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Čtenáře bych pozval na 
poslední dvě Malé Paříže 
letošního roku. 21. a 28. 
září – vždy v neděli od 
15 hodin v altánu u Za-
hradního domu. Veřejná, 
bezplatná a kvalitní hu-
dební produkce v krásném 
prostředí Zámeckého 
parku si za několik málo 
let své existence získala 
celou řadu příznivců.

A pro toho, kdo ji ještě 
nenavštívil, bude jistě mi-
lým překvapením. Ve čtvr-
tek 25. září od 19 hodin 
bude dalším hostem pravi-
delného měsíčního pořadu 
Na Zámečku s… legendár-
ní česká zpěvačka Yvo-
nne Přenosilová. Do těchto 
pořadů si pravidelně zvu 
známé osobnosti, se který-

mi jsem se setkal za 18 let 
působení v pražských mu-
zikálech. Jsem moc rád, že 
přijala mé pozvání a těším 
se, že si s touto moudrou 
dámou popovídám. Vstu-
penky za 150 Kč jsou k dis-
pozici v Hudebninách na 
Masarykově ulici a každý 
den od 17 hodin též v ka-
várně Zahradního domu. 
Každé poslední pondělí 
v měsíci se v kavárně Za-
hradního domu schází tep-
ličtí muzikanti a společně 
hrají. Někdy je to opravdu 
výjimečné a často se stává, 
že se zde sejde víc hudební-
ků než návštěvníků. Jedná 
se o ojedinělou akci v Tepli-
cích a stojí za to ji navštívit.

Nedělám to často, ale 
doporučuji vám zhlédnout 

muzikál v pražském diva-
dle Kalich – Horečka so-
botní noci. Ne snad proto, 
že v něm také účinkuji, ale 
především proto, že tak 
tanečně náročný muzikál 
v Čechách ještě nebyl vy-
produkován. Při odchodu 
z divadla nebudete chápat, 
že na jevišti nikdo nezko-
laboval – vážně. Ale to už 
jsme v říjnu. A v říjnu do-
poručuji jít k volebním ur-
nám. To je taky kultura. 

 Antonín Moravec, pořadatel akcí 
v Zahradním domě a Malých Paříží

k u l t u r o u

Tip Antonína Moravce

Bluesberry zahrají 
v Jazz Clubu

Skupina je životním projektem skla-
datele, textaře, zpěváka, hráče na fou-
kací harmoniku, kytaru a slide kytaru 
Petara Introviče – Bluesberry zahraje 
26.září v Jazz Clubu Teplice.

Bluesberry hrají nejen kousky svě-
tových bluesových mistrů, ale i průřez 
svého již více než čtyřicetiletého reper-
toáru, ve kterém zaznívá jak klasické 
lidové blues, tak i boogie, funk a rocko-
vější skladby v rytmu veselém a radost-
ném. Vstupenky stojí 140 korun.  zt

Do Teplic se chystá 
Věra Špinarová

Jedna z nejvýraznějších osobností 
českého popu a rocku, rodačka z Poho-
řelic u Brna – Věra Špinarová, vystoupí 
15. října od 19 hodin v Krušnohorském 
divadle. Zcela nově za doprovodu 
smyčcového kvarteta členů Janáčkovy 
filharmonie Ostrava.

Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas 
i pro temperamentní a vitální vystupo-
vání na koncertech, patří Věra Špinaro-
vá již mnoho let mezi nejžádanější zpě-
vačky v České a Slovenské republice. 
Koncerty probíhají v průběhu celého 
roku a jsou stále vyprodány. Má celou 
řadu krásných hitů, například Meteor 
lásky, Music box, Bílá jawa 250, Rake-
tou na Mars, nebo Měj mě rád. Největ-
ším hitem se však stala píseň Jednoho 
dne se vrátíš, jejíž melodie z filmu 
Tenkrát na západě, okouzlila celý svět.

Předprodej vstupenek už běží na 
www.ticketportal.cz a v pokladně 
domu kultury.  zt

P o Z V Á N k y

Fokus
Týdny pro duševní zdraví
od 19/9 do 6/11 
Tomáš vaněk, ŽivoT pod igeliTem 
první výstava duševně nemocného umělce 
v jeho rodném městě počítačově zpracovává 
pornografické obsahy / vernisáž 19/9 od 1800

26/9 1800 
paralelní ŽivoTy 
dokument o problémech psychiatrické 
léčby v České republice a její připravované 
transformaci. S besedou po projekci
3/10 1600–2100 
rodinné odpoledne s Fokusem 
Koncert Ukrutné veverky, divadlo Panoptikum 
Maxe Fische, divadlo Orry, dražba mozaikových 
a olejových obrazů, prodej výrobků šicí chráněné 
dílny, soutěže pro děti, mobilní kavárna

lesní kavárna kaFáč
20/9  reggae equinox, mini oper air

od lázeňského domu BeeThoven
28/9 900 10. ročník přespolního Běhu 

z Teplic na milešovku

zahradní dům
25/9 1900 na zámečku s... 

yvonne přenosilovou

alTán u zahradního domu
21/9 1500 malá paříŽ
28/9 1500 malá paříŽ

Jazz cluB Teplice
19/9 2000 václav kouBek
26/9 2000 BluesBerry
3/10 2000 adriano Trindade 

a los quemados
4/10 2000 lohninger a phishBacher
11/10 2000 BeaTa paTer quarTeT

BoŽák
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
21/9 1900 Žena za pulTem 2
1/10 1900 králova řeč
5/10 1900 aŽ naprší a uschne
7/10 1000 Balada pro BandiTu
7/10 1800 Balada pro BandiTu
12/10 1230 princezna se zlaTou 

hvězdou na čele
15/10 1900 věra špinarová

dům kulTury
30/9 1900 ivo šmoldas

kino kvěTen
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
25/9 1730 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

regionální muzeum Teplice
výsTavy
do 5/10 600 leT Židů v Teplících
do 5/10 zapomínaní učenci z německé 

univerziTy v praze
26/9–30/11 

radovesice 
příběh zmizelé vesnice

akce
24/9  přednáška konzervace ke-

ramiky a sTředověkého skla 
aneb co je po výzkumu

seumeho kaple
louTková předsTavení
16/9 1630 na hradě sTraší
akce
do 20/9 muzika v kapli 
1600 hudební vystoupení každou sobotu

měsTské kulTurní zařízení duBí
23/9 až 30/9 

výsTava TaJemné podzemí 
krušnohoří
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Jste pro zákaz 
zahalování tváří?

Bára Šlajnerová 
14 let, studentka 
teplice 
 
Pro nějaké zá-

kazy rozhodně nejsem, Ara-
bové v Teplicích ani jejich 
zahalování mi nějak nevadí. 
Koukám, že šátky jsou teď 
v republice ožehavé téma.

Simon Malá 
40 let 
teplice 
 
 

Ano, vadí, je to náš stát, 
tak ať se přizpůsobí.

Hana Marxová 
39 let 
teplice 
 
Jsem i pro 

zákaz nošení šátků na 
veřejnosti. Taky respektuje-
me jejich zákony a pravidla 
v jejich zemi a oni u nás ne.

ondřej Suma 
32 let 
teplice 
 
Nemám 

problém, jsem proti 
zahalovaní ve spojení 
s krytím identity.

 Více na straně 4

A N k e t A

I N Z E R C E

od začátku září můžete v Zámecké zahradě opět vídat odborné pracovníky s pilami 
a nůžkami, na zemi i zavěšené v korunách stromů, jak prořezávají dřeviny. Práce budou 
probíhat až do konce listopadu a ošetří se desítky stromů a keřů. V listopadu po 
začátku období vegetačního klidu začne další fáze kácení. ta první proběhla v předjaří. 
Do konce roku by mělo jít k zemi 75 stromů. Všechny tyto zásahy navrhla odborná 
firma na základě dendrologického výzkumu.  vk / foto: luboš hostek

Stromolezci ozdravují Zámeckou zahradu

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: 8. 10. 2014 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 1. 10. 2014

www.facebook.com/zitteplice.cz

www.kia.com

Nezaváhejte, právě teď vám Kia
Carens s Programem 777
přináší cenové zvýhodnění
až 105 000 Kč!

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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Chci se nakazit
O nakažlivosti 
dobré, ale i blbé 
nálady nepochy-
buji. Možná máte 
stejné zážitky. 

Jedete v autě zácpou, zleva 
zprava vás ohrožují automy-
ši a k tomu všemu zkoušejí 
brzdy vašeho vozu chodci 
čekající na ten správný oka-
mžik skoku na zebru. A ná-
hle střih... Z autorádia zazní 
první tóny oblíbené písně, 
zazvoní telefon a miláček 
oznámí, že koupil vytoužený 
víkendový pobyt v Paříži. 
No a ta šeď náhle zmizí, celý 
svět je růžový, usmíváte se 
a začínáte si pobrukovat.

Ještě více platí epide-
miologický zákon nálady 
v supermarketech. Závody 
o čas, slevovou akci, o první 
místo u pokladny, kde zpra-
vidla nenajdete usměvavou 
kasírku, dělají z mnoha nor-
málních lidí mrzouty, kteří 
mrzouta pravidlem rychlé 
nákazy udělají i z vás. Mož-
ná by nebylo na škodu, po 
vzoru nemocničních klaunů, 
vypustit do obchodů baviče 
s červenými nosy, nahradit 
v reproduktorech kolovrá-
tek o výhodných cenách 
hudbou a za každou poklad-
nu postavit usměvavá děv-
čata nebo hochy, kteří vám 
pomohou s nákupem do taš-
ky a popřejí šťastnou cestu. 
Věřím, že bychom se příjem-
ně nakazili. Hezký víkend.

Martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Akvacentrum se 
opět otevře 22. září
teplice – Až do 21. září je veřej-
nosti uzavřeno teplické akva-
centrum. Důvodem je pravidel-
ná odstávka. Znovu se centrum 
otevře až v pondělí 22. září ve 
13 hodin. Provoz bude stejný 
jako dosud. Od úterý do neděle 
od 9 do 21:30 hodin, v pondělí 
od 13 do 21:30.  vk

Burza minerálů 
a zkamenělin
teplice – Gymnázium a Bílinská 
přírodovědecká společnost 
pořádají 27. září už pátou 
tradiční amatérskou burzu mi-
nerálů a zkamenělin. Bude se 
konat v budově gymnázia od 9 
do 14 hodin. Zájemci se mohou 
přihlásit u Zdeňka Dvořáka na 
adrese dvorak@sdas.cz.  vk

Stavíme na dobrém sousedství, lidem mnohdy pomáháme,
říká Jindřiška Roubíčková, 
která se již téměř rok den co 
den setkává s lidmi z Teplic na 
místní pobočce alternativního 
dodavatele elektřiny a zemní-
ho plynu Armex Energy. Pomá-
há lidem i drobným podnika-
telům optimalizovat a snižovat 
náklady na elektřinu či zemní 
plyn, velmi často se ale řeč 
stočí k rodině, sportu nebo 
politice.

Vaše pobočka Armex Energy 
je v Teplicích téměř rok, 
jak ji lidé přijímají?
Musím říct, že zpočátku to ne-

bylo úplně lehké. Přeci jen, na 
alternativní dodavatele energií 
kvůli některým firmám, které 
využívají podomní prodej, se 
mnozí lidé nedívají příliš s dů-
věrou. Museli jsme velmi často 
vysvětlovat, že Armex Energy 

neposkytuje jen zajímavé ceny, 
ale chová se také ke svým 
zákazníkům férově.

A daří se vám to?
Ano. Chodí k nám lidé, kterým 
o nás řekli jejich známí. Co 
může být lepší vizitkou než to, 
že nás někdo doporučí? Mnoh-
dy se pak s klienty řeč stočí na 
rodinu, místní politiku nebo 
sport. Stavíme na dobrém 
sousedství a lidem mnohdy 
pomáháme řešit i jiné věci, než 
jsou účty za elektřinu nebo 
plyn. Je to o důvěře, na které 
nám záleží.

Jak si důvěru získáváte?
Jednoznačně naším dlouhodo-
bým chováním. Díky férovému 
přístupu získáváme spoustu 
zákazníků, kteří u nás zůstáva-
jí a doporučují nás i ostatním.

Začal nový školní rok, chys-
táte třeba pro rodiny se ško-
láky také něco nového?
Víme, že začátek školního 
roku je spojen s velkými 
výdaji. Chceme proto rodinám 
se školáky alespoň trochu po-
moci. Pokud se u nás zastaví, 
máme pro ně připravený malý 
školní dárek.  pr

Do nejšpinavější řeky se vrací život
teplice – Strašidelně zbarvená 
voda a pověst nejšpinavější 
řeky v Evropě, kde nemá šanci 
přežít skoro nic, jsou pro řeku 
Bílinu, zdá se, už minulostí. 
Řeka totiž začíná znovu žít 
a uvidět v ní rybu už není vzác-
ností. Před čtyřmi lety zahájily 
Český rybářský svaz a spo-
lečnost Unipetrol spolupráci, 
v rámci které do řeky vysadily 
několik set kilogramů ryb. Zpo-
čátku šlo především o kapry 
a jelce jeseny, později se začali 
vysazovat také plotice, karasi, 

cejni, perlíni nebo okouni. 
Kontrolní odlovy ukázaly, že 
vysazené ryby v řece nejen 
přežívají, ale dokonce se dál 
rozmnožují. „To znamená, že se 
čistota řeky zlepšila natolik, že 
se v ní život začíná obnovovat 
sám, bez pomoci člověka,“ ra-
duje se Václav Jelínek, rybář-
ský technik Českého rybář-
ského svazu, Severočeského 
územního svazu. Pokud půjde 
všechno tak dobře jako dosud, 
časem by se spektrum ryb v Bí-
lině mohlo dál rozšířit.  vk

Skončí nošení šátků v Teplicích u Ústavního soudu?
teplice – Zastupitelé chtějí zjistit, 
zda by mohli přijmout vyhláš-
ku, která by zakazovala arab-
ským ženám na území Teplic 
zahalování obličejů. Městská 
rada tuto možnost prověřuje 
na ministerstvu vnitra. Vedení 
města s ministerstvem jedná 
zatím telefonicky, písemnou 
žádost ještě nepodalo. Vyhláš-
ku by mohlo zastupitelstvo 
schválit a vydat i bez souhlasu 
ministerstva, to by ji při nesou-
hlasu mohlo pozastavit a věc 
by skončila u Ústavního soudu.

Návrh podala zastupitelka 
Iva Dvořáková, pro hlasovala 

většina zastupitelů. Podle ně-
kterých je někdy velmi těžké 
zkontrolovat i totožnost lidí, 
kteří dělají ve městě nepořá-
dek. „Myslím si, že zahalování 
arabských žen nemá přímou 
faktickou souvislost s chová-
ním samotných Arabů ve měs-
tě. Míra jakékoliv tolerance je 
ale přímo úměrná míře dodržo-
vání pravidel a zákonů,“ podo-
týká náměstek primátora Hy-
nek Hanza. Podle Tepličanů se 
někteří arabští návštěvníci láz-
ní nechovají, jak by se slušelo. 
Ruší noční klid a v parcích po 
nich zůstávají odpadky.

Někteří z obyvatel by v měst-
ské zeleni rádi viděli hlídače, to 
by podle nich mohlo být řešení 
a usnadnilo by to práci měst-
ské policii. Zastupiteli Jaromíru 
Kohlíčkovi šátky nevadí. „Naše 
babičky je nosily také, horší už 
je to se zahalováním celého ob-
ličeje. To je ve většině zemí za-
kázáno demonstrantům. Burka 
či čador jsou určitou demon-
strací odlišnosti, zakrytí obli-
čeje je podle mého na hranici 
přestupku,“ podotýká. Podle za-
stupitele Petra Měsíce by šátky 
neměla řešit obec, ale měl by to 
upravovat zákon.  dam

I N Z E R C E
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Na gymnáziu mají 
mistryni světa
teplice – Na mistrovství světa 
raketových modelářů se stu-
dentce teplického gymnázia 
Kateřině Vaníkové podařilo 
v nejprestižnější kategorii S7 
získat juniorský mistrovský ti-
tul. Kromě toho získala i bron-
zovou medaili v soutěži týmů 
v kategorii S3A raketa padák. 
Byla také vyhlášena nejlepší 
juniorkou mistrovství.  vk

Tepličtí průmyslováci dostali nové přístroje pro výuku
teplice – Uzpůsobit výuku moderním trendům a hlavně poža-
davkům zaměstnavatelů se snaží čím dál tím více škol. Patří 
mezi ně i Střední průmyslová škola v Teplicích. Ta na začátku 
školního roku rozšířila své učební pomůcky o CNC frézku 
a emisní analyzátor výfukových plynů. CNC fréza řízená počí-
tačem může vyrobit stovky naprosto stejných výrobků. Je to 
přístroj v praxi běžně rozšířený, ale dost drahý. Podobně jako 
emisní analyzátor výfukových plynů. Teplická průmyslovka 
si oba tyto stroje mohla dovolit díky evropské dotaci v rámci 
projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého 
kraje. Projekt s dlouhým názvem má i podobně náročný cíl – 
pomoci žákům technických oborů vylepšit jejich znalosti a do-
vednosti tak, aby se co nejvíce hodili zaměstnavatelům.  vk
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Teplicko vede v nelegálních odběrech plynu
teplicko – Nejvíce černých odbě-
ratelů plynu je podle vyjádření 
plynárenské společnosti RWE 
GasNet na Teplicku. A jde 
o čísla opravdu rekordní.

„Ze zhruba 4000 kontrol, 
které jsme provedli po celé re-
publice, je asi 3000 zjištěných 
případů neoprávněné mani-
pulace s plynoměry situováno 
právě sem do severních Čech, 
zejména do oblasti Teplicka,“ 
uvedl Miloslav Zaur ze společ-

nosti RWE GasNet. Podle ply-
nařů ale za vysokým počtem 
nelegálních odběrů na Teplic-

ku rozhodně není jen špat-
ná sociální situace místních 
obyvatel. Na Ostravsku, kde 
je životní úroveň srovnatel-
ná, jsou počty černých odběrů 
o řád nižší. V případě severu 
Čech jde prý o organizovanou 
činnost. Podle odborníků má 
většina nelegálních plynomě-
rů falešnou značku vyrobe-
nou stejnou matricí. Společ-
nost RWE proto podává trestní 
oznámení.  vk

Chirurgické ambulance v novém
teplice – Nové vybavení a přívětivé prostředí vítá od září pacienty 
chirurgických ambulancí teplické nemocnice. Prostory, na které 
se nesáhlo od jejich výstavby v 70. letech minulého století, se 
konečně dočkaly oprav. Stará netěsnící okna jsou nahrazena no-
vými plastovými, došlo i k výměně dlažby a obkladů. V novém je 
i sálek na zákroky, sádrovna, sociální a technické zázemí a denní 
místnost pro personál. Rekonstrukce se dočkaly i prostory, kde 
pacienti čekají na ošetření, a nově byla vytvořena čekárna pro 
ležící pacienty a také šatna. „Čekárna pro ležící pacienty je 
v rámci nemocnice jedinečná. Bude pacientům zaručovat sou-
kromí, klid a dohled zdravotnického personálu. Sloužit by měla 
hlavně pro pacienty na vozíku čekající na ošetření lékařem nebo 
na sanitku. Dále, pro ty, kterým by se udělalo nevolno nebo došlo 
k náhlému zhoršení zdravotního stavu,“ vysvětlila hlavní sestra 
teplické nemocnice Kateřina Vágnerová.  vk

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!

inzerát podval Teplice 188x63 mm.indd   1 18. 8. 2014   14:48:06

I N Z E R C E

Na Zámeček míří 
Yvonne Přenosilová
teplice – Hostem pořadu 
Na Zámečku s... bude 
25. září od 19 hodin zpě-
vačka Yvonne Přenosilová. 
Vstupenky za 150 Kč jsou 
k dispozici v Hudebninách 
na Masarykově ulici a každý 
den od 17 hodin též v kavár-
ně Zahradního domu.  vk

P o Z V Á N k A

Zastupitelstvo se 
vyhnulo hazardu
teplice – Úplný zákaz provozu 
výherních a hracích automatů 
a videoterminálů na území 
města Teplic, který v půlce 
srpna prošel městskou radou, 
v platnost nevstoupil. Zastupi-
telům, kterým končí mandát, 
se nechtělo přijmout zodpo-
vědnost za krok znamenající 
o 60 milionů do obecní kasy 
méně. A tak na svém předpo-
sledním zasedání neschválili 
plánovaný program jednání, 
který mimo jiné obsahoval 
vyhlášku o zákazu ve městě 
a návrh na vyvolání referen-
da. Zklamáni byli především 
aktivisté, které se už dva roky 
snaží v Teplicích vyvolat refe-
rendum o zákazu hazardu. Ti 
chtěli, aby se veřejné hlasová-
ní konalo současně s komunál-
ními volbami.  vk

Poškození žádají 
přes dvě miliardy
Ústecký kraj – Kauza manipulací 
s evropskými dotacemi Regio-
nálního operačního programu 
Severozápad dospěla k soudu. 
Podle obžaloby ovlivnila skupi-
na osmi lidí projekty za skoro 
1,5 miliardy korun. Došlo i na 
upřesňování škody.

Obžalovaní by v případě od-
souzení měli dohromady za-
platit přes 2 miliardy. Celou 
částku by podle návrhu měli 
zaplatit rovným dílem. Regi-
onální dotační úřad žádá 628 
milionů korun, ministerstvo 
financí pak 775 milionů, více 
než 600 milionů chce Ústecký 
kraj a 17 milionů ministerstvo 
pro místní rozvoj.  zt

Fotbalisty povede Hynek
teplice – Novým šéfem FK Tepli-
ce se po Františku Hrdličkovi, 
který náhle zemřel, stal dlou-
holetý člen dozorčí rady klubu 
a zároveň člen představenstva 
teplické AGC chemický inže-
nýr Petr Hynek.

„Chci, aby klub řídil mana-
žer AGC, což může být někým 
vnímáno jako nevýhoda, pro-
tože nevyrůstal ve fotbalovém 
prostředí. Já to naopak beru, 
že to může být i výhoda, proto-
že může být naprosto nezávis-
lý a trošku nad věcí,“ vysvět-
lil rozhodnutí představenstva 
FK Teplice jeho předseda Pavel 
Šedlbauer.  vk
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Na Bouřňák přišel 
nový investor
Bouřňák – V lyžařském areálu na 
Bouřňáku byla minulá sezona 
mimořádně špatná. Nemohla 
za to jen teplá zima, ale také 
spory provozovatele areálu 
s majiteli pozemků, na které 
zasahují sjezdovky. Ty vyvrcho-
lily zablokováním vleků balíky 
slámy a také traktorem s radli-
cí. Ve sporu šlo o výši nájemné-
ho za zmíněné pozemky. Jak to 
bude vypadat letos? Areál je ve 
složité situaci. Potřeboval by 
modernizaci, ale má milionové 
dluhy a jeho bývalá účetní na 
něj podala insolvenční návrh. 
Zachráncem se může stát 
nový investor, který do areálu 
přišel. Je jím známý teplický 
podnikatel Petr Benda s bra-
trem Janem. Bratři slíbili, že 
středisko postupně oddluží, za-
investují do jeho modernizace 
a pokusí se domluvit s majiteli 
sporných pozemků, tedy spo-
lečností Skimmer.  vk
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V kraji přibude 160 policistů

teplice – Především kvůli nárůstu kriminality zvedlo ministerstvo 
vnitra počet policistů v Ústeckém kraji na asi tři a půl tisíce. Řady 
severočeských policistů se tak zhruba v horizontu jednoho roku 
rozšíří o dalších 160 lidí. Právě proto probíhají nábory nováčků 
a náročné přijímací výcviky, kterými prý neprojdou až tři čtvrtiny 
uchazečů o práci u policie. Každý, kdo by chtěl oblékat policejní 
uniformu, musí počítat s tím, že ho čekají fyzické a psychologické 
testy, které trvají několik hodin a jejichž součástí je také test IQ 
a diktát. Potom zájemci procházejí měsíčním výcvikem, který má 
ověřit jejich fyzickou i psychickou odolnost. Kdo úspěšně projde 
i tímto sítem, má před sebou ještě jedenáct měsíců školení a vý-
cviku a pak už vzhůru do uniformy a do ulic.  vk

Primátoři varují před 
sociálními bouřemi
teplice – Změňte systém 
vyplácení sociálních dávek, 
snižte příspěvky na bydlení, 
novelizujte zákon o odpadech, 
zamezte zneužívání dávek. Ta-
kový je obsah prohlášení pri-
mátorů pěti statutárních měst 
Ústeckého kraje adresovaného 
vládě a parlamentu. Teplický 
primátor Jaroslav Kubera, 
ústecký Vít Mandík, děčínský 
František Pelant, chomutovský 
Jan Mareš a mostecká náměst-
kyně primátora Hana Jeníčko-
vá prohlášení připravili během 
společného jednání v Děčíně. 
Sociální napětí vzniklé v sou-
vislosti s vysokým počtem 
nezaměstnaných a přibýváním 
vyloučených lokalit je podle 
primátorů na hraně únosnos-
ti, a pokud vláda nezasáhne, 
hrozí eskalací. Hlavním bodem 
jednání zástupců velkých seve-
ročeských měst bylo přede-
vším omezení příspěvku na by-
dlení. Jeho nepřiměřená výše 
podle primátorů zdeformovala 
trh s bydlením. Vláda by podle 
zastupitelů statutárních měst 
měla také zabránit tomu, aby 
pobírání sociálních dávek bylo 
ekonomicky výhodnější než 
práce.  vk

Zápis na dětskou 
univerzitu běží
teplice/Ústí n. l. – Máte doma 
ratolest mezi 8 a 12 lety, které 
vědomosti získané ve škole ne-
stačí a zajímá se o svět kolem 
sebe? Zkuste ji přihlásit na 
TAU. Tedy Teen Age University, 
dětskou univerzitu, kterou už 
čtvrtým rokem pořádá ústecká 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně. Jde o odpolední 
kurzy různých vědních oborů 
pro děti ze základních škol. 
Zápis do zimního semestru 
2014/2015, který začíná 
12. října, stále běží.  vk

Festival dřeva se vrací do Ústí
Ústí n. l. – Největší profesio-
nální dřevorubecká show 
v severních Čechách. Přijedou 
nejlepší závodníci ČR včetně 
úřadujícího vicemistra světa 
Martina Komárka, na progra-
mu bude i jarmark řemesel, 
vystoupení kapely Čechomor, 
zvěřinové hody a opět bude 
vstup zdarma.

V letním kině Ústí nad La-
bem se uskuteční 27. září 2014 
od 13 do 18 hodin III. ročník 
Festivalu dřeva. Hlavním ta-
hákem programu bude závod 
dřevorubců Stihl Timbersports 
Series, jediný závod v dřevo-
rubeckém sportu v Ústeckém 
kraji. Zúčastní se ho nejlepší 
závodníci ČR a reprezentační 
družstvo ČR včetně úřadující-
ho vicemistra světa Martina 
Komárka z Milevska. „Jednou 
z velmi atraktivních disciplín, 
které zde budou k vidění, je 
Standing Block Chop. Jde v ní 
o přesekávání stojícího kmene 
o průměru 30 cm. Simuluje ká-
cení stromů. Sekery jsou velmi 
ostré a jejich srovnání s žilet-
kami není vůbec od věci. Zá-
vodník naseká blok nejdříve do 
poloviny z jedné strany, poté jej 
oběhne a doseká ze strany dru-
hé. Jde o disciplínu, při které di-
vákům, a přiznám se, že i mně, 

běhá mráz po zádech,“ říká po-
řadatel akce Libor Zajíček.

Koncert Čechomoru vy-
pukne v 17 hodin. Zábavný 
program pro děti obstarají 
Olympijské hry s Asterixem 
a Obelixem – děti se ocitnou 
na olympijských hrách a v ne-
tradičních disciplínách budou 
bojovat o ceny. Pro děti bude 
připravena naučná a pozná-
vací expozice Lesů ČR, lesní 
pedagogika, dílničky, soutěže, 
atrakce, dřevěné kostkoviště. 
Akci stylově doplní starodávný 
jarmark řemesel. Na festivalu 
proběhne i dražba sochy Mar-
tina Komárka. Výtěžek jako již 
poněkolikáté organizátoři pře-
dají zdravotně postiženému dí-
těti z Ústí nad Labem.  lz
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Výcvik policejních nováčků v teplickém středisku je náročný. foto: luboš hostek

Klášterní sklepení 
jsou otevřená
teplice – Víte, že gymnázium 
Teplice v sobě ukrývá bývalý 
klášter kongregace milosrd-
ných sester sv. Karla Boromej-
ského? Na Dny evropského 
dědictví se veřejnosti poprvé 
otevřelo rozsáhlé klenuté kláš-
terní sklepení, které pochází 
z let 1865–1868. Po zbývající 
zářijové víkendy bude ve-
řejnosti otevřené vždy od 11 
do 17 hodin. V prostorách je 
k vidění mimo jiné i výstava 
o historii kláštera.  vk
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Kosmický obleček má 
pomoci malým pacientům

Teplické lázně se snaží v časech, které lázeňství nepřejí, lákat 
klienty různými způsoby. Patří mezi ně i široká paleta léčebných 
postupů. Například od září mají pro dětské pacienty novou meto-
du rehabilitace, takzvaný kosmický obleček. Vychází ze sku-
tečného kosmického obleku, který měl ulevit tělu dlouhodobě 
vystavenému stavu beztíže. Tyto funkce se dají dobře využít i při 
rehabilitaci. Kosmický obleček dokáže stabilizovat postoj dítěte 
a korigovat chůzi. Zároveň posiluje výsledky celé léčby. Oblek 
je určen dětem od jednoho do dvanácti let.  vk

V Ústeckém kraji 
rostl průměrný plat
O dvě procenta se podle sta-
tistiků ve 2. čtvrtletí letošního 
roku meziročně zvýšila prů-
měrná hrubá mzda v Ústeckém 
kraji. Dosáhla částky 22 872 Kč. 
To je o 440 Kč více než ve stej-
ném období loňského roku.  vk

KANDIDÁT KSČM
NA PRIMÁTORA MĚSTA TEPLICE

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
Před více než 60 lety můj dědeček komentoval místo 
mého narození mamince: Růženko – Teplice, to je taková 
malá Paříž. Rád bych významně přispěl k tomu, aby se 
o Teplicích v tomto smyslu znovu mluvilo. Jde o pracovní 
místa, školství, rozvoj cestovního ruchu a  lázeňství, 
řešení dopravních staveb a snížení kriminality. 
Proto opět kandiduji a věřím v úspěch.
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rehabilitační obleček vychází ze skutečného kosmického obleku. foto: lázně teplice

Na jedno místo 
čeká 11 uchazečů
Především sezonní práce 
jsou za srpnovým poklesem 
nezaměstnanosti na Tep-
licku. Zatímco v červenci 
se pohybovala těsně pod 
hranicí 10 procent, v srp-
nu klesla na 9,2 procenta. 
Teplický okres je tak pod 
průměrem Ústeckého kraje, 
kde míra nezaměstnanosti 
v srpnu činila 10,7 procenta. 
I tato hodnota byla ale nižší 
než ta červencová. Mezi 
okresy Ústeckého kraje je 
Teplicko co do nezaměstna-
nosti druhý nejlepší hned 
po Litoměřicku. V teplic-
kém okrese mírně přibylo 
i volných pracovních míst. 
Je jich celkem 758. Na jedno 
volné místo připadá zhruba 
11 uchazečů. Míra neza-
městnanosti v celé ČR je 
7,4 procenta.  vk

Z A M Ě S t N Á N Í

Po třiceti letech opět 
vyvážíme těžební stroj
Teplické strojírny si mohou 
mnout ruce. Podařilo se jim 
uspět v mezinárodním výběro-
vém řízení na výrobu koleso-
vého rýpadla pro křídový lom 
v severním Německu. Zařízení 
je navržené tak, aby odpovídalo 
podmínkám křídového lomu. 
Po úpravě ho lze použít i pro 
těžbu jiných surovin, například 
hnědého uhlí. Teplické strojír-
ny teď dávají dohromady ještě 
jedno takové rýpadlo, které na 
přelomu roku opět poputuje 
na sever Německa. Jde o za-
kázku jedinečnou nejen svým 
objemem – každý takový stroj 
přijde asi na 30 milionů korun. 
Její unikátnost spočívá také 
v tom, že zařízení tohoto druhu 
se z naší země vyvezlo naposle-
dy v osmdesátých letech.  vk
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Z teplického bazénu pod
Tepličanka Martina 
Balzarová se nejlépe 
cítí pod vodou. 
Absolventka zoologie 
a uznávaná potápěč-
ka provádí podmořské 
výzkumy živočichů po 
celém světě a s jejich 
fotografiemi vyhrává 
prestižní ocenění.

Za podmořskou fotografii 
máte řadu ocenění, kterého 
si vážíte nejvíce?
Bronzové medaile v soutěži 
Zemský ráj v roce 2007 a Ceny 
časopisu PhotoArt v 27. národní 
soutěži a výstavy amatérské fo-
tografie, tam jsem totiž zabodo-
vala mezi fotografy suchozemci.

Ale dvakrát po sobě jste 
přebírala cenu za podmoř-
skou fotografii do 25 let Prix 
Our World Underwater 
Society ve Francii. To je 
výjimečné ocenění…
Bylo to neuvěřitelné, vůbec 
jsem to nečekala. Obrovský 
úspěch na světové úrovni a dal-
ší povzbuzení do budoucna.

Než jste toho dosáhla, musela 
jste zvládnout potápění. Začí-
nala jste v Teplicích?
Ano, přímo v potápěčském 
centru Seamaster u instrukto-
ra Martina Jakeše. Absolvovala 
jsem zde teorii a bazény, vol-
nou vodu jsem pak dodělávala 
přímo v moři u instruktora na 
Kypru.

Vedli vás k toulkám pod hla-
dinou rodiče?
K potápění jsem se dostala 
společně se svým tatínkem, 
když mi bylo dvanáct let. V té 
době to byl nejnižší věk, kdy 
bylo možné se začít potápět, 
dnes jsou programy i pro mlad-
ší děti. Tátu to tak nadchlo, že 
se nakonec stal potápěčským 
instruktorem na plný úvazek.

Takže jste chtěla být odmalič-
ka potápěčkou?
Já jsem chtěla být vším mož-
ným, většinou archeoložkou 
nebo paleontoložkou – což mě 
drží dodnes. Tedy věda. Vždy 
jsem tíhla k přírodě a díky po-
tápění mě to šouplo k mořské 

biologii. Také jsem chtěla být 
učitelkou a učit, proto jsem vy-
studovala i magisterský obor 
učitelství biologie pro střední 
školy.

Jak vás napadlo spojit foto-
grafování a potápěním?
První podvodní foťák jsem do 
ruky dostala kolem 14 let, kdy 
už jsem byla i v potápění zkuše-
ná a mohla si dovolit zaměstnat 
ruce fotoaparátem. V podstatě 
abych se zabavila, když tatínek 
dělal lidem potápěčské kurzy, 
a abych jim udělala fotky na pa-
mátku. Přitom jsem ale nafotila 
i to, co jsem pod vodou našla za 
zajímavé útvary a organismy. 
Chtěla jsem také nepotápějící 
se mamince ukázat, proč do té 
vody pořád lezeme. Dnes už si 
ponor bez foťáku nedokážu ani 
představit.

Je nějaké místo, kde se potá-
píte nejraději? Nějaké vaše 
oblíbené?
Nejraději to mám v Rudém 
moři v Egyptě, je to od nás 
v podstatě hned za rohem 
a Rudé moře zkrátka nic ne-
překoná. Mojí druhou nejoblí-
benější destinací je Lembežská 
úžina na Sulawesách – potápí 
se tam na černém vulkanic-

kém písku, je zde hrozně špat-
ná viditelnost, ale ty příšerky, 
co tady bydlí, se nedají nikde 
jinde potkat.

Jak náročné jsou dlouhé 
pobyty u mořského dna na 
fyzičku?
Záleží na tom, kde se potápíte 
– jestli musím ujít k vodě s vý-
strojí na zádech 200 m, anebo 
jestli udělám 1 krok a pohodl-
ně spadnu do vody z lodě. No 
a pod vodou když můžeme, tak 
nikdy neplaveme proti proudu. 
Klidně kolikrát strávíme ponor 
u jednoho šutru a hledáme 
breberky. Jsme tam na relaxa-
ci. Někdy to může být fuška 
a náročnější, ale většinou je to 
pohoda. Já třeba mám odma-
lička problémy se zády, a tak 
nemohu výstroj moc tahat. 
Když to jde, oblékám se přímo 
na hladině ve vodě bez náma-
hy. Máme mezi sebou mnohdy 
i handicapované potápěče, 
takže vždy se dá vše udělat tak, 
aby se podle potřeby danému 
potápěči pomohlo a ulehčilo.

Co manžel, potápíte se 
či fotíte spolu?
Manžela už jsme potápět na- 
učili a i se se mnou potápí, 
když může. Jelikož má opravdu 

dobré oči, tak mi pod vodou 
hledá, co bych mohla vyfotit, 
a našel mi už pár perliček, 
které bych bývala přehlédla, 
např. nohatku nebo krevetu 
harlekýnovou. Pro fotografa je 
lepší mít s sebou v týmu něko-
ho, kdo nefotí a může hledat 
objekty k focení nebo dává 
pozor na cestu.

Kolik stojí výbava potápěče?
Dneska už není třeba si 
pořizovat vlastní výstroj, 
všude na světě jsou půjčovny, 
a tak je možné si vše půjčit. 
Třeba v takovém Vietnamu 
ani nepočítají, že by si někdo 
přivezl vlastní výstroj, a v ceně 
potápění je tak automaticky 
i zapůjčení jejich výstroje 
s celým servisem. Vše vám 
odnesou, nastrojí, přinesou, 
uklidí, vy přijdete na potápění 
jen s ručníkem v ruce.

Jak vypadá váš den na výpra-
vách pod hladiny moří?
Záleží jak kde a kdy. Když jsem 
na potápěčském safari v létě 
na lodi, tak obvykle skáču na 
první ponor kolem šesté hodi-
ny ráno, po ponoru je snídaně, 
chvíli oddech, druhý ponor, 
oběd, pauza, třetí ponor, svači-
na, pauza, čtvrtý ponor, pauza, 
noční ponor, večeře. V pauzách 
nebo po večeři pak pro potá-
pěče někdy dělám i zajímavou 
přednášku či promítání nebo 
třeba kurz mořské biologie či 
učím potápěče monitoringu 
korálových útesů. Takže práce 
od rána do večera.

Jaký fotoaparát používáte pro 
potápění, musí být nějak spe-
ciálně upravený?

Martina Balzarová se narodila 
v roce 1987 v Teplicích. Vystu-
dovala zoologii. Soustavně se 
věnuje podmořskému potápění 
a focení po celém světě. Účastní 
se podmořských výzkumů i me-
zinárodních projektů na ochranu 
podmořského světa. Za svou 
činnost získala Cenu časopisu 
PhotoArt či bronzovou medaili 
v soutěži Zemský ráj v roce 2007.

Martina Balzarová

P r o F i l

daniel mareš
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hladinu oceánů
Jsou speciály, ale já mám nor-
mální kompaktní fotoaparát 
v potápěčském pouzdře.

Co vlastně pod vodou fotíte? 
Cokoliv?
Já fotografuji hlavně drobné ži-
vočichy a detaily. Mrňavé věci. 
Spousta potápěčů malé věci 
přehlíží, ale přitom jsou tak 
krásné a zajímavé. Navíc tím, 
že se umím velmi dobře dívat, 
a vím, kde mám co hledat, 
objevím vzácnosti. Je to také 
hodně zábavné a dobrodružné, 
postupné objevování, co zase 
najdu. Třeba centimetrového 
mořského koníčka – to je pak 
ta pravá výzva. Jedna stránka 
mé fotografie je biologická: 
prostě zaznamenat zajímavé 
organismy, biologické jevy, 
jejich anatomii, strukturu. 
Ale pohrávám si také hodně 
s uměleckou fotografií. Díky 
lepšímu vybavení fotoaparátu 
mohu fotit pod vodou i široko-
úhlou fotografii.

Které fotografie si vážíte 
nejvíce?
To je těžké říci. Každá fotogra-
fie má svůj příběh. Nejvíc si asi 
vážím snímku žraloka velko-

okatce indického z Egypta. Byla 
to obrovská náhoda, můj první 
žralok, vůbec jsem nefotila, 
až když byl úplně u mě, tak 
jsem si uvědomila, že bych ho 
mohla cvaknout. Mám tak jen 
jednu fotku. Loni mne kvůli ní 
oslovilo anglické nakladatel-
ství. Nemohli totiž nikde najít 
fotografii tohoto druhu žraloka, 
dneska je tedy k vidění v nové 
encyklopedii žraloků.

Věnujete se i cestopisným 
reportážím? Která země 
vám učarovala?
Jedna z nezapomenutelných 
zemí, které jsem mohla navští-
vit, byl Vietnam. Díky škole 
jsem měla možnost strávit 
měsíc na Papui Nové Guineji 
– dělat zde výzkum tropické-
ho deštného lesa, ale hlavně 
poznat místní domorodý život. 
Bylo to skvělé. Nedávno jsem 
byla také v Ománu a naprosto 
mne nadchnul přírodou i histo-
rií. Ráda bych se tam v bu-
doucnu opět někdy vrátila.

Co vás zaměstnává právě teď?
Snažím se dotáhnout publikaci 
své první knihy Podmořská 
setkávání 1 – Příšerky a trpas-

líci. Doufám, že se mi podaří 
vše brzy doladit a kniha bude 
na světě. Její přípravou se zabý-
vám již 2 roky, ale kvůli kom-
plikacím se realizace musela 
posunout. Neskutečně se tedy 
těším, až tento projekt úspěšně 
dokončím. Jinak se zabývám 
propagací a popularizací vědy, 
pomáhám a vymýšlím aktivity 
v oblasti výuky biologie na zá-
kladních a středních školách, 
přednáším vysokoškolským 
studentům, připravuji seminá-
ře pro učitele atd.

Mohou vaši práci Tepličané 
někde vidět?
Letos jsem už v Teplicích měla 
velkou výstavu fotografií v Ga-
lerii Jízdárna a také v Galerii 
Central Most. V nejbližší době 
zatím na severu Čech nic ne-
chystám ale mé fotografie mů-
žete najít na webu a facebooku 
či v různých časopisech.

Co české potoky a řeky, 
tam byste nevlezla?
Já bych tam i vlezla, ale nemám 
kdy. Když jsem v Čechách, tak 
nemám na potápění vůbec 
čas, buď někde přednáším po 
republice anebo jsem ve škole.

Vystudovala jste zoologii, 
přednášíte, publikujete v od-
borných periodikách, navíc 
jste pořád v pohybu – na ces-
tách pod hladiny oceánů. 
Co dostane přednost?
Velmi ráda bych po studiích 
zůstala u nás na univerzitě 
a vyučovala zde. Hrozně mě 
totiž baví učit. Zároveň bych 
ráda pokračovala ve vědeckém 
výzkumu a ochraně přírody. 
Snad to půjde dohromady. 

Číslo: 5

Jídlo: steak

Politik: nemám

Hudba: Vivaldi, 
Edvin Marton

Záliba: potápění, 
geocaching

Citát/krédo: 
„Moře, jak jednou 
vysloví své zaklína-
dlo, drží nás ve své 
moci navždy.“ 
Jacques Yves Cousteau

M o J e  N e J

Zajímavé úlovky podmořského života zachytila Martina Balzarová v rudém moři.Martina Balzarová v rudém moři s chobotnicí. foto: václav kříž
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Králova řeč míří do teplického divadla
Už 1. října od 19:00 hodin 
mohou zájemci zajít do Kruš-
nohorského divadla na hru 
Králova řeč. Ta je předchůdky-
ní slavného stejnojmenného 
filmu, začala vznikat v osmde-
sátých letech minulého století 
na motivy vzpomínek svéráz-
ného královského logopeda 
Lionela Logua.

Jeho deníky se dotýkají jed-
noho z nejcitlivějších momen-
tů moderních britských dějin 
a kvůli přísnému zákazu Alžbě-
ty, královny matky, nesměly být 
během jejího života vydány. Pro-
to byla hra dokončena až po její 
smrti v roce 2002. V centru pří-
běhu, který je založen na sku-

tečných událostech, stojí brit-
ský král, jenž právě nastoupil 
na trůn. Jeho problémy s kok-
táním, stejně jako jeho nesmě-
lost a psychická zranitelnost, 
zásadně ohrožovaly budouc-
nost království, nacházejícího 
se na prahu II. světové války. 
Přitom Velká Británie naléha-
vě potřebovala silnou a kvalitní 
osobnost ve svém čele. Seidle-
rova působivá a emotivně silná 
tragikomedie je skvělou hrou 
o překonávání vlastních slabos-
tí, opravdovém vědomí odpo-
vědnosti a zranitelném mužství. 
V hlavní roli „Bertieho“ exceluje 
Martin Stránský. Vstupné je od 
200 do 300 korun.  zt

Teplický literární 
podzim začíná
Už podvanácté připravila 
Regionální knihovna Teplice 
festival literatury Teplický 
literární podzim. Během šesti 
večerů v období od 29. září 
do 1. prosince se na festiva-
lu představí zajímaví autoři 
a knihy. Milovníky oddychové 
literatury by mohla zaujmout 
beseda s Ivankou Devátou, he-
rečkou a oblíbenou autorkou 
knih o životě ve středu 8. října. 
V pondělí 3. listopadu na fes-
tival zavítá člen Divadla Járy 
Cimrmana a spisovatel Miloň 
Čepelka spolu s literárním 
kolegou a muzikantem Josefem 
Pepsonem Snětivým. Festival 
v pondělí 1. prosince uzavře 
poslechový pořad novináře 
a kritika Jana Rejžka.  vk

V centru Teplic se přenesete v čase do středověku
To, že teplický zámek v sobě skrývá zbytky 
středověkého kláštera, je obecně známo. Ne 
všichni Tepličané si toho však váží a mnoho 
z nich zde ještě ani nebylo. Expozice nazvaná 
Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích je 
situována v přízemí románského křídla teplic-
kého zámku. To bylo součástí kláštera benedik-
tinek založeného v polovině 12. století českou 
královnou Juditou, která zde zřejmě byla 

i pohřbena. Součástí expozice jsou i artefakty, 
písemnosti a grafiky, které byly získány během 
archeologických průzkumů.

Expozice je koncipována tak, aby se její ná-
vštěvníci po zaklapnutí vstupních dveří pře-
nesli na přelom 12. a 13. století a pocítili genia 
loci unikátně dochovaných sakrálních prostor. 
Do dochované kapitulní síně kláštera návštěv-
ník vstupuje monumentálním rekonstruovaným 
portálem. V jedné z osmi místností expozice 
jsou vystaveny také dva modely, jeden pro ro-
mánskou, druhý pro gotickou fázi vývoje klášte-
ra. První znázorňuje jeho podobu v 1. polovině 
13. století, druhý představuje objekt těsně před 
zánikem, na počátku 15. století. Multimediální 
expozice je doplněna dotykovými obrazovka-
mi s programy. Expozice je přístupná v sobotu 
a v neděli od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 
do 17:00 hodin. V jiné dny je návštěva expozi-
ce možná po předchozí domluvě. Prohlídka trvá 
zhruba hodinu a stojí 35 korun.  zt

Začíná výstava 
o rodu Hrabišiců
V cisterciáckém klášteře 
v Oseku bude 3. října slav-
nostně zahájena výstava 
věnovaná kdysi mocnému 
severočeskému rodu. Uro-
zeným Hrabišicům patřily 
rozsáhlé statky v Pod-
krušnohoří. Dějinami jen 
málokterého města v tomto 
prostoru nějaký ten Hrabi-
šic neprošel. Byli to právě 
páni s hráběmi v erbu, kdo 
založil osecký klášter a kdo 
pravděpodobně stál i za vy-
budováním mosteckého hra-
du Hněvín. Více už zjistíte 
na výstavě, která v křížové 
chodbě kláštera potrvá až 
do 17. října. Od 18. až do 
25. října se pak výstava pře-
sune do oseckého kostela 
sv. Petra a Pavla.  vk

P o Z V Á N k A

Vyběhněte si 
na Milešovku
Máte rádi pořádné výšlapy? 
Tak to si 28. září nenechte ujít 
už 10. ročník přespolního běhu 
z Teplic na Milešovku. Sraz 
je v 9:00 hodin u Lázeňského 
domu Beethoven. Nováčkům 
pořadatelé doporučují si pro 
lepší orientaci ve vlastním 
zájmu trať předem projet na 
kole. Tuto možnost můžete 
využít 24. září v 16:30, sraz je 
na startu závodu a průvodcem 
vám bude Pavel Majer.  zt

Zpěvačka přiveze kalifornský jazz
Jedna z nejzajímavějších 
jazzových vokalistek na sou-
časné kalifornské scéně, Beata 
Pater, vystoupí 11. října od 
20:00 v teplickém Jazz klubu. 
Umělkyně není jen objevně 
improvizující a velmi dobře 
scatující zpěvačkou, ale i aran-
žérkou a skladatelkou. Její hlas 
je proklatě účinný v baladách 
i rychlejších tempech, charak-
teristická je schopnost vcítit se 
do textu až šansonovým způ-
sobem. Hlas je v kapele vždy 
hlavním nástrojem, jedinečný 
témbr je přirovnáván k hlasům 
zpěvaček, jako jsou Diane 
Schuur a Tania Maria. Beata 
Pater se narodila a vyrůstala 
v Polsku, po odchodu ze země 
prošla britskou a japonskou 
jazzovou scénou, posléze se 
rozhodla přesídlit do USA. 
Aktuální album Golden Lady 
má fantastické recenze i prode-
je. Vstupné je 180 korun.  zt

Krupka

I když město Krupka nemá 
tak dobrou pověst, jedná 
se o dokonale zachovalé 
středověké město a ná-
vštěvníkům má určitě co 
nabídnout. Jeho prohlídku 
ale začneme už v Bohosu-
dově u barokní baziliky 
Panny Marie Sedmibolest-
né. Kostel proslul zázračnou 
uzdravující silou pramene, 
který zde vyvěrá dodnes. Je 
cílem poutníků již od roku 
1610. Také navštivte kostel 
svaté Anny s malebným 
hřbitůvkem, který je vyzdo-
ben náhrobními deskami 
významných občanů a fres-
kou Martina Luthera.  zt
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Kurzem pečení perníku 
k lepšímu zaměstnání

Kam pro čerstvou zeleninu?
Ani na podzim nekončí seriál farmářských trhů. Takže jestli 
toužíte po čerstvých potravinách, vězte, že v Teplicích jsou trhy 
každý pátek. 19. září a 3. října najdete stánky pěstitelů a ma- 
lovýrobců z našeho kraje u nákupního centra Olympia, 
26. 9. a 10. 10. na náměstí Svobody.  vk

Lázeňská káva

100%
Arabica
crema
kávové esence
jedinečná od Lázní Teplice

C a f é  R e s t a u r a n t  B e e t h o v e n

L á z e ň s k á  u l i č k a ,  
T e p l i c e

o t e v ř e n o  k a ž d ý  d e n
1 1 : 3 0  –  2 3 : 0 0

www.beethovencafe.cz
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I N Z E R C E

Není dobré restaurace bez 
dobrého kuchaře a takoví 
vyrůstají v dobrých školách. 
Mezi dobré školy určitě patří 
i Hotelová škola Teplice. Umě-
ní gastronomie ale teplická ho-
telovka nepředává jen mladým 
lidem. Pořádá kurzy barman-
ství, sommeliérství, míchání 
drinků, ale také třeba něm-
činy uplatnitelné v hotelech 
a restauracích. Za všechny se 
pochopitelně platí. Vloni k nim 
hotelová škola přidala další, 
tentokrát bezplatné.

„Je to projekt v rámci progra-
mu UNIV3 hrazeného z evrop-
ských dotací. Jeho smyslem je 
zvýšit kvalifikaci lidí, a zlepšit 
tak jejich pozici na trhu práce. 
My jsme se do těchto progra-
mů zapojili a připravili vzdělá-
vací program Výroba perníků. 
Teď se rozeběhlo jeho ověřo-
vání, taková pilotáž, zda jsme 
projekt připravili dobře,“ řek-
la Lenka Hlávková z hotelové 
školy Teplice.

Komu je kurz určen?
V podstatě komukoli. Jak 
lidem, kteří žádné vzdělání 
v gastronomii nemají, tak těm, 
kteří už nějakým školením 
prošli. My si u každého účast-
níka ověřujeme, co vlastně už 
má za sebou a co nového by 
se od nás mohl dovědět. Podle 
toho si každý přizpůsobí do-
cházku na jednotlivé hodiny.

Když se podívám na rozpis 
kurzu, který vlastně pokrý-
vá celé září a říjen, říkám si, 
co se tam účastníci vlastně 
všechno učí? Vždyť upéct 
perník není až taková věda.
Pokud má být opravdu dobrý, 
tak to trochu věda je, ale 
hlavně frekventanti našeho 

kurzu se naučí péct tak, jak 
to vyžadují gastro provozy. 
To znamená, dovědí se tu, jak 
normovat, jak udělat výdejku, 
pak samozřejmě jak péct, 
ale také jaké jsou způsoby 
zdobení a tak dál. Všechno učí 
odborníci z naší školy.

Takže hodiny jsou rozdělené 
na teorii a praxi?
Přesně tak. V úterý je teorie, 
v sobotu se peče.

Dostanou absolventi nějaké 
osvědčení?
Ano, dostanou potvrzení, že 
prošli pilotáží. Kdo by měl zá-
jem, může si zaplatit i autori-
zovanou zkoušku. Její úspěšné 
složení znamená, že absolvent 
je profesionál v oboru pečení 
perníku. Ale máme tu napří-
klad paní, která pracuje v pe-
kárně, a jejímu nadřízenému 
bude jako doklad její kvalifika-
ce stačit jen to naše osvědčení 
o účasti na kurzu.

Kolik lidí se hlásí?
Je opravdu velký zájem. 
Program ještě nezačal a už je 
jich přihlášeno 15. Zájem je 
určitě dán i tím, že jsou kurzy 
bezplatné.  vk
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Klání o nejlepší buchtu bude v Krupce
Jestli si myslíte, že právě váš 
koláč, bábovka nebo buchta 
je ten nej, zkuste ho donést 
v neděli 5. října do restaurace 
Na Střelnici v Krupce.

Koná se tam další ročník 
oblíbené soutěže Krupská 
buchta. Soutěž začíná v 15:30. 
Autor vítězného moučníku 
bude odměněn.  vk
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na teplické 
konzervatoři 
můžete studovat 
klasický operní zpěv. 
Od školního roku 
2012/2013 je zde 
ale možné studovat 
i zpěv populární.

první hnědouhelné doly, 
v okolí města vznikly již 

po roce 1742 a v té době 
tu vzkvétala i výroba 

punčoch.

Jubilejní novorománská kašna, 
které se lidově říká „u prasátek“, v parku 
u divadla byla postavena v roce 1862 
a připomíná pověst o založení lázní roku 762. 
Chrliče jsou ve tvaru prasečích hlav.

V Í t e ,  Ž e …

Vojtěch Dyk a B-Side Band
Jedinečné spojení brněnského B-Side Bandu se zpěvákem, 
hercem a performerem Vojtěchem Dykem je momentálně jedním 
z nejžádanějších a nejsledovanějších projektů současné české 
kulturní scény. Skvělá show míří i do Ústí nad Labem. 
koncert se uskuteční na zimním stadionu 6. října od 19:30 hod.

Správná odpověď na soutěžní otázku byla, že Vojtěch Dyk zpíval 
v kapele Nightwork. Dvě vstupenky na ústecký koncert získávají 
Jana kaufmannová, Jaroslav Jirásek a veronika váňová.

V Ý H e r c i  S o u t Ě Ž e

Kde najdete tato historická vrata? 
odpověď se dozvíte 20. září na webu www.zitteplice.cz.

P o Z N Á t e ,  k D e  J S M e  F o t i l i ?

k Ř Í Ž o V k A Antonín Macek: Nic neprospívá člověku více, než…

Z Á B A V A

1 2

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



Tepličtí skauti zahájili další rok
Prázdniny jsou již minulostí 
a děti se po dvou měsících 
volna vrátily do školy. Na 
nový skautský rok, který je 
shodný s rokem školním, 
se připravují také skautky 
a skauti z teplického středis-
ka Doubravka. Po úspěšném 
táboře v Kolovči u Domažlic, 
který si užili o prázdninách, 
je opět čeká deset měsíců 
pestré činnosti na pravidel-
ných týdenních schůzkách, 
víkendové výpravy a další 
zajímavé akce. Většina oddílů se sešla na zaha-
jovacích schůzích v budově skautské základny 
v Jiráskově ulici, která se nachází přímo za mo-
hutnou oranžovou budovou hotelu Teplice Plaza 
v Šanově. Scházet se pak budou každý týden, 

chlapci ve středu od 16:30 
do 18:00 hodin, děvčata ve 
stejný čas v pondělí. Děti se 
na schůzkách učí žít v partě 
se svými kamarády, hrají 
hry, sportují a upevňují své 
znalosti v řadě skautských 
disciplín. O víkendech 
pak vyráží na jednodenní 
i vícedenní výpravy do 
okolí, účastní se různých 
závodů a soutěží i pomáhají 
svému okolí. Skauting dává 
dětem příležitost k osobní-

mu rozvoji, a to s kolektivem kamarádů, mnohá 
skautská přátelství pak přetrvávají leckdy celý 
život. Více informací a popis činnosti i jednot-
livých oddílů lze nalézt na stránkách střediska 
www.doubravkateplice.cz.  Jiří richter

I N Z E R C E
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Školní rok děti 
zahájily sportovně
Salesiánské středisko Štěpá-
na Trochty pořádalo 5. září 
sportovní odpoledne pro děti 
a mládež, které se uskutečnilo 
u příležitosti zahájení školního 
roku. Účastníci si užívali skoky 
na trampolíně, házení šipek 
a další. Celkem bylo připraveno 
12 stanovišť, na kterých si zá-
jemci mohli zkusit a ověřit své 
dovednosti. V průběhu spor-
tovních soutěží si připomněli 
celosvětové srpnové zahájení 
slavnostního roku 200 let od 
narození zakladatele salesiánů 
sv. Jana Boska, italského kněze 
a světce, který žil v Itálii v 19. 
století a narodil se 16. srpna 
roku 1815. Oslavy se budou 
konat v průběhu celého škol-
ního roku a v České republice 
vyvrcholí příští rok v srpnu na 
Velehradě.  rostislav kadlec

Malí herci z Arkadie 
si zahráli na zámku
Prvním ochotnickým sou-
borem, který se v pátečním 
odpoledni představil divá-
kům 12. ročníku Divadla na 
zámku, byli děti a pedagogo-
vé 1. stupně speciální školy 
Arkadie. Vystoupili s několika 
písničkami Kroužku Revival 
a poté s derniérou autorského 
představení Zuzy Potočkové 
a Dity Gözové Turistický prů-
vodce po Čechách. Malí herci 
a jejich pedagogové se s touto 
hrou úspěšně prezentovali 
na přehlídce školních divadel 
v Ústí n. L., pro veřejnost ji 
také zahráli v šanovské Mušli. 
„Zařazení našeho představení 
do programu Divadla na zám-
ku je pro děti i pro nás velkou 
odměnou,“ říká jedna z auto-
rek a zároveň i protagonistka 
hry Zuza Potočková.  Josef Hon

Na kolech se vyřádíte 
v Teplicích i v Krupce
Cyklistický oddíl Top Ten Team 
Teplice pořádá již 16. rok 
Veloškolu. O co se jedná? 
Je to cyklistický kroužek urče-
ný pro všechny zájemce z řad 
dětí od 6 do 15 let. Primárně 
je kroužek zaměřen na bez-
pečnost silničního provozu, 
základní údržbu kola, základní 
teorii tréninku a nácvik jízdy 
v terénu. Tréninky vede pro-
fesionální závodník a bývalý 
reprezentant Standa Hejduk. 
V současné době se konají tré-
ninky každý čtvrtek od 16:15 
do 17:30 na hřišti v Háječku 
v Řetenicích. Helma je povinná 
pro všechny. Další z akcí je 
3. ročník závodu pro děti na 
horských kolech Tvoje kolo, 
tvoje zábava. Ten se uskuteční 

20. září ve sportovním areálu 
v Krupce. Začátek závodu je ve 
14 hodin. Startovné je 50 ko-
run a děti z našeho oddílu mají 
startovné zdarma.  Petr Hejduk

Do Šanova jsem se přestě-
hoval s přítelkyní a s dětmi, 
protože je to nejklidnější 
část Teplic, všude kolem je 
samá zeleň, parky, jsou tu 
školky, školy a samozřejmě 
i hřiště pro děti, kde se 
mohou pořádně vyřádit. 
A rodiny s dětmi tu mají 
skoro vše, co potřebují. Ne-
měnil bych, opravdu se nám 
tu moc líbí.  lukáš Váňa, 23 let

P r o Č  Ž i J i  V   Š A N o V Ě
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Jak správně 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 (tzv. 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.

Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete 
odhodit: plastové obaly, sáčky, 
fólie, nákupní tašky, kelímky 
od jogurtů a dalších potravin, 
sešlápnuté PET lahve od nápo-
jů, plastové obaly od spotřeb-
ního zboží, nápojový karton 
(Tetra Pak) od mléka a džusů. 
Do kontejnerů na plasty ne-
patří: pěnový polystyren, sklo, 
papír, kovy, textil, molitan, 
guma, kabely, plastové obaly 
znečištěné chemickými látka-
mi, minerálními oleji apod., 
linolea a výrobky z PVC.

Sběr papíru
Do modrých nádob můžete 
odhodit: noviny, časopisy, 
katalogy, telefonní seznamy, 
neznečištěné papírové sáčky, 
papírové ubrousky, papírovou 
lepenku, kancelářský papír, 

karton, knihy, sešity, letáky, 
čistý obalový papír. Do kontej-
nerů na papír nepatří: uhlový 
papír (kopírák), voskovaný 
papír, papír znečištěný potra-
vinami, obvazy, vložky, použité 
pleny, pergamen, pauzovací 
papír, dehtový papír, sklo, 
plasty, textil.

Sběr skla
Do zelených nádob můžete 
odhodit: lahve od nápojů bez 
kovových uzávěrů, tabulové 
sklo bez drátěné vložky, barev-
né sklo, velké skleněné střepy, 
skleněné nádoby. Do kontejne-
rů na sklo nepatří: keramika, 
porcelán, kamenina, žárovky, 
zářivky, zrcadla, sklo s drátě-
nou vložkou, automobilová 
skla, televizní obrazovky.

Sběr bioodpadu
Do hnědých nádob můžete od-
hodit: zbytky ovoce, zeleniny, 
listy a nať zeleniny, odpad ze 
zeleně v domácnosti, zbytky 
pečiva a obilovin, travní hmo-
tu, plevel, listí, jemné nebo 
drcené větve, hobliny, piliny. 
Do hnědých nádob na biood-
pad nepatří: komunální odpad, 
živočišné zbytky (maso, kůže, 
kosti), exkrementy zvířat, 
papír, sklo, plasty, textil, kovy, 
nebezpečné odpady.  zt
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město Teplice připravuje pro občany 
města svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu, který proběhne 
v sobotu 27. září.
Na vybraných stanovištích budou moci 
občané podle časového harmonogramu 
zdarma odevzdávat složky nebezpečného 
odpadu (tj. např. zářivky, obaly od barev, 
léky, autobaterie, odpadní oleje, kapalné 
chemikálie, TV, lednice, pneumatiky 
apod.). Tato místa budou označena 
barevnými letáky s přibližným časovým 
údajem o sběru.
Podrobnější informace např. 
o konkrétních stanovištích lze získat 
na teplickém magistrátu na telefonním 
čísle: 417 510 917-8.

8.00–8.10 Hudcovská Výšina
8.15–8.25 Hudcov – náměstí
8.30– 8.40 Hudcov – křižovatka 
 ul. Cihelní x V Domkách
8.45–8.55 Panoráma – Hudcov
9.00–9.15 Duchcovská ul. – točna MHD
9.20–9.35 křižovatka ul. Luční 
 x Sklářská
9.40–9.55 Rooseveltovo náměstí
10.00–10.15 Duchcovská ul. – 
 za desetipatrák
10.20–10.35 křižovatka ul. Svojsíkova 
 x Libušina – parkoviště
10.40–10.55 Buzulucká ul. – u ZŠ
11.00–11.15 křižovatka ul. Sokolovská 
 cesta x Zrenjaninská 
 x Jaselská

11.20–11.35 křižovatka ul. Moskevské 
 náměstí x Liberecká
11.40–11.55 křižovatka ul. Duchcovská 
 x Mostecká
12.00–12.15 křižovatka ul. Americká 
 x Mostecká
12.20–12.35 křižovatka ul. Varšavská 
 x Francouzská
13.30–13.45 křižovatka ul. Ostravská 
 x Bulharská
13.50–14.05 Novoveská ul. – parkoviště 
 u pečovateláku
14.10–14.25 Nová Ves – Topolová ul.
14.30–14.45 Opavská – před domem 
 č. p. 2625
14.50–15.05 křižovatka ul. Slezská 
 x Slovenská
15.20–15.35 křižovatka ul. Jugoslávská 
 x Opavská
15.40–15.55 křižovatka ul. Bělehradská 
 x Francouzská x Jugoslávská
16.00–16.15 křižovatka Na Spravedlnosti 
 x Svojsíkova
16.20–16.35 křižovatka ul. Vrázova 
 x Kašparova x Svojsíkova
16.40–16.55 Alejní ul. – parkoviště pod 
 zimním stadionem
17.00–17.15 Zelená ul.
17.20–17.35 Dr. Vrbenského
17.40–17.55 Purkyňova x Spytihněvova
18.00–18.15 křižovatka ul. Revoluční 
 x Školní
18.20–18.35 křižovatka ul. Masarykova 
 x Kollárova

S V o Z  N e B e Z P e Č N é H o  o D P A D u

1. Výpis z katastru nemovitostí
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Výpis ze živnostenského rejstříku
4. Výpis z rejstříku trestů
5. Přijetí podání podle živnostenského 

zákona (§72)
6. Výpis z bodového hodnocení řidiče
7. Vydání ověřeného výstupu ze se-

znamu kvalifikovaných dodavatelů
8. Podání do registru účastníků 

provozu modulu autovraků isoh
9. Výpis z insolvenčního rejstříku
10. Datové schránky
11. Autorizovaná konverze dokumentů

Czech Point v Teplicích
Czech Point je Český Podací 
Ověřovací Informační Národní 
Terminál, díky kterému mohou 
občané obstarat více potřeb-
ných dokumentů na jednom 
místě. Ověřené výstupy 
v rámci projektu Czech Pointu 
poskytujeme v informační 
kanceláři magistrátu města 
– v hlavní budově na náměstí 
Svobody 2 v Teplicích.  zt

Pondělí 8:00–12:00 a 13:00–15:00
Úterý 8:00–12:00 a 13:00–15:00
Středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00
Čtvrtek 8:00–12:00 a 13:00–15:00
Pátek 8:00–12:00 a 13:00–15:00

Ú Ř e D N Í  H o D i N y

c o  P o S k y t u J e 
c Z e c H  P o i N t ?

S e r V i S
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V dnešním šestém díle našeho 
seriálu budeme pokračovat 
v popisu novinek, které nám 
přinesl nový občanský zákoník 
(„NOZ“) v oblasti práva dědic-
kého.

Závěť
Co se týče závěti, NOZ zná 
hned několik způsobů, jak lze 
platnou závěť pořídit. Jedná 
se o pořízení závěti sepsané 
vlastní rukou, pořízení závěti 
sepsané jinak než vlastní 
rukou (např. na psacím stroji), 
pořízení závěti sepsané ve for-
mě notářského zápisu a nově 
o tzv. privilegovanou závěť.

Privilegovanou závětí se ro-
zumí závěť, kterou mohou po-
řídit pouze osoby, jež se pro 
nenadálou událost ocitnou 
v ohrožení života, nebo oso-
by během zcela mimořádných 
událostí (např. během povod-
ňové situace), které neumož-
ňují pořízení závěti v jedné 

z výše uvedených podob. NOZ 
umožňuje zůstaviteli, aby pri-
vilegovanou závěť pořídil buď-
to (i) ústně před třemi svědky, 
nebo (ii) prostřednictvím sta-
rosty obce, na jejímž území se 
zůstavitel nachází, nebo (iii) 
na palubě letadla či vojenské-
ho plavidla během války před 
velitelem jednotky.

Další poměrně revoluční no-
vinkou v právní úpravě závěti 
je možnost vkládat do závěti 
podmínky a příkazy, který-
mi zůstavitel podmíní nabytí 
dědictví splněním určité pod-
mínky nebo příkazu. Zůsta-
vitel tak může například sta-
novit, že dědic nabude svůj 
dědický podíl pouze v přípa-
dě, že úspěšně dokončí vyso-
kou školu nebo vykoná ně-
jakou činnost (např. opraví 
sousedovi plot).

Stanovení takových podmí-
nek však nenechává NOZ zce-
la na vůli zůstavitele. Zakázá-

ny jsou zejména (i) podmínky, 
které zřejmě bezdůvodně ob-
těžují dědice (nebo odkazov-
níka), dále (ii) ujednání, která 
jsou v rozporu s veřejným po-
řádkem nebo jsou nesrozumi-
telná, a (iii) ujednání, která 
nutí dědice, aby uzavřel či ne-
uzavřel manželství nebo v něm 
setrval.

Dědická substituce
Vzhledem ke skutečnosti, že 
nelze vždy zaručit, že se dědic, 
kterého zůstavitel uvede 
v závěti, dožije zůstavitelovy 
smrti nebo svůj dědický podíl 
bez problémů nabude, dává 
NOZ zůstavitelovi možnost, 
aby každému dědici, kterého 
uvede v závěti, stanovil rovněž 
náhradníka pro případ, že se 
takový dědic jeho smrti ne-
dožije nebo dědictví z jiného 
důvodu nenabude. Takový 
náhradník pak nastupuje na 
místo dědice, který dědictví 

z nějakého důvodu 
nenabude. Co se 
týče počtu tako-
vých náhradníků, 
není zůstavitel 
jakkoliv omezen.

Rozšíření okruhu možných dědiců
Nezanedbatelnou novinkou je 
rovněž rozšíření okruhu osob, 
které se mohou stát zákon-
nými dědici zůstavitele. Nově 
do tohoto okruhu NOZ zařadil 
rovněž praprarodiče, děti dětí 
sourozenců zůstavitele a děti 
prarodičů zůstavitele. Účelem 
této změny je záměr zákono-
dárce, aby co nejméně majet-
ku připadlo v rámci dědického 
řízení státu a většina majetku 
zůstala v soukromých rukou. 

 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

Ul. Čs. dobrovolců 
je uzavřená
Z důvodu rekonstrukce 
mostu je až do 30. listopadu 
2014 uzavřena v úseku pod 
mostem ulice Čs. dobrovol-
ců včetně části parkovací 
plochy. Objízdná trasa bude 
obousměrná a povede ulice-
mi Alejní a U Soudu. Prostor 
pro bezpečný podchod chod-
ců bude vymezen plotovými 
zábranami. Během demolice 
bude prostor uzavřen i pro 
chodce. Mostní konstrukce 
bude rekonstruována ve 
dvou etapách. V první etapě 
bude rekonstruována část 
mostu s jízdními pruhy ve 
směru na Prahu, ve druhé ve 
směru na Dubí.  zt

u Z A V Í r k y

v Teplicích jej zajišťuje 
oddělení správních agend
Adresa: 
odd. správních agend 
Mírové nám. 2970, 415 01 Teplice

Cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, 
občanům ve věku do 15 let s dobou 
platnosti na 5 let, občanům starším 
15 let s dobou platnosti na 10 let. 
Cestovní pas bez strojově čitelných 
údajů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji se vydává, žádá-li občan o vydání 
cestovního pasu v kratší lhůtě než 
30 dnů, ve lhůtě do 15 dnů, s dobou 
platnosti na 6 měsíců. Správní 
poplatky za vydání cestovních dokladů: 
vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat 600 
korun, občanům mladším 15 let 100 
korun, vydání cestovního pasu bez 
strojově čitelných údajů 1 500 korun, 
občanům mladším 15 let 1 000 korun.

Úřední hodiny 
odboru správních činností
matrika, evidence obyvatel, osobní 
doklady, registr vozidel
Pondělí 8:00–11:45 a 13:00–17:00 
Úterý 8:00–11:45 a 13:00–14.30 
Středa 8:00–11:45 a 13:00–17:00 
Čtvrtek 8:00–11:45 a 13:00–14:30 
Pátek 8:00–14:45 a 13:00–14:30

hotové osobní doklady
Zjistěte, zda je váš doklad připraven 
k vyzvednutí. Informace jsou pravidelně 
aktualizovány.
K převzetí občanského průkazu, 
cestovního pasu nebo řidičského 
průkazu se dostavte na výdejové 
přepážky hotových dokladů v budově 
Mírové náměstí, Statutární město 
Teplice, Mírové náměstí 2970, 415 01.

V y D Á V Á N Í  D o k l A D ů

Gagarinova 1423
Jaselská – areál Perla
Javorová 3026
Maršovská 1453/2 – 
parkoviště naproti ZŠ
Nedbalova 1836

Opavská 261
Plynárenská – 
parkoviště naproti ZŠ
Přítkovská 1462/30
Trnovanská 1271/5
Trnovanská 1290/28

Jateční ul. 
u Penny Marketu
Penny Market – Trnovany
KIK, Masarykova ul.
Interspar, Nákladní ul.
Červený kříž, Wolkerova ul.

S t A N o V i Š t Ě  k o N t e J N e r ů  N A  t e x t i l
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ostravská 16. 9.–19. 9.
uničínská 17. 9.–20. 9.
u soudu 17. 9.–20. 9.
písečná 17. 9.–20. 9.
J. hory 19. 9.–23. 9.
důlní 23. 9–26. 9.
maršovská 25. 9.–29. 9.
metelkovo nám. 
 25. 9.–29. 9.
vrbenského 23. 9.–29. 9.
sokolovská 
 24. 9.–27. 9.
28. října 22. 9.–25. 9.
americká 22. 9.–25. 9.
rovná 22. 9.–25. 9.
mostecká 29. 9.–2. 10.
rohová 25. 9.–29. 9.
J. suka 24. 9.–27. 9.
Buzulucká 26. 9.–30. 9.
potěminova 29. 9.–2. 10.
zelená 29. 9.–30. 9.
Jugoslávská 30. 9.–3. 10.
Bílinská 30. 9.–3. 10.
e. krásnohorské 
 3. 10.–16. 10.
máchova 1. 10.–4. 10.
Baarova 3. 10.–7. 10.

hudcov 1. 10.–4. 10.
v Břízkách 1. 10.–4. 10.
opavská 1. 10.–4. 10.
k. J. erbena 3. 10.–7. 10.
proboštovská 
 2. 10.–6. 10.
přítkovská 2.10.–6. 10.
nedbalova 2. 10.–6. 10.
pražská 3. 10.–7. 10.
holečkova 3. 10.–7. 10.
školní 6. 10.–9. 10.
s. k. neumanna 
 6. 10.–9. 10.
Bratislavská 
 6. 10.–10. 10.
Francouzská 
 7. 10.–10. 10.
Jaselská 7. 10.–10. 10.
duchcovská 8. 10.–11. 10.
zemská 9. 10.–13. 10.
a. staška 8. 10.–11. 10.
u slunce 9. 10.–13. 10.
přítkovská 10. 10.–14. 10.
Jankovcova 
 10. 10.–14. 10.
dubská 10. 10.–23. 10.
u nemocnice 
 13. 10.–16. 10.

kollárova 
 13. 10.–16. 10.
křížovského 
 10. 10.–14. 10.
libušina 13. 10.–16. 10.
holého 14. 10.–17. 10.
sklářská 15. 10.–18. 10.
vrázova 15. 10.–18. 10.
slovenská 
 10. 10.–14. 10.
Jugoslávská 
 15. 10.–18. 10.
potoční 16. 10.–20. 10.
Bohosudovská 
 16. 10.–20. 10.
krušnohorská 
 17. 10.–21. 10.
raisova 17. 10.–21. 10.
masarykova 
 20. 10.–23. 10.
skupova 20. 10.–23. 10.
alejní 20. 10.–23. 10
u garáží 21. 10.–24. 10.
gagarinova 
 24. 10.–27. 10.
rooseveltovo nám. 
 23. 10.–27. 10.
k. čapka 24. 10.–28. 10.
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KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961, mobil: 606 846 614, 777 663 068
www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz

KN OPTIK
SLUNEČNÍ 
BRÝLE
SPECIÁL 30% sleva

MC
20

14
11

5/
1

MC
20

14
03

4/
3


