
Martin
Novák

Meteorolog 
musí mít 

především 
okno

STRANY 8–9

Doly se chystají 
propustit 350 lidí
STRANA 5

Zprávy

Kam vyrazit 
na rychlý oběd
STRANA 11

Gastro

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
te

pl
ic

e.
cz

teplice 20
14

 |
 1

0



Zahradní dům
21/10 16:00 a 17:00 dráček mráček
30/10 19:00 koncert abonentního cyklu a

JaZZ club teplice
11/10 20:00 beata pater Quartet
17/10 20:00 martina trchová trio
24/10 20:00 talk show – Mládí nevyprchej
31/10 20:00 kleZmofobia

božák
11/10 21:00 people of the haZe
17/10 21:00 eminence
18/10 21:00 bastards
23/10 20:00 přednáška karla veselého: 

 hudba ohně
24/10 21:00 what a fuck?!
27/10 21:00 hamba živě v teplicích
31/10 21:00 s. p. s.
4/11 20:00 burning streets
15/11 21:00 skywalker

krušnohorské divadlo
12/10 12:30 princeZna se Zlatou 

 hvěZdou na čele
15/10 19:00 věra špinarová
20/10 19:00 kráska Z leenane
22/10 19:00 koncert legend 

 Spirituál kvintet a Musica Bohemica
26/10 10:30 krysáci
27/10 19:00 každý den, šťastný den
3/11 19:00 tosca
8/11 10:30 čtyřlístek v pohádce
10/11 19:00 miro žbirka
12/11 19:00 mandarinkový pokoJ

dům kultury
16/10 19:00 koncert abonentního cyklu b
23/10 19:00 klavírní recitál 

 Gerhard Oppitz
31/10 19:00 rock up and sing 

 pěvecký soubor z Anglie
5/11 18:00 iv. beatový festival 

 jižanský rock

kino květen
8/10 17:30 pod Zemí
8/10 20:00 ZáZraky
9/10 17:30 andělé všedního dne
9/10 20:00 andělé všedního dne
10/10 17:30 dům kouZel 3d 

 celá rodina v kině!
10/10 20:00 andělé všedního dne
10/10 22:00 anabelle
11/10 10:00 dům kouZel 

 celá rodina v kině!
11/10 15:00 dům kouZel 3d 

 celá rodina v kině!
11/10 18:45 macbeth

12/10 15:00 dům kouZel 3d 
 celá rodina v kině!

12/10 17:30 andělé všedního dne
12/10 22:00 anabelle
13/10 17:30 ženská Za volantem
13/10 20:00 lfo

14/10 15:00 lepší teď než nikdy
14/10 17:30 neplač pro mě
14/10 20:00 v říši divů
15/10 17:30 andělé všedního dne
15/10 20:00 nick cave: 20 000 dní na Zemi
16/10 17:30 andělé všedního dne
16/10 20:00 andělé všedního dne
17/10 15:00 tři bratři
17/10 17:30 andělé všedního dne
17/10 20.00 drákula: neZnámá legenda
17/10 22:00 drákula: neZnámá legenda
18/10 15:00 tři bratři
19/10 10:00 pošťák pat
19/10 15:00 tři bratři
19/10 17:30 andělé všedního dne
19/10 20:00 drákula: neZnámá legenda
20/10 20:00 andělé všedního dne
21/10 20:00 andělé všedního dne
22/10 20:00 bJörk
22/10 20:00 o koních a lidech
23/10 17:30 škatuláci 3d

24/10 15:00 škatuláci
24/10 17:30 škatuláci 3d
24/10 22:00 anabelle
25/10 10:00 škatuláci
25/10 14:45 Z nového světa, a. dvořák
25/10 20:00 intimity
25/10 22:00 anabelle
26/10 15:45 legenda o lásce
26/10 20:00 intimity
27/10 10:00 škatuláci 3d
27/10 17:30 soudce
27/10 20:00 intimity
28/10 10:00 škatuláci 3d

28/10 15:00 králova řeč
28/10 17:30 soudce
28/10 20:00 intimity
29/10 10:00 škatuláci 3d

29/10 17:30 soudce
29/10 20:00 dead snow: rudý vs. mrtvý
30/10 20:00 mapy k hvěZdám
31/10 15:00 winx club 3d
31/10 17:30 dead snow: rudý vs. mrtvý
31/10 20:00 mapy k hvěZdám

regionální muZeum teplice
výstavy
do 13/10  výstava 2. festival Zuš 

 Ústeckého kraje
do 30/11  radovesice 

 příběh zmizelé vesnice
20–16/10 katastrofy lidského těla
6–30/11  volyňští češi
14/11–1/2 moderní umění
akce
22/10  přednáška: Radovesice, 

příběh jedné zmizelé vesnice
12/11  přednáška: Založení Muzejní 

společnosti v Teplicích roku 1894
26/11  přednáčka: Betlémářství na Šluknovsku

městské kulturní ZaříZení dubí
23/10  pietní akt u pomníku u městského úřadu
31/10  dušičkový koncert 

v kostele Panny Marie
27/11  i. adventní koncert v cínovci

K a m  v y r a z i t  n a  t e p l i c K u
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Volejte 733114188.  
Pište na info@jo-reality.cz. 
Sledujte www.jo-reality.cz. 

 otevřenost 
 srozumitelnost 

 péče    
 kvalita 

 poradenství  
 
 

 
 

Tip Kateřiny 
Boudníkové
Čtenářům 
Žít Teplice 
bych určitě 
doporučila 
některé 
z představení 
Severočes-
kého divadla 
v Ústí nad 
Labem, kde 
účinkují 
nejenom 
pedagogové, 
ale i bývalí 
absolventi a současní studenti 
naší školy. Konkrétně mám na 
mysli představení Smetanovy 
Prodané nevěsty, kde v roli Ma-
řenky vystoupí první sopranistka 
ústecké opery Anna Klamo (dr-
žitelka Ceny Thálie z roku 2011 
ve svém oboru a jedna z postav 
Menzelova filmu Donšajni, která 
rovněž u nás na konzervatoři 
vyučuje zpěv) a v rolích Jeníka 
a Kecala se představí bývalí 
absolventi naší školy Jaroslav 
Kovacs a Pavel Švingr. Z dalších 
titulů bych vybrala roztomilou 
operetní frašku Járy Beneše Růže 
z Argentiny, ve které se kromě 
již výše uvedených protagonistů 
představí další z našich pedago-
gů, dlouholetý sólista ústecké 
opery Petr Matuszek, a 18. října 
Čajkovského balet Labutí jezero, 
kde v roli jednoho z princů 
vystoupí vynikající Vladimír 
Gončarov, držitel Ceny Thálie za 
rok 2008 v oboru balet. Velmi se 
pak těším také na koncerty Se-
veročeské filharmonie, která po 
letních prázdninách opět zahájila 
svou koncertní činnost, a na 11. 
listopad, kdy se poprvé v letošním 
školním roce koncertně předsta-
ví i Školní symfonický orchestr 
Konzervatoře Teplice. 

 Kateřina Boudníková, 
ředitelka Konzervatoře teplice

K u l t u r o u

www.zitteplice.cz

Kriminalistika 
ve fotografii
Jak pracuje kriminalista, 
jaké technické prostředky 
používá, stopy z místa činu, 
to všechno můžete vidět na 
fotografiích, které budou 
od 24. října do 14. prosince 
vystavené ve foyer teplic-
kého zámku. Jde o padesát 
nejlepších snímků z foto-
grafické soutěže na téma 
kriminalistika.  vv
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Půjdete k volbám?
 
eva Šťastná, 25 let 
administrativní 
pracovnice, teplice

Volit nepůjdu, 
protože nejsem dostatečně 
informovaná o tom, co se 
kde děje, o výhodách a ne-
výhodách té které strany. 
Takže kvůli své neznalosti. 
A nemám ani snahu své 
znalosti rozšířit, protože asi 
každá strana bude mít stej-
ný cíl – „hamty, hamty“.

 
lenka Koštová 
23 let, referentka 
teplice

 
Ano půjdu, myslím si, že 
každý hlas může rozhod-
nout o tom, co se bude 
s naším městem dít dál.

 
lukáš Šotner 
27 let, servisní technik 
teplice

Ke komunálním 
volbám půjdu, protože kdy-
bych nešel, nemůžu si pak 
stěžovat, protože jsem pro 
změnu nic neudělal.

 
veronika rezková 
18 let, studentka 
teplice

 
Ano, půjdu volit, protože 
pak kdyby vyhrála strana, 
kterou nechci, můžu si as-
poň trošku postěžovat.

a n K e t a

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
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400 01 Ústí nad Labem 
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www.kia.com

Očekávám jen to 
nejlepší a nikdy 
nedělám 
kompromisy

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,9 – 8,9 l/100 km. Emise CO2 155 – 208/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.cz

Nekompromisní nabídka 
cenového zvýhodnění 

až 100 000 Kč 

realcentrum cars s.r.o.
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Sedm nových sanitek dostali krajští záchranáři od Ústeckého kraje. auta vedení 
záchranky rozdělí na výjezdové základny v Bílině, Ústí, mostě, lounech, Žatci, České 
Kamenici a v rumburku. za sanitky značky volkswagen transporter t5 zaplatil kraj jako 
zřizovatel krajské záchranné služby téměř 14 milionů korun. „Životnost sanitního vozu 
na záchranné službě je zhruba 300 tisíc kilometrů – tedy osm let. pokud má záchranka 
zachraňovat životy, potřebuje k tomu také kvalitní vybavení,“ uvedl při předávání 
vozů hejtman oldřich Bubeníček. cena jednoho vozu je 1 955 255 korun včetně DpH. 
zdravotnická záchranná služba má pro celý kraj 70 sanitních vozů, dalších deset 
je záložních. foto: luboš hostek

Záchranáři dostali nové sanitky
Co je důležité?

A jsou tu. 
Všudypřítomné 
až vlezlé. Volby.  
Nevyhnete se 
tvářím, které 
vám z billboar-
dů a plakátů 

slibují možné i nemožné.
A kdybyste je čirou náho-

dou minuli, ve schránce je 
najdete určitě. Volby, kte-
ré mají punc nejsmyslupl-
nějších, protože vybíráme 
z lidí, které známe, vídáme 
nebo jsme o nich alespoň 
slyšeli od přátel, kteří je 
znají, vídají...

Volby, které mají největ-
ší vliv na směřování města. 
Volby, které ovlivní, kolik 
zaplatíme za popelnice, za 
psy, kolik bude stát městská 
doprava, vstup do bazénu, 
na kluziště, jestli se opraví 
chodníky, chátrající školy, 
postaví mosty, stadiony... 

Někdy se v tom předvo-
lebním mumraji vytrácí člo-
věk-lidskost. Ale když vás 
donutí třeba strach o zdraví 
blízkého člověka se v kaž-
dodenním shonu zastavit 
a přemýšlet, třeba vám do-
jde, co je vlastně důležité. 
Možná jen prostě žít. Ideál-
ně žít skvěle a v bezva měs-
tě. Tak co to prubnout o ví-
kendu u uren? 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Pracovníci Arrivy se bouří
teplice – Zaměstnanci teplické 
dopravní společnosti Arriva se 
bouří. Firma jim totiž od ledna 
sníží platy a zaměstnanecké 
bonusy. Důvod je poněkud 
paradoxní. Arriva totiž získala 
desetiletou zakázku Ústeckého 
kraje na provozování příměst-
ské dopravy na Teplicku.

Ovšem aby uspěla, musela 
kraji nabídnout nízkou cenu. 
Tak nízkou, že pokud na ni 
nechce doplácet, musí snížit 
náklady. To znamená i platy 
zaměstnanců. Těm se postup 
Arrivy pochopitelně nelíbí 
a vstoupili do stávkové poho-
tovosti. Vedení společnosti už 

rozhořčeným zaměstnancům 
částečně ustoupilo a z pláno-
vaného snížení mezd o 10 pro-
cent slevilo na 5 a také zacho-
valo týden dovolené, o který 
měli lidé z Arrivy původně při-
jít. Plánuje se také propuštění 
25 lidí. Někteří z nich už odešli 
sami.  vv

V Krušných horách skončila 
obnova unikátních rašelinišť
Krušné hory – Vrátit na hřebeny 
Krušných hor unikátní ekosys-
tém rašelinišť a s nimi i vzácné 
druhy rostlin a zvířat, to bylo 
cílem spolupráce lesníků a pří-
rodovědců z Čech a soused-
ního Saska. Po více než dvou 
letech je úkol splněn. Rašelini-
ště teď mohou chránit krajinu 
například před povodněmi.

„Tady na rašeliništi zvaném 
Kriegswiese cesta znemožňo-
vala proudění vody do rašeli-
niště na německé straně, tak 
jsme tu vyměnili propust,“ po-
pisuje Miroslav Šulc z Lesů ČR 
konkrétní příklad obnovy ra-
šeliniště.

Kvůli zhoršení kvality ovzdu-
ší ve druhé polovině 20. století 
tehdy z plání Krušných hor té-
měř zmizely smrky. To mělo na 
rašeliniště zásadní vliv.

„Stromy část vody odsávají 
svými kořeny. Tady ale funkce 
porostů zanikla, došlo k zamok-
ření pozemků a nebylo možné 
je zalesnit. Proto se tady vytvo-
řila síť odvodňovacích kanálů. 
A teď je zpětně ucpáváme, aby-
chom obnovili původní rašelin-
ný biotop,“ pokračuje Šulc.

A daří se to. Díky spolupráci 
se saskou stranou se podaři-

lo obnovit rašeliniště na dvou 
stech hektarech půdy na české 
i německé straně. Šlo o první 
rozsáhlou příhraniční spoluprá-
ci lesníků z Čech i Německa.

„Rašeliniště jsou velice zají-
mavé ekosystémy. Za posled-
ních 200 let docházelo neustále 
k jejich degradaci, a to jak na 
německé, tak na české straně. 
Současná spolupráce mezi Lesy 
ČR a saským podnikem Sach-
senForst je velice plodná,“ říká 
Ingo Reinhold z německého 
státního podniku Saské lesy.

Obnova rašelinišť stála přes 
jeden milion eur. Zaplatila je 
Evropská unie.  Jan Beneš/Čro Sever

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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Mahmutovič chce odejít. 
Kvůli trucování dostal pokutu
teplice – Častý pobyt na lavičce 
náhradníků během ligových 
zápasů nevydýchal forvard FK 
Teplice Aidin Mahmutovič. 
I když ještě nedávno tvrdil, že 
se mu v Teplicích líbí, teď chce 
odejít. „Určitě bych chtěl odejít, 
na sto procent. Nechci tady být, 
je mi jedno, jestli to bude česká 
liga, nebo zahraničí, kamkoliv,“ 
uvedl Mahmutovič pro Český 
rozhlas. Trenér Zdeněk Ščasný 
Mahmutoviče v posledních pěti 
zápasech nenasadil do základ-
ní sestavy a vysvětlil to tím, že 
útočník nehraje pro tým. Klub 
navíc Mahmutovičovi za to, že 
si pustil pusu na špacír, uložil 
pokutu. „Hráč obdržel pokutu 

podle klubového disciplinár-
ního řádu. Mahmutovič má 
platnou profesionální smlouvu 
v Teplicích a rozhodně nebu-
deme akceptovat, aby si svůj 
odchod vytrucoval,“ uvedl na 
klubovém webu teplický ředitel 
Petr Hynek.  vv

Muzeum hledá 
sklo ze Mstišova
teplice – Výstavu 
hutního skla 
sklárny ve 
Mstišově z let 
1960 až 1964 
připravuje Re-
gionální muze-
um v Teplicích. 
Hledá proto 
k zapůjčení nebo k odkou-
pení výrobky hutního skla 
mstišovské sklárny. Nabíd-
ky adresujte na historické 
oddělení muzea nebo může-
te volat na čísla 417 537 226 
nebo 417 537 869.  zt

Na Expo 2015 
se představí také 
výrobky z Teplicka
teplicko – Už příští rok 1. květ-
na se v italském Miláně ote-
vřou brány další světové vý-
stavy Expo. Tentokrát bude 
jejím tématem energetická 
soběstačnost a zajištění 
vody a potravy pro všechny 
obyvatele planety. Mezi 
výstavními pavilony nebude 
samozřejmě chybět ani 
ten český. V něm se kromě 
jiného také postupně před-
staví všechny regiony naší 
země. Ústecký kraj mezi 17. 
a 30. srpnem. Jeho expozice 
předvede jak přírodní a kul-
turní krásy kraje, tak jeho 
průmyslový potenciál. Mezi 
předměty, které budou náš 
kraj prezentovat, nebudou 
chybět ani ty z teplického 
okresu. Především to bude 
dubský porcelán a pak také 
replika křesla G. G. Casano-
vy z duchcovského zámku 
a replika zámecké knihovny. 
Herec v kostýmu legendár-
ního svůdce bude také celou 
krajskou expozicí provádět.  vv
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Doly chtějí propustit 350 zaměstnanců
teplice – Na teplickém úřadu práce se do konce 
roku přihlásí desítky dosavadních zaměstnanců 
společnosti Severočeské doly. Těžařská firma, 
která působí v chomutovském, mosteckém 
a teplickém okrese, se do konce roku chystá dát 
výpověď asi 350 zaměstnancům. Společnost, 
která patří do skupiny ČEZ, propouští přesto, že 
vloni hospodařila se ziskem 5,1 miliardy korun, 

což je nejvíce za posledních 20 let. Podle vedení 
Severočeských dolů ji k nepopulárnímu kroku 
přinutily vyšší náklady na energie a na údržbu. 
Podle odborů jsou důvodem především neúspěš-
né zahraniční akvizice skupiny ČEZ, která, jak 
řekl médiím jeden z odborářů Šimon Vohar, doly 
„jen pumpuje“. Odbory nechtějí kvůli propouště-
ní demonstrovat, ale obrátí se prý na politiky.  vv

Tepličtí žáci se učí zdravě žít
teplice – Naučit se dobře německy a také se něco dozvědět o zdra-
vém životním stylu mohou žáci 2. stupně teplické Základní školy 
Na Stínadlech. Spolu s dětmi ze školy v německém Schildow se 
účastní mezinárodního projektu Zdravě žít bez hranic, který je 
má motivovat k tomu, aby správně jedli a sportovali. Zároveň 
se naučí komunikovat v němčině. V rámci projektu přivítaly na 
konci září stínadelské děti kamarády z Německa v Teplicích. 
Během pěti dnů se děti formou her seznamovaly se složením 
potravin, učily se skládat zdravý jídelníček, povídaly si o poru-
chách příjmu potravy a také sportovaly.  vv

„Stabilita a svoboda  
jsou  

hodnoty vyšší  
než  

ukvapené změny“ 

„Stabilita a svoboda  
jsou  

hodnoty vyšší  
než  

ukvapené změny“ 
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Topná sezona začala
teplicko – To, že léto je s definitiv-
ní platností pryč, už potvrdila 
i ČEZ Teplárenská. Opět zahájila 
topnou sezónu. Během léta se 
firma věnovala údržbě případně 
opravě technologií. Na severu 
Čech do těchto aktivit vložila 
8,5 milionů korun. „V Teplicích 
byly dokončeny zbylé povrchové 
úpravy zeleně na zbývajících 
místech po projektu Přepojení 
Prosetic a Šanova na centrální 
zásobování teplem, díky němuž 
jsme pro tyto odběratele snížili 
cenu tepla o 15 procent,“ řekl 
Pavel Šušák, technický ředitel 
ČEZ Teplárenská.  vv

Krajský soud 
vede Luboš Dörfl
Ústecký kraj – Prezident Miloš 
Zeman jmenoval novým před-
sedou krajského soudu Luboše 
Dörfla. Uznávaného soudce 
s dvacetiletou praxí doporučila 
výběrová komise z devíti ucha-
zečů. Dörfl působil například 
jako místopředseda Krajské-
ho soudu v Praze. Mezi jeho 
specializace patří insolvenční 
řízení, tedy úsek, který na ús-
teckém krajském soudě patří 
mezi kritizované.  vv

Krupka chce předejít 
kupování hlasů
Krupka – Předejít kupování 
voličů a jejich svážení k voleb-
ním místnostem chce Krupka. 
Vedení města požádalo policii 
o posílení hlídek během komu-
nálních voleb. V roce 2010 bylo 
totiž kupčení s hlasy v Krupce 
tak masivní, že se volby musely 
dvakrát opakovat. Jak řekl Čes-
kému rozhlasu ředitel obvod-
ního oddělení policie v Krupce 
Zdeněk Černý, policie potřebná 
opatření přijímá už od konce 
září. „Vypomáhají nám tu i po-
licisté z jiných útvarů z okresu. 
Opatření probíhá již teď při 
samotné přípravě voleb. Kromě 
hlídek v terénu budeme mít 
v průběhu hlasování zajištěnou 
i nepřetržitou službu na oddě-
lení,“ řekl Černý.  vv

Záchranáři se připravovali 
na masivní výpadek proudu
Krušné hory – Masivní výpa-
dek proudu neboli blackout 
představuje podle odborníků 
reálné nebezpečí. Proto se na 
něj v Krušných horách spo-
lečně připravovali záchranáři 
a energetici z České republiky 
i Německa. Simulovali situaci, 
při které kalamitní počasí způ-
sobí sérii havárií v přenoso-
vých soustavách. V jejím rámci 
nacvičovali hašení lesního 
požáru v blízkosti elektrického 
vedení, výstavbu stožárů vy-
sokého napětí v nepřístupném 
terénu spadlých po vichřici, 
likvidaci výbušniny a také zá-
chranu. Záchranáři při cvičení 
využívali vrtulníky a desítky 
zásahových vozidel.  vv

Hasiči zasahovali v domově důchodců

Deset hasičských jednotek zasahovalo u mohutného požáru domova pro seniory v Dubí 
na teplicku. naštěstí šlo jen o cvičení, jehož cílem bylo prověřit součinnost všech složek 
integrovaného záchranného systému, ale i personálu domova pro seniory. foto: l. hostek
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Nový cykloregion míří do finále

Krušné hory – Propojení cyklistic-
kých magistrál na české i ně-
mecké straně finišuje. Vzniká 
nový cykloregion, který spojí 
Krušnohorskou magistrálu se 
sousledně běžící cyklotrasou na 
německé straně hranice. Jedna 
z nejvýznamnějších dálkových 
cyklotras v Německu protíná 
několik horských oblastí a nese 
příznačný název Saská stře-
dohoří. Propojky, které spojují 
tyto dvě cyklotrasy, se budovaly 
od roku 2012 a jejich struktura 
připomíná žebřík. V někte-
rých místech tak vznikly nově 
dostavěné úseky a zároveň byly 
zpevněny a upraveny povrchy 
starších cyklotras.

Krušnohorská magistrála 
s délkou 136,5 km je na české 

straně nejdůležitější dálkovou 
cyklistickou linií podél česko-
-německé hranice. Některé 
úseky však cyklistům nevyho-
vovaly zejména z pohledu mož-
ného střetu cyklistů s auto-
mobily anebo kvůli špatnému 
technickému stavu.  zt

Připomeňte si 
zmizelé Radovesice
teplice – Pod mottem Poznej 
svou minulost, jinak ji budeš 
muset prožít ještě jednou se 
v jízdárně teplického zámku 
koná výstava o zmizelé obci. Je 
věnována příběhu obce Rado-
vesice, která musela ustoupit 
povrchové těžbě uhlí. Výstava 
přibližuje, jak se s osudem 
Radovesic srovnávali jejich 
obyvatelé, ale třeba i archeo-
logický výzkum, který tu před 
likvidací proběhl. Výstava 
končí 30. listopadu.  vv
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Jak volit do 
zastupitelstva?
teplice – V Teplicích budou 
lidé volit ve 47 okrscích 10. 
října od 14:00 do 22:00 a 11. 
října od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby, které mívají nej-
vyšší voličskou účast, jsou 
zároveň jsou co do způso-
bu volby nejsložitější. Volíte 
pomocí jediného lístku, na 
kterém jsou všechny kandi-
dující subjekty. K dispozici 
máte tolik hlasů, kolik má 
zastupitelstvo, do kterého 
volíte, členů. Volit můžete 
třemi způsoby:

Buď můžete všechny své 
hlasy dát jedné straně. Pak 
stačí, když na volebním líst-
ku označíte vybranou stra-
nu křížkem v příslušném 
rámečku. Nebo můžete „pa-
našovat“, to znamená své 
hlasy rozdat jednotlivým 
kandidátům napříč stra-
nami. Také můžete kříž-
kem označit stranu, kterou 
preferujete a zároveň ještě 
označit kandidáty z jiných 
stran.  zt
 průběh a výsledky komunálních voleb 
přineseme na www.zitteplice.cz

Tvořivé dny 
v botanické
teplice – Pokud si na 18. nebo 
19. října naplánujete ná-
vštěvu Botanické zahrady 
v Teplicích, můžete se při-
dat k už tradičním Podzim-
ním tvořivým dnům. Pod ve-
dením pracovníků zahrady 
si můžete vyrobit podzimní 
dekorace. K už zavedenému 
zdobení okrasných kapust 
se letos přidá ještě vytváře-
ní dekorací z tykviček.  zt

v o l B y

p o z v Á n K a

Nový cykloregion nabízí téměř 600 kilo- 
metrů okružních cyklotras s pestrou 
škálou výletů pro náročné sportovce 
i sváteční milovníky cykloturistiky. Při 
využití některého z mnoha nově vyzna-
čených cyklopropojení obou dálkových 
tras je možno navštívit dochované pla-
vební kanály, podívat se na tradiční 
pálení dřevěného uhlí v milířích nebo 
lze třeba okusit něco z krušnohorské 
kuchyně na české i německé straně.
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V závodě na písty najde práci sto lidí
Nový závod začala v Chabařo-
vicích mezi Teplicemi a Ústím 
stavět společnost KSPG. Spo-
lečnost chce vybudovat závod 
pro výrobu pístů, který by měl 
odlehčit pobočce v Trmicích. 
V první fázi chce společnost 
v Chabařovicích zaměstnat 
100 lidí a vyrobit zhruba 800 
tisíc pístů ročně. Pokud o ně 
bude zájem, ráda by provozy 
rozšířila a zaměstnala další 
stovku lidí.

„Naším záměrem je vyrábět 
zde technicky náročné písty 
pro celosvětový trh, které kvů-
li svým vysokým výrobně-tech-
nickým nárokům většinou běží 
v relativně malých sériích, 
a nezapadají tedy do procesů 
v našem velkém závodě,“ uved-
la Irena Fišerová, místopřed-
sedkyně představenstva KS 
Kolbenschmidt Czech Repub-

lic a zároveň jednatelka KS CZ 
Motorservice, která v novém 
závodu zodpovídá za oblast fi-
nancí, controllingu, nákupu 
a lidských zdrojů.

Společnost KSPG navázala 
roku 1995 v Trmicích na tra-
diční dlouholetou výrobu pístů 
společnosti Metal. V roce 2005 
přibyl další závod, ve kterém 
vyrábí sesterská společnost 
Pierburg mimo jiné i ekolo-

gické recirkulační systémy 
výfukových plynů, sekundár-
ní pumpy vzduchu a výfuko-
vé klapky. Také závod v Trmi-
cích byl mezitím několikrát 
rozšiřován. Skupina, jejíž sídlo 
je v německém Neckarsulmu, 
zaměstnává v Ústeckém kraji 
momentálně téměř 1 100 pra-
covníků.  zt

Krupka žádá o peníze z ROP na sportovní areál pro školu
Střední a malá města ze severu se doslova vrhla 
na další výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
na projekty revitalizace a regenerace měst 
z Regionálního operačního programu Severo-
západ. Mezi 18. srpnem a 18. zářím, tedy mezi 
vyhlášením výzvy a jejím ukončením, podala 

malá a střední města 31 projektů, na které 
žádají celkem 480 korun. Částka, kterou může 
operační program na tyto účely rozdělit, je 
přitom 350 milionů. Mezi žadateli je i Krupka, 
která předložila projekt na výstavbu sportovní-
ho areálu pro základní školu.  vv

Skupina KSPG patří s obratem ve výši 
2,46 miliardy eur (2013) ke stovce 
největších dodavatelů pro automobilový 
průmysl na světě a ztělesňuje Mobilitu 
koncernu Rheinmetall. Téměř 40 
výrobních závodů v Evropě, Severní 
a Jižní Americe, Japonsku, Indii a Číně 
zaměstnává okolo 12 000 pracovníků, 
kteří vyvíjejí a vyrábějí komponenty, 
moduly a systémy pro hnací techniku 
momentálně vyráběných i do budoucna 
plánovaných vozidel.

K S p G  a G

I N Z E R C E

Zámek nabízí praxi 
mladým absolventům
Najít práci je pro čerstvé vyso-
koškoláky zejména z humanit-
ních škol na severu Čech stále 
těžší. Zajímavou příležitost pro 
absolventy vysokých škol do 
30 let nabízí zámek v Duchco-
vě. Lidi s vysokoškolským 
diplomem evidované na úřadu 
práce může přijmout na plný 
pracovní úvazek na pozice 
dokumentátor nebo památko-
vý pedagog/výstavář. Více na 
www.zamek-duchcov.cz.  vv

Sociální sítě pomáhají 
najít práci. Někdy
Lidé čím dál častěji hledají 
práci pomocí takzvaných 
sociálních sítí, nejčastěji 
LinkedIn. Této sítě prý využívá 
více než polovina uchazečů 
o práci. Jenže podle průzkumu 
agentury Grafton zároveň více 
než třetina lidí právě kvůli 
sociálním sítím práci nezíská. 
Důvodem jsou nesprávné nebo 
neúplné informace na profi-
lech, kvůli kterým nemůže pří-
padný zaměstnavatel zjistit, co 
všechno uchazeč umí. O práci 
ale mohou připravit také různé 
nevhodné komentáře.  vv
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ze stavby Duchcovské maríny – moře klidu

Martin Novák: Meteorolog musí
Vtipný a chytrý 
člověk, příjemný 
společník, se kterým 
se dá smysluplně 
mluvit o čemkoli 
libovolně dlouhou 
dobu. To je Martin 
Novák. Povoláním 
meteorolog, který 
toho ale kromě sledo-
vání počasí stíhá ještě 
mnohem víc. Sám 
o sobě říká, že je také 
herec, amatérský ku-
chař, spoluzakladatel 
projektu Moře klidu, 
bývalý básník, pre-
zident Alex Varfalvi 
Revival, stolní tenista, 
bordelář, milovník 
vína a piva a pedagog.

Jak jste se dostal 
k meteorologii?
Brzo. Zatímco do svých šesti 
let jsem chtěl být astronomem, 
tak od sedmi jsem toužil být 
meteorologem. Vděčím za to 
teplické hvězdárně, protože 
jsem tam takřka vyrůstal. Teh-
dy tam totiž kromě dalekohle-
dů a podobných věcí byla také 
klimatická stanice. Právě tam 
mě počasí začalo bavit.

Být meteorologem je podob-
né jako být fotbalovým trené-
rem. Každý má pocit, že poča-
sí tak trochu rozumí. Takový 
meteorolog v hospodě musí 
asi často čelit kritice, ne?
Tak on si člověk zvykne. Občas 
to znamená, že musím zvýšit 
hlas a říct lidem, ať mě nechají 
být, že oni taky netahají práci 
do hospody. Dalekosáhle 
diskutovat nemá cenu. I když 
je pravda, že meteorolog nikdy 
nemá volno, protože počasí 
se prostě děje pořád. Takže 
kolikrát i vybíhám před tu hos-
podu, abych se podíval, jestli 
mi předpověď vyšla.

Pokud si dobře pamatuju 
z různých exkurzí v hydro-
meteorologickém ústavu, 

meteorologové používají pro 
předpověď takzvané mate-
matické modely. Záleží v té-
hle vědě ještě na osobním 
přínosu toho kterého meteo-
rologa?
Na tom, kdo u modelu sedí, 
určitě záleží. Tak třeba mladší 
kolegové jsou ze školy více 
zvyklí modelovat, a více se 
tedy na modely spoléhají. 
Nejdůležitější pro meteorolo-
ga, když má dělat krátkodobou 
předpověď, je stejně okno 
a vlastní rozum. Modely jsou 
určitě dobrým pomocníkem, 
ale nikdy nemohou být sto-
procentně přesné. Třeba v tak 
komplikovaném terénu, jaký je 
tady na severu, je potřeba, aby 
se meteorolog zamýšlel nad 
tím, co v kterém místě počasí 
udělá. Okno je zásadní v tom, 
že když vidím, že model mi už 
na teď předpovídá něco jiného, 
než co se děje venku, je něco 
špatně a musím prostě použít 
vlastní hlavu.

Co všechno, krom dívání 
z okna a sestavování předpo-
vědí na příští den, meteorolog 
ještě dělá?
Práci nám zpestřují různé 
speciální úkoly. Býváme třeba 

na závodech bezmotorových 
letadel, meteorologicky 
zajišťujeme závody v lyžování 
nebo akce balonového létání. 
V zimě děláme speciální před-
povědi pro údržbu silnic. Také 
připravujeme posudky na šíře-
ní znečištění z průmyslových 
provozů. Součástí naší práce 
je také spolupráce s hydrology, 
kteří sledují situaci na vodních 
tocích. Takže předpovědi po-
časí v novinách nebo v televizi 
jsou pro nás vlastně menší 
částí naší práce.

Taky učíte na ústecké fakultě 
životního prostředí meteoro-
logii. Už jste vychoval nějaké-
ho kolegu?
Učení je taky zajímavá věc. 
Udržuje mě to v tom, abych 
nezapomínal teoretické zákla-
dy. Na FŽP se meteorologie učí 
jeden semestr, takže je jasné, 
že za takovou dobu se nedá 
vychovat hotový meteorolog, 
zvlášť když studentům chybí 
základy matematiky a fyziky. 
Ale teď zrovna máme z Ústí 
jednu absolventku, kterou si 
tedy ještě dovychováváme. 
I když si myslím, že hotovým 
meteorologem se člověk 
nestane asi nikdy. Vždycky 

když si myslí, že už to umí, tak 
se stane něco, s čím se ještě 
nesetkal.

V posledních letech se hodně 
věnujete projektu Moře klidu. 
Kde se vlastně tahle myšlen-
ka vzala?
Myšlenka vznikla ve spoluprá-
ci s pražskými filmaři, kteří 
chtěli točit film o řekách na 
severu Čech, o tom, jak jsou 
poznamenané člověkem. Když 
jsme s nimi seděli a povídali 
si, tak jsme došli k tomu, že 
současný stav rekultivací 
nestojí za nic, a tak se zrodilo 
Moře klidu.

Pojďme ho těm, kteří o něm 
ještě neslyšeli, trochu před-
stavit.
Vznešeně řečeno je to model 
rozsáhlé hydrické rekultivace 
slanou vodou. Znamená to 
vytvoření vodní nádrže saha-
jící od Chomutova po Teplice, 
s tím, že by byla naplněná 
vodou z Baltského, případně 
Severního moře, a to včetně 
planktonu a podobně, aby se 
tam udržel život. Přesto, že to 
takto napsáno vypadá napros-
to fantasmagoricky, ve světě 
už projekty, které prokázaly 
reálnost a technickou provedi-
telnost, existují. Takže teď jde 
jen o to, naučit se myslet jinak. 
Nedržet se při zdi.

Jak daleko už s realizací jste?
Samozřejmě realizace vytvo-
ření moře jako takového není 
možná před vytěžením důlních 
jam, ale to neznamená, že 
sedíme s rukama v klíně. 
Navázali jsme spolupráci s ar-
chitektonickou hutí Archwerk 
a výsledkem je už déle stojící 
maják ve Strupčicích a také 
čerstvě otevřená Duchcovská 

veronika vorlíčková
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mít především okno
marína. Chceme i dál pokra-
čovat v propagaci Moře klidu 
formou landartových projektů, 
následovat by měla například 
severní mořská cesta, která 
by měla spojovat strupčický 
maják s marínou a po trase 
seznamovat lidi nejen s Mo-
řem klidu, ale i historií a sou-
časností industriální krajiny 
Podkrušnohoří. Taky se chystá 
výstava v Ústí ve Fillově galerii 
v areálu Armaturky. Je toho 
prostě hodně.

Pokud vím, Moře klidu vyvo-
lalo velkou pozornost médií.
Hned po ohlášení projektu 
se samozřejmě média ozvala 
a chtěla zjistit, jestli nejsme 
jen nějací magoři. Myslím, že 
novináři byli překvapeni tím, 
že hned na začátku jsme měli 
po ruce poměrně pádné argu-
menty, a tím se zájem jen zvět-
šil. Projekt se nám podařilo 
dostat nejen do českých novin 
a časopisů, do českých rádií 
a televizí, ale i do zahraničí. 
Včetně rozhovorů pro televi-
ze dvou námořních velmocí, 
USA a Ruska. Ale nás spíš těší 
zájem lidí. To, že máme na FB 
více než 10 tisíc fanoušků, je 
stejně skvělé jako zavazující.

Moře klidu není zdaleka jedi-
ná vaše veřejná aktivita. Jste 
také prezidentem Alex Varfal-
vi Revivalu. Můžete nám 
tuto akci přiblížit?
Jedná se o přímého pokračova-
tele legendárního memoriálu 
Alexe Varfalviho, jehož dvacet 
ročníků proběhlo pod knutou 
prezidenta Yardy Pichlíka. 
Přišlo mi líto, že by měl tento 
kulturně-sportovní podnik 
zaměřený na poznávání teplic-
kých hospod a vlastních limitů 
skončit, proto už tři roky po-
kračuje jako revival. Systém 
zůstal stejný, na trase je vždy 
zhruba 15 hospod, v každé je 
třeba vypít alespoň jedno pivo. 
Ženy mohou vypít malé.

Ještě bychom měli říct, 
kdo byl Alex Varfalvi.
Alex Varfalvi byl známou 
teplickou figurou, v podstatě 
bezdomovec živící se brigáda-
mi. Byl dobře známý zejména 
všem lékařům a personálu 
teplické nemocnice. Vždy 
dobře naladěn, vždy připraven 
něco vypít, vždy připraven dát 
k dobru nějakou historku ze 
svého bohatého života.

Když se bavíme o tvých akti-
vitách, určitě bychom neměli 

vynechat působení v radikál-
ním baletu Vyžvejklá bam-
bule.
V Bambuli jsem měl tu čest 
působit nějakých šest sedm let 
v rolích poměrně nevýznam-
ných pro soubor, ale klíčových 
pro mě a pro publikum. Kromě 
divadla ale Bambule v té době 
natočila čtyři filmy, ve kterých 
předvedla věci netušené, a to 
mě bavilo asi nejvíc.

Tak to by byla věda, kraji-
notvorba, umění. A co sport? 
Říká vám něco?
Kromě pivní turistiky se věnuji 

také stolnímu tenisu. Už řadu 
let hraju za tradiční teplický 
klub Lokomotiva.

Celý váš život je spoje-
ný s Teplicemi. Jaký je váš 
vztah k nim? Předpokládám, 
že dobrý.
Narodil jsem se v Náchodě, 
ale už od svých 14 dnů jsem 
Tepličák. Dětství strávené na 
Písečáku, Třešňovce, Doubrav-
ce a samozřejmě na hvězdárně 
bylo k nezaplacení. Docela by 
mě zajímalo, kolik měst nabízí 
svým obyvatelům takovéto 
možnosti. Od svých osmnácti 

jsem si dal pauzu. Nejdřív jsem 
byl 5 let v Praze na škole a pak 
jsem se 10 let pokoušel bydlet 
v Ústí nad Labem kvůli práci. 
Nešlo to. Návrat do Teplic 
pokládám za to nejlepší, co 
jsem v dospělosti dokázal. Už 
jen výše popsané aktivity snad 
v jiném městě ani provozovat 
nejdou. Není s kým a není pro 
koho. A proto mám Teplice rád.

Jak jste sám řekl, v Teplicích 
se dějí věci, které se pravdě-
podobně jinde nedějí, s lidmi, 
kteří jinde nejsou. Nebo ales-
poň ne v takové míře. Čím si 
to vysvětlujete? Je to klima-
tem?
Tak to si nemyslím. Klima 
Teplic není v tomto geografic-
kém prostoru nijak výjimečné. 
Osobně to přičítám spíš schi-
zofrenii města. Je lázeňské, 
nebo průmyslové? Je německé, 
nebo české? Je historické, 
nebo moderní? To všechno vy-
tváří napětí a to se někde vybít 
musí. A rozhodně je lepší, když 
se vybíjí tvůrčím způsobem 
než třeba jen v podobě bandy 
fotbalových chuligánů. Mimo-
chodem tepličtí fanoušci jsou 
v lize asi ti nejklidnější. 

Číslo: Ludolfovo

Jídlo: moje

Politik: Alois Rašín

Hudba: 
Sdružení rodičů 
a přátel ropy

Záliba: život

Citát/krédo: 
Nečiň druhým, 
co nechceš, 
aby dělali tobě.

m o J e  n e J

Martin Novák (1967) je Tepličan 
tělem i duší, který se jen shodou 
okolností narodil v Náchodě. 
Pracuje jako vedoucí regionální-
ho předpovědního pracoviště na 
pobočce Českého hydrometeo-
rologického ústavu na Kočkově 
v Ústí nad Labem. Meteorologii 
vyučuje na Fakultě životního pro-
středí UJEP. Svůj volný čas dělí 
mezi projekt Moře klidu, stolní 
tenis, prezidentování Revivalu 
Alexe Varfalviho, vaření a spous-
tu dalších věcí.

Martin Novák

p r o F i l

r o z H o v o r

9

2 0 1 4  |  1 0



Literární podzim: přijede Miloň Čepelka
Cílem akce Lite-
rární podzim je 
nabídnout mozaiku 
pořadů z různých 
oblastí slovesného 
a dramatického 
umění či hudby, 
přivést do knihovny 
zajímavé osobnosti, 
pootevírat dvířka 
poznání různých oborů všem 
zájemcům z Teplicka. Série 
setkávání a autorských čtení 
probíhá až do 1. prosince. O akci 
jsme si povídali s ředitelkou 
knihovny Ivanou Slunéčkovou.

Co je podle vás nezajímavější 
akcí Literárního podzimu?
Divácky nejatraktivnější je be-
seda s herečkou a spisovatel-

kou Ivankou Devátou. 
Pro mne osobně je asi 
nejzajímavější první 
setkání – beseda 
s vulkanologem Vladi-
slavem Rapprichem. 
Je autorem knihy Za 
sopkami po Čechách, 
která se mimo jiné 
zabývá i Českým 

Středohořím. My se každým 
rokem snažíme zařadit do pro-
gramu Teplického literárního 
podzimu nějaké téma, které se 
dotýká našeho regionu.

Na koho byste návštěvníky 
do knihovny nalákala?
Pro naše čtenáře bude jistě ve-
lice přitažlivou osobností také 
Miloň Čepelka, básník, pro-

zaik, textař, herec, scenárista 
a moderátor a také zakládající 
člen Divadla Járy Cimrmana 
– v této roli už jej můžeme 
sledovat téměř půl století. 
A z pohledu našich nejmlad-
ších návštěvníků bude určitě 
„bombou“ pohádkové leporelo 
v podání Divadla Pohádka.

Je o akce velký zájem?
Ze zkušenosti víme, že při 
některých pořadech by mezi 
obecenstvem nepropadlo 
nejenom pověstné jablko, ale 
možná ani oříšek! Občas však 
připravené programy takové 
štěstí nemají – záleží i na po-
časí nebo na tom, zda se právě 
koná nějaký zajímavý koncert 
nebo divadelní představení.  zt

Ústí představí novou hru i v Teplicích
S první premiérou letošní 
sezony zavítá Činoherák Ústí 
i do Krušnohorského divadla. 
Představení se uskuteční 20. 
října v 19:00 hodin. Vstupné je 
200 korun. Kráska z Leenane 
je první divadelní komedií 
Martina McDonagha z roku 
1996, která slavila celosvětový 
úspěch a dodnes je považová-
na za jeho nejlepší text. Získa-
la nominaci na prestižní Cenu 
Lawrence Oliviera za nejlepší 

hru v Londýně v roce svého 
vzniku, o dva roky později ob-
držela dokonce šest nominací 
na divadelní Tony Awards ve 
Spojených státech americ-
kých. Hra je směsicí komedie, 
melodramatu, hororu a syrové 
tragédie. Příběh se odehrává 
v krásném zapadlém místě, 
odkud chce každý odejít, po-
kud má tu možnost. Maureen 
žije v domě se svou matkou, 
o kterou pečuje, kterou vlastně 

nenávidí, ale bez níž nemůže 
žít. Jednoho dne se do jejího 
života připlete muž, kterého 
zná celý život, ale vůbec ho 
nezná.  zt

Zahradní dům 
bude patřit dětem

Maňáskové divadlo připravilo 
pro nejmenší diváky předsta-
vení Dráček Mráček. Malý 
maňáskový muzikál, který 
vypráví příběh Káči, Kubíka 
a jejich papírového draka, se 
odehraje 21. října od 16:00 
a 17:00 hodin. Vstupné je 40 
korun. Divadlo je amatérský 
soubor fungující již od roku 
1953. Představení se kona-
jí vždy jedenkrát měsíčně 
v Zahradním domě. Předprodej 
vstupenek je v pokladně teplic-
kého Domu kultury.  zt

Miro Žbirka se vrací do Teplic
Máte rádi Miro Žbirku? Tak to 
si 10. listopadu nenechte ujít 
jeho koncert v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 490 do 
790 korun. Po několikaměsíční 
odmlce se milovník Beat-
les vrací do Teplic s novým 
koncertním projektem 
nazvaným Vánoční Best 
of Video Tour. Název 
si turné tak trochu 
vypůjčilo z připra-
vované kolekce 
všech Žbirko-
vých videokli-
pů, která by 
měla vyjít na 
podzim tohoto 
roku u Univer-
sal Music. Na 
všech koncer-

tech Vánoční zazní největší 
hity dokreslené projekcemi 
sestavenými z originálních 
klipů. Absolutní premiéru 
budou mít dosud nezveřejněné 
záběry a exkluzivní informace 
z pozadí natáčení klipů. Miro 

Žbirka dodává: „Těším se na 
tyto koncerty, protože i po 

tolika letech na pódiu 
opět zažiju něco no-

vého, něco, co jsme 
ještě nedělali. Vi-
deo spojené s live 
hraním současně, 
tak aby se tyto dvě 
složky navzájem 
podpořily, to je 
to, o co nám jde, 
a doufám, že se 
to podaří.“  zt

Nová výstava představuje benediktiny
Novou panelovou výstavu k 800. výročí příchodu benediktinů 
na Policko a Broumovsko mohou fanoušci historie navštívit až 
do 2. listopadu v Teplickém muzeu. Výstava je otevřena v úterý 
až pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 
13 do 17 hodin. Současně s výstavou lze v rámci jednoho vstup-
ného navštívit i románskou expozici včetně vzácně dochované 
románské krypty.  zt

Martina Trchová 
rozproudí Jazz klub
Skvělá 
písničkářka 
Martina 
Trchová vy-
stoupí 17. říj-
na od 20:00 
hodin, v tep-
lickém Jazz klubu. Vstupné 
je 120 korun. Hudebnice 
hraje a zpívá své vlastní 
písně v doprovodu jazzové 
nebo klasické kytary (Patrik 
Henel) a kontrabasu (Radek 
Polívka). Texty chrlené s hi-
phopovou kadencí střídají 
křehké lyrické výpovědi, 
témata mapují pražskou pe-
riferii, aranže přelétají mezi 
blues, latinsko-americkou 
a klasickou hudbou. Trio 
vystupuje od roku 2009 na 
festivalech s různým žánro-
vým zaměřením a v klubech 
po celé republice, na Sloven-
sku a v Německu. Trio bylo 
vybráno jako předkapela 
pro pražské vystoupení 
Any Popovic.  zt

p o z v Á n K a

Užijte si teplickou 
audiostezku
Pro zájemce, kteří se chtějí 
dozvědět něco o Teplicích 
a dávají přednost moderním 
technologiím, je připravena 
audiostezka, která nabízí 54 
komentovaných zastavení. Na 
www.audioteplice.cz si mohou 
Tepličané stáhnout jednotlivé 
MP3 soubory nebo rovnou celé 
playlisty k jednotlivým zasta-
vením. V městském informač-
ním centru pak získají mapku. 
Zastavení je možno navštívit 
v libovolném pořadí.  zt

Bořeň

Skalnatý vrh Bořeň je jed-
nou z dominant Bílinska. 
Pokud máte rádi turistiku 
a přírodu, určitě byste si na 
něj měli vyšlápnout. Jedná 
se o největší povrchový 
znělcový útvar ve střední 
Evropě. Byla zde zřízena 
národní přírodní rezervace, 
vyhlášená roku 1977. První 
horolezecká činnost na 
Bořeni začala na počátku 
20. století, podrobnější 
informace se však neza- 
chovaly.  zt

t i p  n a  v Ý l e t
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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

Dob-
rý oběd, 
který se dá 
stihnout v po-
lední přestávce 
a který nezruinuje 
peněženku. To je 
zásadní požadavek většiny 
zaměstnanců s obligátní půl-
hodinkou na oběd. Restaurací, 
které se snaží tomuto požadav-
ku vyhovět a nabízejí cenově 
výhodné meníčko nebo hotovky, 
je v Teplicích poměrně dost.

Nevyhýbají se tomu ani ty, 
které nepatří právě k nejlev-
nějším. Tak například restau-
race hotelu Prince de Ligne 
nabízí v rámci poledního menu 
hned čtyři jídla. Sestávají se 
z polévky, minerálky a hlavní-
ho jídla a pohybují se podle ná-
ročnosti hlavního chodu od 79 
do 129 korun. Vybere si z nich 
knedlíkář i dietář. Polední 
menu nabízí i luxusní restau-
rant Beethoven. Přijde i s po-
lévkou na 165 korun. Žádná 
láce, ale je to levnější než jíd-
la z jídelního lístku a je to zas 
něco jiného než knedlo-vepřo-
-zelo. O třídu levnější je oblíbe-
ná restaurace U Kozičky. I tady 
mají polední menu, podle dru-
hu jídla se pohybuje od 75 do 

90 ko-
run. Vaří 

se tu evropská 
kuchyně. Pokud 

se hostovi nezamlou-
vá, může si vybrat ze čtyř 

náhradních jídel, jejichž pří-
prava ale trvá asi 20 minut. 
Pět hotovek každý den nabí-
zejí U veselého mandlu. Dvě 
z jídel jsou každý den jiná, dvě 
se obměňují po týdnu, jedno 
po měsíci. Všechna přijdou na 
79 korun. Z poledního menu 
si můžete vybrat i v restauraci 
Zahrada. Orientují se tu hlavně 
na zdravou stravu plnou zele-
niny, ale mezi třemi jídly poled-
ního menu je vždy jedno kla-
sické masové. Hlavní chod tu 
přijde na 95, polévka na 33. Na 
oběd si můžete skočit i v pla-
vecké hale. Tamní restaura-
ce má na poledním menu vždy 
dvě jídla za 68 korun. O víken-
du si můžete vybrat ze čtyř za 
89 včetně polévky a dezertu. 
Vaří se tu především klasi-
ka. Oběd za dobrou cenu umí 
uvařit taky jedna z nejstarších 
restaurací v centru města, Sla-
vie. Hosté si v poledne mohou 
vybrat ze čtyř hotových jídel, 
většinou české klasiky, v ceně 
kolem 65 korun.  vv

Kam v Teplicích vyrazit 
na rychlý a dobrý oběd

Farmářské trhy se vrátily
Sedláci, nebo jak se dnes módně říká farmáři, přijedou také 
v říjnu Tepličanům nabízet své zboží. Na náměstí Svobody budou 
10. a 24. října vždy od 9 do 17 hodin, u obchodního centra 
Olympie 17. a 31. října od 12 do 18 hodin.  vv

MC
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Svatomartinské se blíží!
Nezapomeňte si v kalendáři 
červeně podtrhnout 11. listo-
pad. Ten den má svátek Martin 
a nějakého Martina máme ve 
svém okolí asi každý, ale hlav-
ně se budou otevírat Svatomar-
tinská vína. Tedy mladá letošní 
vína vyrobená z odrůd Müller 
Thurgau, Veltlínské červené, 
Muškát moravský, Modrý 
Portugal nebo Svatovavřinecké 
a posouzená odbornou komisí. 
Taková vína pak smějí mít na 
etiketě zvláštní logo – stylizo-
vanou postavu svatého Mar-
tina na koni. Svatomartinské 
je poslem vín nového ročníku, 
mladé svěží víno, kterým si 
milovníci vína krátí čas, než na 

jaře vinaři stočí do lahví vína 
vyzrálá. Svatomartinská se 
poprvé otevírají 11. 11. přesně 
v 11 hodin. Jestli chcete být 
u toho, zajděte do nějaké dobré 
vinotéky nebo se vypravte do 
Ústí nad Labem. Tam se budou 
Svatomartinská otevírat na 
Lidickém náměstí.  vv
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léčebné prameny 
byly v teplicích 
známé již před 
2 tisíci lety. 
Dokládají to nálezy 
římských mincí 
a šperků z počátku 
našeho letopočtu 
v Obřím prameni 
u Duchcova. Lidé 
je do vody házeli 
jako dík za vyléčení 
svých obtíží.

před desítkami let mohli pacienti v teplicích 
využít až čtrnáct léčebných pramenů. 

V osmdesátých letech, hlavně kvůli těžební 
činnosti, bylo možné využít už jen Pravřídla 

a Horského pramene. 
Tehdy začal být využíván i pramen Hynie.

v teplicích se narodil a na zdejším gymnáziu 
studoval jeden z předních českých historiků 
Dušan Třeštík. Specializoval se na dějiny raného 
středověku, věnoval se knížecím Čechám, 
počátkům Přemyslovců. Na gymnáziu je 
pamětní plaketa, která studia této významné 
české osobnosti připomíná.

v Í t e ,  Ž e …

Kde najdete tento dům obrůstající zelení? 
odpověď se dozvíte 15. října 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 Francouzské přísloví: přítel není ten, kdo tě polituje, …
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Výročí thajského boxu slavil i Daniel Landa
Klub Thajský Box a Kick Box 
Teplice slavil 27. září 20. výročí 
své existence. Na programu byl 
ukázkový trénink thajského 
boxu i seznámení s projektem 
Cesta bojovníka. Cílem této 
aktivity je nalákat děti z ulice 
k thajskému boxu, malí boxeři 
se tak zabaví a nebudou mít 
čas na drogy či šikanu. Trénin-
ku se zúčastnil i český zpěvák, 
skladatel a v neposlední řadě 
thajský boxer Daniel Landa, 
který tento sport provozuje již 
20 let. Na programu byl nácvik 
dětí i dospělých, nejstarším cvi-
čícím byl 72letý Michal Bárta.

Dalším již probíhajícím bo-
dem projektu jsou návště-
vy ve školách nebo například 

v dětském domově v Duchco-
vě. V plánu jsou i veřejné tré-
ninky, kde si bude moct každý 
zdarma vyzkoušet a seznámit 
se s muay thai. Info o plánova-

ných akcích najdete na face-
bookových stránkách TKB Tep-
lice nebo na připravovaných 
webových stránkách www. 
tkbteplice.cz.  martin Žvachta

V Proboštově si 
užívali vepřové hody

V Proboštově se v sobotu 
20. září slavilo 13 let od vysvě-
cení znaku a praporu obce. 
Návštěvníci, které bohužel 
zastihnul déšť, si mohli užívat 
vepřové hody, bavit se při 
hudebních vystoupeních i při 
ohnivé show. Oslavy ukončil 
ohňostroj.  zt

Studenti gymnázia 
bodovali v atletice

Ve sportovním areálu naší 
školy proběhlo 19. září okresní 
kolo středoškolské atletiky – 
Corny. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 11 družstev. Nejlépe se 
dařilo dorostenkám a doros-
tencům z našeho gymnázia. 
S přehledem zvítězili, a ote-
vřeli si tak cestu do krajského 
finále, které se konalo 25. září 
v Bílině. Závodníkům děkuje-
me a přejeme úspěšný start 
v krajské konkurenci. 

 a. vacková, Gymnázium teplice

V kurzu se děti 
učí točit videa
Teplický Dům dětí a mládeže 
nabízí kurz. Všem, které baví 
natáčet video. Všem, které 
baví vymýšlet příběhy. Těm, 
kteří chtějí být reportérem 
nebo si zahrát ve filmu. Těm, 
kteří chtějí být dobří, lepší 
a nejlepší. Začínáme 16. října. 
Přihlásit se mohou děti od 
10 let, předpokládá se základní 
znalost ovládání PC. Ovládání 
základních funkcí zázna-
mového zařízení - kamera, 
fotoaparát, mobil, tablet. 
Vlastní zařízení pro záznam 
je výhodou, nikoli podmínkou. 
Schůzky budou ve čtvrtek od 
17.00 hodin. Zápisné je 500 
korun. Každá z deseti lekcí 
bude v délce dvou hodin. 

 DDm teplice

Collegium hortensis a Nullum miraculum premiérově v Dubí
Vokálně-instrumentální hudební soubor Colle- 
gium hortensis společně s komorním pěvec-
kým ansámblem Nullum miraculum zazářily 
v Dubí. V nedělním nepříznivém počasí nezbyla 
v lavicích dubského kostela Panny Marie žádná 
volná místa a hudbychtiví posluchači postávali 
všude ve volných prostorách kolem. Nebylo se 
také čemu divit. Na programu bylo oratorium 

Mysterium porcellani z pera Martina Budka 
s hudbou Jana Zástěry. Tito dva autoři dávají 
záruku spojení nádherné hudby a hudebního 
dramatu. V dnešní době jedinečná možnost 
prožití grandiózního zážitku. Od exoticky půso-
bícího bílého a červeného mramoru kostela se 
odrážely dech beroucí soprány Věry Likérové 
a Bronislavy Tomanové. Mužské hlasy zastupo-
vali pánové Toman a Krejčí, kteří nezůstali za 
dámami v ničem pozadu. Dominanta kostela 
spolu s atmosférou, kterou vytvořili posluchači, 
sbor, sólisté i orchestr, zaručovala všem přítom-
ným neopakovatelný zážitek a báječnou náladu 
pro zbytek nedělního večera. Přídavek na konci 
byl také premiérový. Zazněla hymna města Dubí 
z pera výše uvedených autorů. Skladba opěvu-
je přírodu pod Krušnými horami, malebnost 
městečka Dubí a jeho porcelán, díky němuž je 
město slavné i za hranicemi. 

 milena Hampejsová, sboristka collegia hortensis

Skautské středisko Doubravka slaví čtvrtstoletí
Významné jubileum, 25 let 
od svého znovuobnovení 
po sametové revoluci, slaví 
teplické skautské středisko 
Doubravka. To je součástí 
celostátní organizace Junák – 
svaz skautů a skautek, která 
v tuzemsku sdružuje přes 50 
tisíc dětí a mladých lidí a je 
největší výchovnou organizací 
v republice. Jak vůbec činnost 
skautů, se kterými se Tepli-
čané setkávají během jejich 
akcí pro veřejnost, probíhá? 
„V jednotlivých městech se 
skauti sdružují do středisek, 
každé z nich má pak zpravidla 
několik oddílů. V Teplicích 

vedle střediska Doubravka, 
které čítá šest desítek členů, 
působí ještě o něco větší Dvoj-
ka, která s námi sdílí skaut-
skou základnu v šanovské 
ulici Aloise Jiráska,“ vysvětluje 
Jiří Richter, který se podílí 
na řízení střediska i jednoho 
z jeho oddílů. Právě v klubov-
nách teplické základny se 
děti scházejí na pravidelných 

týdenních schůzkách, na kte-
rých probíhá pestrá činnost, 
o víkendech pak vyrážejí na 
nejrůznější akce, soutěže 
i výlety do přírody. Celoroční 
činnost pak vrcholí středisko-
vým táborem na Domažlicku 
u obce Koloveč, který je určen 
i nejmladším členům střediska 
schopným základní samostat-
nosti.  Jiří richter
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Chcete jít studovat na konzervatoř? 
Čekají vás talentové zkoušky
V oboru hudba budou přijati 
žáci se studijním zaměřením 
hra na klavír, varhany, cem-
balo, elektronické kláveso-
vé nástroje, housle, violu, 
violoncello, kontrabas, flétnu, 
hoboj, klarinet, saxofon, fagot, 
trubku, lesní roh, trombon, 
tubu, akordeon, kytaru, bicí 
nástroje, zobcovou flétnu; 
dirigování a skladba. V oboru 
zpěv budou přijati žáci se 
zaměřením na klasický zpěv 
a populární zpěv. V oboru 
hudebně-dramatické umění 

budou přijati uchazeči se 
zaměřením na muzikál.

Talentové zkoušky ke studiu 
na konzervatoři se skládají ze 
dvou částí. První, obecnou část 
tvoří zkouška z hudební nau-
ky, intonace, sluchové analýzy 
a smyslu pro rytmus. Její obsah je 
stejný pro všechny zájemce o stu-
dium. Obsah druhé, speciální čás-
ti je stanoven samostatně pro jed-
notlivá studijní zaměření. Každý 
uchazeč o studium je hodnocen 
odbornou komisí v obecné i spe-
ciální části talentových zkoušek, 

hodnotí se v rozsahu 0 –25 bodů. 
Při stanovování pořadí ředitel vy-
chází z bodového ohodnocení vý-
konu v hlavním studijním oboru 
(80 %) a z bodového hodnocení 
zkoušky v obecné části (10 %). Zá-
roveň přihlíží k výsledkům před-
cházejícího vzdělávání, výstup-
nímu hodnocení nebo životopisu 
uchazeče, diplomům nebo jiným 
osvědčením (ze soutěží apod.) do-
kládajícím zájem uchazeče o stu-
dium (10 %). Přihlášky se podá-
vají do konce listopadu. Termín 
bude upřesněn.  zt

Volné vstupné: děti do 150 cm 
v doprovodu rodičů mají vstup 
mimo hlavní tribunu zdarma. 
Rodinný sektor: vchod C a D, 
sektor 26 je nekuřácký a je 
určený pro rodiny s dětmi, děti 
do 150 cm v doprovodu osoby 
starší 18 let mají vstup zdar-
ma. Vstupy pro permanentky: 
vchod A a B pro majitele 

číslovaných permanentních 
vstupenek, vchody C, D, E, G 
pro majitele nečíslovaných 
permanentních vstupenek. 
Majitelé nečíslovaných perma-
nentních vstupenek nemohou 
jít na hlavní tribunu. Vstupy 
pro držitele vstupenek: vchod 
A a B pro majitele číslovaných 
vstupenek, vchod C, D (jižní 

tribuna) a E, G (východní tribu-
na) pro majitele nečíslovaných 
vstupenek. Majitelé nečíslo-
vaných vstupenek nemohou 
jít na hlavní tribunu. Otevření 
pokladen: v den zápasu vždy 
2 hodiny před začátkem ligo-
vého utkání. Otevření hlediště: 
v den zápasu vždy 1 hodinu 
před začátkem ligového utká-
ní. Předzápasy: utkání žáčků 
1,5 hodiny před začátkem 
ligového utkání.  zt

Informace pro návštěvníky 
domácích zápasů fotbalistů Teplic

I N Z E R C E

MC
20

14
11

4/
3

Vstupné: Ceny vstupenek jsou pro 
utkání Synot ligy na hlavní tribunu 
100 korun pro muže i ženy,  na jižní 
a východní tribunu pak 100 korun 
pro muže a 50 korun pro ženy. Volné 
vstupné: děti do 150 cm v doprovodu 
rodičů mají vstup mimo hlavní tribunu 
zdarma. Permanentka: cena je 1200 
korun na hlavní tribunu pro muže 
i ženy, 1200 korun pro muže na jižní 
a východní tribunu a 600 korun pro 
ženy na jižní a východní tribunu.

c e n y  v S t u p e n e K

Čs. dobrovolců
Z důvodu rekonstrukce 
mostu je až do 30. listopa-
du 2014 uzavřena v úseku 
pod mostem ulice Čs. 
dobrovolců včetně části 
parkovací plochy. Objízdná 
trasa bude obousměrná 
a povede ulicemi Alejní 
a U Soudu. Prostor pro 
bezpečný podchod chodců 
bude vymezen plotovými zá-
branami. 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

Jiřího Wolkera
Z důvodu opravy vodovodní-
ho řadu bude až do 31. října 
uzavřena místní jedno-
směrná komunikace – ulice 
Jiřího Wolkera v úseku od 
křižovatky s ulicí Jankov-
cova po křižovatku s ulicí 
Karla Čapka. Jednosměrná 
objížďka povede ul. Jankov-
cova, Masarykova třída, 
Baarova a Karla Čapka.  zt

u z a v Í r K y
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V dnešním sedmém díle našeho 
seriálu se zaměříme na některé 
novinky, které nám přinesl 
nový občanský zákoník („NOZ“) 
v oblasti práva rodinného.

Rozšířená úprava práv 
mezi manželi
NOZ v této oblasti podstatně 
rozšiřuje právní úpravu vzta-
hující se k právům a povinnos-
tem mezi manželi, která byla 
obsažena v dnes již neplatném 
v zákoně o rodině. NOZ tak ze-
jména nově detailněji upravuje 
právo manželů na informace 
o záležitostech druhého man-
žela (např. o jeho příjmech, 
pracovních či studijních 
záměrech), jakož i povinnost 
manžela brát v některých situ-
acích ohled na potřeby druhé-
ho manžela a nezletilých dětí. 
Zákon též klade velký důraz na 
zajištění bytových potřeb rodi-
ny, a tak v některých případech 
dokonce zamezuje manželům 
v dispozicích s jejich nemovi-
tým majetkem, který slouží pro 
zajištění bytových potřeb rodi-

ny. Nově NOZ stanoví rovněž 
podmínky společného bydlení 
rozvedených manželů.

Rozšířená úprava práv 
mezi rodiči a dětmi
Oproti minulé právní úpravě 
došlo i v této oblasti k pre-
ciznějšímu a podrobnějšímu 
vymezení práv dítěte ve vztahu 
ke svým rodičům a svému 
majetku (jmění). Nově tak 
například NOZ obsahuje sou-
kromoprávní úpravu ochrany 
dětí (a manželů) před domácím 
násilím. Tato úprava tak umož-
ňuje, aby soud mimo trestní 
řízení rozhodl například o tom, 
že se jeden z manželů nesmí 
po určitou dobu zdržovat ve 
společné domácnosti, nebo mu 
je soudně omezen styk s nezle-
tilým dítětem. Další novinkou, 
kterou NOZ přináší, je napří-
klad právo dítěte domáhat se 
styku s osobou blízkou, ke kte-
ré má dlouhodobý citový vztah. 
V tomto případě se však nutně 
nemusí jednat o příbuzného 
dítěte a takovou osobou může 

být například nevlastní otec, 
ke kterému si nezletilé dítě 
vytvořilo citový vztah. NOZ 
k tomuto dále stanoví, že ta-
kové právo dítěte lze vymáhat 
soudní cestou. Nově též NOZ 
upravuje povinnosti rodičů při 
nakládání s majetkem nezle-
tilého, přičemž využití tohoto 
majetku limituje výhradně pro 
účely krytí výdajů souvisejí-
cích s tímto majetkem.

Osvojení zletilého
Třetí velkou novinkou, kterou 
NOZ přináší, je znovuzavedení 
institutu osvojení zletilé osoby. 
O osvojení rozhoduje soud na 
návrh osoby, která chce zleti-
lého osvojit, k němuž se tato 
zletilá osoba připojila. NOZ pro 
tento typ osvojení stanoví pouze 
jednu podmínku, a to že takové 
osvojení nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy. Co se týče 
jména osvojené osoby, používá 
osvojenec po osvojení i nadále 
své příjmení. Toto příjmení však 
může se souhlasem osvojitele 
doplnit příjmením osvojitele.

Rodinný závod
NOZ zavádí 
nový pojem 
tzv. rodinného 
závodu, kterým 
se rozumí 
závod, v němž 
společně pracují manželé 
nebo alespoň jeden manžel 
a zákonem specifikovaní 
příbuzní tohoto manžela. 
Cílem této úpravy je zejména 
upravit zákonem míru výnosů, 
kterou mají jednotliví členové 
rodinného závodu obdržet, 
jakož i práva jednotlivých 
členů ovlivnit směřování zá-
vodu a dispozice s majetkem 
takového závodu (podniku). 
V případě prodeje závodu při-
znává zákon jednotlivým jeho 
členům dokonce předkupní 
právo k věcem, které tvoří 
součást rodinného závodu. 

 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

Volby do obecních zastupitelstev 
se uskuteční 10.–11. října
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 10. října od 
14:00 do 22:00 hodin a sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 hodin. 
Voliči budou hlasovat na území města Teplice ve 47 okrscích, 
tak jako v minulých letech.  zt

Školní 10. 11. až 13. 11. 
S. K. Neumanna 
6. 10. až 9. 10. 
Duchcovská 
8. 10. až 11. 10. 
Zemská 9. 10. až 13. 10. 
A. Staška 8. 10. až 11. 10. 
U Slunce 9. 10. až 13. 10.
Přítkovská 
10. 10. až 14. 10. 
Dubská 10. 10. až 23. 10.
U Nemocnice 
13. 10. až 16. 10.
Kollárova 
13. 10. až 16. 10. 
Křížovského 
10. 10. až 14. 10.  
Libušina 13. 10. až 16. 10. 
Holého 14. 10. až 17. 10. 
Buzulucká 
14. 10. až 17. 10.
Sklářská 15. 10. až 18. 10. 
Vrázova 15. 10. až 18. 10.
Slovenská 
10. 10. až 14. 10. 
Jugoslávská 
15. 10. až 18. 10. 
Potoční 16. 10. až 20. 10. 
Doubravická 
16. 10. až 20. 10. 
Sochorova 
16. 10. až 20. 10. 
Bohosudovská 
16. 10. až 20. 10. 
K. J. Erbena 
17. 10. až 21. 10.
Krušnohorská 
17. 10. až 21. 10.

Raisova 17. 10. až 21. 10. 
Masarykova 
20. 10. až 23. 10. 
Skupova 20. 10. až 23. 10.
 Alejní 20. 10. až 23. 10
U Garáží 21. 10. až 24. 10. 
Ostravská 
21. 10. až 24. 10.
Gagarinova 24. až 27. 10. 
U Soudu 22. 10. až 25. 10.
Uničínská 22. 10. až 25. 10
Písečná 22. 10. až 25. 10.
Trnovanská 
28. 10. až 31. 10
Sokolovská 
29. 10. až 1. 11.
Rooseveltovo nám. 
23. 10. až 27. 10. 
K. Čapka 24. 10. až 28. 10. 
Rovná 27. 10. až 30. 10.
Americká 27. 10. až 30. 10.
J. Suka 29. 10. až 1. 11. 
Maršovská 
30. 10. až 3. 11. 
Metelkovo nám. 
30. 10. až 3. 11. 
Zelená 31. 10. až 4. 11.
Rohová 30. 10. až 3. 11.
Potěminova 
3. 11. až 6. 11.
Mostecká 3. 11. až 6. 11.
Jugoslávská 
4. 11. až 7. 11.
Bílinská 4. 11. až 7. 11.
V Břízkách 5. 11. až 8. 11.
Opavská 5. 11. až 8. 11.
Máchova 5. 11. až 8. 11.

Hudcov 5. 11. až 8. 11. 
Pražská 7. 11. až 1. 11.
Přítkovská 
6. 11. až 10. 11.
Školní 10. 11. až 13. 11.
Bratislavská 
10. 11. až 13. 11.
Jaselská 11. 11. až 14. 11.
Holečkova 7. 11. až 21. 11.
Baarova 7. 11. až 11. 11.
Jankovcova 
14. 11. až 18. 11.
Francouzská 
11. 11. až 14. 11.

seZnam stanovišť 
konteJnerů na textil
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  v e l K o K a p a c i t n Í c H  K o n t e J n e r ů

 1. Hudcov náměstí Osvobození 7
 2. ZŠ Buzulucká Buzulucká 392
 3. ZŠ Buzulucká Buzulucká 392
 4. ZŠ Buzulucká Buzulucká 392
 5. ZŠ Buzulucká Buzulucká 392
 6. ZŠ Buzulucká Buzulucká 392
 7. ZŠ Na Stínadlech Na Stínadlech 2386
 8. ZŠ Na Stínadlech Na Stínadlech 2386
 9. Gymnázium Čs. dobrovolců 530/11
 10. Gymnázium Čs. dobrovolců 530/11
 11. ZŠ Verdunská Verdunská 2958
 12. DPS Novoveská Novoveská 3107
 13. DPS Novoveská Novoveská 3107
 14. ZŠ Verdunská Verdunská 2958
 15. Gymnázium Čs. dobrovolců 530/11
 16. Gymnázium Čs. dobrovolců 530/11
 17. Dům kultury Mírové náměstí 2950
 18. Dům kultury Mírové náměstí 2950
 19. ZŠ Prosetice Plynárenská 2953
 20. ZŠ Prosetice Plynárenská 2953
 21. ZŠ Prosetice Plynárenská 2953 
 22. ZŠ Prosetice Plynárenská 2953
 23. ZŠ U Nových lázní 1102/4
 24. Dům kultury Mírové náměstí 2950
 25. Dům kultury Mírové náměstí 2950

 26. ZŠ U Nových lázní 1102/4
 27. ZŠ U Nových lázní 1102/4
 28. ZŠ U Nových lázní 1102/4
 29. Střední škola stavební /Labe/ 

 Fráni Šrámka 1350/1
 30. Střední škola stavební /Labe/ 

 Fráni Šrámka 1350/1
 31. ZŠ Koperníkova Koperníkova 2592
 32. ZŠ Koperníkova Koperníkova 2592
 33. Střední škola stavební 

 Fráni Šrámka 1350/1
 34. ZŠ Koperníkova Koperníkova 2592
 35. ZŠ Koperníkova Koperníkova 2592
 36. ZŠ Edisonova Edisonova 1732
 37. Hotelová škola Smetanovo n. 786/1
 38. Hotelová škola Smetanovo n. 786/1
 39. ZŠ Edisonova Edisonova 1732
 40. ZŠ Edisonova Edisonova 1732
 41. ZŠ Edisonova Edisonova 1732
 42. ZŠ Edisonova Edisonova 1732
 43. ZŠ Edisonova Edisonova 1732
 44. ZŠ Maršovská Maršovská 1575/1
 45. ZŠ Maršovská Maršovská 1575/1
 46. ZŠ Maršovská Maršovská 1575/1
 47. Požární zbroj. Sobědruhy Stará 482

okrsek volební místnost adresa okrsek volební místnost adresa

v o l e B n Í  m Í S t n o S t i

S e r v i S

1 5

2 0 1 4  |  1 0
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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
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