pojistného i penále, kterému 
se teď díky nové operativní 
službě budou moci snadno vy-
hnout nebo předejít jeho ná-
růstu.  zt

Prázdniny končí. Přesto, že by 
dovolená měla být regenerací 
nejen pro tělo, ale i pro hlavu, 
ukazuje se, že si Češi vozí 
práci na dovolenou v hlavě 
s sebou, a proto nedokážou 
kvalitně odpočívat.

„Už čtvrtým rokem sledujeme 
tento jev. Lidé se z dovolených 
vrací unavení a nervózní, proto-
že se obávají toho, co všechno je 
v práci čeká, a také s pocitem, že 
návrat do práce bude po dovole-
né pořádná facka,“ popisuje men-
tální trenérka Eva Fruhwirtová 
z neurolaboratoře Commservis.

Neschopnost odpočívat je 
pro organismus velmi závažný. 
Projevuje se špatným spaním, 
kolísavou náladou, nervozitou, 
špatnou soustředěností a také 
podrážděností. Lidé se snaží 
tyto stavy řešit návštěvou lé-
kaře a léky. „U našich klientů 
se často setkávám s tím, že si 
myslí, že umí odpočívat a rela-
xovat. Po návratu z dovolené 
však zjišťujeme, že tomu tak 
není,“ popisuje Fruhwirtová 
a dodává, že řešením může být 
například mentální trénink.

V současné době mnohá 

povolání nejsou vázaná na 
pevnou pracovní dobu. Ne-
pravidelný režim způsobu-
je, že člověk přestane rozlišo-
vat mezi dobou na práci a na 
odpočinek. Tomuto stavu ne-
přispívají ani chytré telefony, 
protože díky e-mailům a připo-
jení k internetu, si člověk bere 
práci s sebou na dovolenou 
do kapsy a do hlavy. „Vznika-
jí nové závislosti na sociálních 
sítích, na neustálé kontrole 
mailové schránky. Je to stejně 
nebezpečné jako jiné závislos-
ti,“ říká Fruhwirtová.  zt

Z důvodu rekonstrukce kanalizace je v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Tovární a Nerudova uzavřena ulice Drahůnská až do 
neděle 31. 8. 2014.

Autobusová linka č. 123 bude uzavřený úsek objíždět uli-
cí Dlouhou. Po dobu rekonstrukce nebude obsluhovat zastávku 
Dubí,Bystřice,škola v obou směrech. Jako částečná náhrada ve 
špičkách pracovního dne bude v této zastávce zřízeno dočasné 
staničení linek č. 125 a č. 126.

Autobusové linky č. 125 a č. 126 budou uzavřený úsek objíždět 
ulicemi Tovární a Dlouhou. Mimořádně budou zastavovat v obou 
směrech v zastávce Dubí, Bystřice, škola.  zt

odděLení pro doSpěLé, 
Studovna a čítárna, 
internet pro veřejnoSt
Pondělí–pátek: 10:00–18:00 hod.

odděLení pro děti
Pondělí–čtvrtek: 13:00–17:00 hod.
V nutném případě si lze návštěvu 
dětského oddělení domluvit telefonicky 
i mimo uvedenou dobu.

MediatéKa (dříve hudební oddělení)
Úterý: 13:00–16:00 hod. 
Středa: 13:00–18:00 hod. 
Čtvrtek: 10:00–12:00,13:00–18:00 hod.

pobočKy:
proSetice
úterý a čtvrtek: 9:00–12:00, 
 3:00–17:30 hod.

řetenice
pondělí: 9:00–12:00, 14:00–18:00 hod.
středa: 14:00–17:00 hod.
čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod.

šanov
úterý a čtvrtek: 9:00–12:00, 
 14:00– 18:00 hod.

bíLá ceSta
středa: 9:30–14:00 hod.

r E G i o n á L n í  K n i H o v n a

doSpěLí a děti, tepLice
Adresa: vchod vedle Polikliniky
MUDr. Hana Pácaltová
U Nemocnice 3065
415 01 Teplice
Telefon: 417 519 721
Ordinační / Provozní doba:
Po–Pá: 18:00–21:00
So, Ne, Sv: 10:00–19:00

L é K a ř S K á  P o H o t o v o S t

zejMéna pro děčín, tepLice, 
ÚStí nad LabeM, MoSt, LovoSice, 
LitoMěřice KrupKa, dubí, jíLové
Adresa: Petrovice 118, Petrovice
Telefon: 475 205 275

z u b n í  P o H o t o v o S t

provozní doba:
pondělí až pátek: 8,00 až 18,00 hodin
sobota: 8,00 až 12:00 hodin
neděle, svátky: bezplatné parkování

Osoby s trvalým bydlištěm v místě 
placeného stání a přilehlých ulicích: 
ul. Krupská, ul. U Radnice, ul. Kapelní, 
ul. U Krupské brány, ul. Rokycanova, 
ul. Školní, vlastnící motorového vozidla
Roční parkovací karta: 800 korun
Půlroční parkovací karta: 500 korun
Krátkodobé parkování: 
1. hodina 10 korun a každá další 
započatá 30 korun.

P a r K o v á n í  v   C E n t r u

pr servis 

lokální média 
sociální sítě 

poradenství 

Hledáme do týmu 
obchodníka  

 pro oblast Ústecka a Teplicka 
info@mediaconcept.cz 

Telefon: 602464749 

kampaně 
kurzy 

grafické 
 práce 

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.

I N Z E R C E

S E r v i S
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Teplice hledají dárce 
vánočního stromu
Přestože je léto, zahaju-
jeme přípravy na Vánoce. 
Pokud uvažujete v nej-
bližší době o pokácení 
vzrostlého jehličnatého 
stromu a mohli byste jej 
darovat městu, obraťte 
se prosím na Dagmar 
Teuschelovou, vedoucí 
oddělení životního pro-
středí teplické radnice. 
Kontaktovat ji můžete te-
lefonicky na čísle 417 510 
903 nebo elektronicky 
na adrese teuschelova@
teplice.cz. Město potře-
buje pravidelně rostlý 
strom s výškou nejméně 
12 metrů.  zt

Živnostenský úřad je 
v nových prostorách
Obecní živnostenský úřad je od 28. července v nových prosto-
rách. Z přízemí budovy na náměstí Svobody 2 se přestěhoval do 
1. patra. Najdete jej v kancelářích č. 226–230. Zároveň došlo ke 
změně telefonních čísel. Nové kontakty na jednotlivé pracovníky 
najdete v telefonním seznamu na stránkách www.teplice.cz.  zt

Volby do zastupitelstev obcí
Volby se konají v termínu 10. října od 14:00 do 22:00 hodin 
a 11. října od 8:00 do 14:00 hodin. Voliči budou hlasovat na 
území města Teplice ve 47 okrscích, tak jako v minulých letech. 
Obálku s hlasovacími lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před 
volbami do poštovní schránky.  zt

V dnešním pátém díle našeho 
seriálu se zaměříme na některé 
novinky, které nám přinesl 
nový občanský zákoník („NOZ“) 
v oblasti dědického práva.

Dědická smlouva
První výraznější novinkou, 
kterou NOZ zavedl v této ob-
lasti do našeho právního řádu 
je institut tzv. dědické smlou-
vy. Dědickou smlouvu může 
uzavřít zůstavitel spolu s dě-
dici, třetími osobami a odka-
zovníky (k tomuto pojmu viz. 
dále) a může se v ní s těmito 
osobami ještě za svého života 
dohodnout, jak bude s jeho 
pozůstalostí naloženo a jak 
bude mezi tyto osoby dědictví 
rozděleno. NOZ však v tomto 
případě pro obsah takové 
dědické smlouvy stanoví jedno 
podstatné omezení, a sice, 
že takto lze rozdělit pouze tři 

čtvrtiny pozůstalosti. Jedna 
čtvrtina pozůstalosti tak vždy 
musí zůstat „volná“, nicméně 
zůstavitel o jejím osudu může 
rozhodnout například pro-
střednictvím závěti.

Pro platnost dědické smlouvy 
se vyžaduje zletilost zůstavite-
le, jeho plná svéprávnost a for-
ma tzv. veřejné listiny. Pokud 
tuto formu zůstavitel nedodr-
ží, bude se na takovou listinu 
nahlížet jako na závěť. Jednou 
platně uzavřenou dědickou 
smlouvu lze změnit pouze se 
souhlasem osob, které ji uza-
vřely nebo prostřednictvím zá-
věti avšak pouze se souhlasem 
osoby, které se tato změna týká.

Odkaz
Druhou zajímavou novinkou, 
kterou NOZ přináší, je institut 
tzv. odkazu. Tento staronový 
institut českého civilního práva 

přináší výjimku z obecného 
pravidla, že spolu s majetkem 
přechází na dědice i jeho 
dluhy. Odkaz zřizuje zůstavitel 
tak, že v pořízení pro případ 
smrti nařídí určité osobě, aby 
odkazovníku vydala předmět 
odkazu (např. přítelem oblíbený 
starožitný obraz), přičemž odka-
zovníkem však může být pouze 
osoba, která je způsobilá dědit.

Na rozdíl od nabytí předmě-
tu v rámci dědění nepřechází 
v případě odkazu na odkazov-
níka spolu s předmětem odka-
zu žádné zůstavitelovy dluhy, 
neboť odkaz není řešen v rám-
ci zůstavitelova dědictví.

Odkazem může být věc, kte-
rou vlastní zůstavitel, ale i věc, 
kterou vlastní kterýkoliv dědic 
nebo jiný odkazovník. Může se 
tak například stát, že zůstavi-
tel nařídí odkazem svému sy-
novi, aby otcově dávnému pří-

teli odevzdal pamětní 
medaili, kterou mu 
před časem daroval. 
Pokud si syn bude 
chtít tuto pamětní 
medaili ponechat, může tak 
učinit pouze cestou odmítnu-
tí dědictví. Odkázat lze rovněž 
i pohledávku nebo věc urče-
nou pouze druhově.

V případě, že zůstavitel (i) 
odkázanou věc zničí, nebo ji 
(ii) zcizí a znovu nenabude, 
nebo (iii) odkázanou věc změ-
ní tak, že je z ní věc jiná nebo 
(iv) odkázanou pohledávku vy-
může a vybere, má se odkaz za 
odvolaný.  mgr. martin Sobek, advokát
Pokračování tohoto dílu 
naleznete v příštím vydání.

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

Útulek pro opuštěná 
a toulavá zvířata
Pro veřejnost je otevřen 
v úterý a ve čtvrtek od 14:00 
do 17:00 hodin.

Nově příchozí přírůstek je do 
24 hodin podroben veterinár-
nímu vyšetření a následně je 
umístěn po dobu 11 dní do ka-
rantény. Po uplynutí této doby 
je zvíře oočkováno a nabízeno 
do náhradní pěstounské péče. 
Adresa útulku: Dvorská 195, 
415 01 Teplice – Prosetice. 
Tel.: 417510504. E-mail: utulek-
teplice@email.cz.  zt

Ulice Čs. dobrovolců 
je uzavřená

Z důvodu rekonstrukce mostu 
bude do 30. listopadu 2014 
uzavřena v úseku pod mostem 
ulice Čs. dobrovolců včetně 
části parkovací plochy. Ob-
jízdná trasa bude obousměrná 
a povede ulice Alejní a U Sou-
du. Prostor pro bezpečný 
podchod chodců bude vyme-
zen plotovými zábranami. 
Během demolice bude prostor 
uzavřen i pro chodce. Mostní 
konstrukce bude rekonstruo-
vána ve dvou etapách. V první 
etapě bude rekonstruována 
část mostu s jízdními pruhy ve 
směru na Prahu, ve druhé ve 
směru na Dubí.  zt

Úřední hodiny:
pondělí: 8:00–12:00, 13:00–17:00
středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00
Úřední hodiny odboru správních 
činností (matrika, evidence obyvatel, 
osobní doklady, registr vozidel)
pondělí, středa: 
 8:00–11:45, 13:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 
 8:00–11:45, 13:00–14:30

Úřední hodiny odděLení 
pro StyK S veřejnoStí
podatelna – pokladna:
(v pátek pokladna do 12 hodin)
pondělí, středa: 
 8:00–12:00, 13:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 
 8:00–12:00, 13:00–15:00
Telefon:
pevná linka: 417 510 111 (ústředna)
fax: 417 510 998 (nám. Svobody)
fax: 417 510 992 (Mírové náměstí)

m a G i S t r á t

SeveročeSKé 
vodovody a KanaLizace: 
840 111 111

poruchová LinKa pLyn: 
552 305 233

čez: 840 850 860

rWe: 1239
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PŘEPRAVA NEMOCNÝCH

TAXI SENIOR + SERVIS
- na pošty, úřady

- na nákupy

- za přáteli, na oslavy..

- pomoc, doprovod

- občerstvení

- informační SMS rodině..

Pondělí - Pátek od 6 - 16 hod. nebo dle domluvy.

PŘEPRAVUJÍ VÁS ŘIDIČI ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Volejte 605 952 202

Svìt zvíøat na ÈRo Sever

Každou sobotu od 11.00 hod.

Poradna pro všechny majitele psù, 
koèek a jiných zvíøat. Pokud vašeho 
mazlíèka nìco bolí, nebo vás zlobí, 
volejte odborníkovi pøímo do studia.
Moderuje Slávka Brádlová.

Jedničkou na trhu v počtu prodaných hypo-
ték je Česká spořitelna, a.s. Našim klientům 
nabízíme různé typy hypoték, tak aby vy-
hovovaly právě jim. Hypotéka se tak pružně 
přizpůsobí potřebám našich zákazníků. 

Jaké výhody získají klienti 
s hypotékou od České spořitelny?

•	 hypotéku	bez	poplatku	za	vyřízení
•	 peníze	až	do	100	%	hodnoty	

zastavované	nemovitosti
•	 možnost	on-line	ocenění	bytu	zdarma
•	 možnost	odkladu,	přerušení	či	změny	výše	

splátek
•	 možnost	mimořádných	splátek

Klientům	nabízíme	různé	typy	hypoték,	
které	řeší	konkrétní	potřeby.	

Chcete odměnit za věrnost?
Hypotéka	s	prémií	Vám	garantuje	zvýhodnění	
úrokové	sazby	0,3	%	pro	první	fixační	období	
a navíc	Vás	odmění	za	věrnost	za	každé	fixační	
období	v	podobě	finanční	prémie,	kterou	
můžete	použít	na	cokoliv.

Chcete ušetřit na úrocích?
Pak	je	pro	Vás	vhodná	hypotéka	s	proměnnou	
úrokovou	sazbou	–	od	počátku	si	své	finance	
řídíte	sami.	Získáte	nízký	úrok,	který	odráží	vývoj	
jednoměsíční	sazby	PRIBOR.	Nejste	tak	svázáni	
pevnou	dobou	fixace	a kdykoliv	můžete	změnit	
proměnnou	sazbu	na	fixní.

Potřebujete další prostředky?
Nabídneme	Vám	americkou	hypotéku.	Díky	
zajištění	nemovitostí	získáte	za	velmi	výhodnou	
úrokovou	sazbu	peníze	na	cokoliv	(vybavení	
domácnosti,	koupi	automobilu,	studium	
v zahraničí	apod.).
	
Kupujete družstevní byt nebo 
byt od města či obce?
Financujeme	je	formou	hypotéky,	a	to	i	bez	
zástavy	jiné	nemovitosti.	Stačí	převést	byt	
do	osobního	vlastnictví	do	jednoho	roku	
od	koupě.
	
Plánujete stavět dřevostavbu?
Bez	nutnosti	zástavy	jiné	nemovitosti	získáte	
prostředky	rychle	a	jednoduše.	Nepotřebujete	
již	žádný	nevýhodný	předhypoteční	úvěr.

Chcete se přestěhovat do většího?
Díky	překlenovacímu	financování	nemusíte	
hned	prodávat	staré	bydlení,	abyste	měli	na	
nové.	Získáte	dostatek	času	na	koupi	nového	
bydlení,	přestěhování	a	prodej	starého	bytu	
za	nejvýhodnější	nabídku.	Pak	teprve	splatíte	
půjčené	peníze.
	
Máte hypotéku u jiné banky 
a končí Vám fixace třeba až za rok? 
Refinancování	hypotéky	od	jiné	banky	si	mů-
žete	zajistit	již	nyní	až	rok	dopředu	výhodnější	
hypotékou	od	nás.	Postup	je	jednoduchý,	
nemusíte	dokládat	své	příjmy	ani	žádat	o	nový	
odhad	nemovitosti.	A	že	Vám	ještě	běží	fixace?	
Nevadí.	Výhodnou	úrokovou	sazbu	si	při	
refinancování	hypotéky	od	jiné	banky	můžete	
zajistit	již	nyní	–	až	rok	předem.	

Pokud	řešíte	bydlení,	přijďte	do	kterékoli	
pobočky	České	spořitelny,	poradíme	i	Vám.
	

Jana Měchurová
Manažerka hypotéčního centra České spořitelny 
v Ústí nad Labem

Řešíte bydlení? Hypotéka může být tím správným krokem.
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