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Závodění se 
přizpůsobila 
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Tip Ivany 
Slunéčkové
Březen jsme 
měli po dlouhá 
léta spojený se 
sloganem „měsíc 
knihy“, v prv-
ních letech sou-
časného tisíci-
letí se pak v souladu s prudkým 
technologickým vývojem změnil 
na „měsíc internetu“ a letos se 
prezentuje coby „měsíc čtenářů“. 
Jak tedy v polovině března jinak, 
zvu vás do teplické knihovny… 
Pokud by se vám líbilo projít si 
úžasnou budovu knihovny „od 
sklepa po půdu“, máte příležitost 
– každou březnovou středu do-
poledne a k večeru je připravena 
komentovaná prohlídka knihov-
ny včetně běžně nepřístupných 
prostor. Poslední březnový 
pondělní večer vám pak budu 
pro tuto prohlídku k dispozici 
já osobně. Ve středu 29. března 
bude hostem knihovny umělec, 
spisovatel a farmář pan Ondřej 
Landa, který se snaží žít nezá-
visle na moderní společnosti. In-
spiroval se na mnohých místech 
světa, žil v Japonsku, v budhi-
stických klášterech východní 
Asie, na posvátných místech 
v Indii  i v pravoslavných klášte-
rech východní Evropy, studoval 
malajské muslimy či domorodé 
Maory na Novém Zélandu, žije, 
tvoří a farmaří v rumunském 
Banátu. Tématem večera budou 
především vzájemné souvislosti 
soběstačného způsobu života 
a umění meditace, jimiž se prak-
ticky zabývá již více než deset 
let.  Aktuálně se také připravuje 
nový cyklus lekcí trénování pa-
měti, úvodní seminář pro nové 
zájemce již proběhl, ale máte-
-li zájem, můžete se přihlásit 
také. Kdo z nás, kteří už jsme na 
světě pár desetiletí, nepotřebuje 
paměť povzbudit a seznámit se 
s technikami, hříčkami a postu-
py, které pomáhají? A pokud si 
rádi hrajete, mám ještě jeden 
tip: ve čtvrtek 23. března se od-
poledne koná v knihovně další 
z herních odpolední. Připra-
veny budou deskové a karetní 
hry i mé kolegyně, které vám 
pomůžou proniknout do pravidel 
a tajů jednotlivých her. Ideální 
věk hráčů se pohybuje mezi 
osmi a osmdesáti, případné 
prohry nic nestojí a v sále bývá 
veselo! A když zatoužíte mít 
některou z her doma, můžete si 
ji v knihovně vypůjčit. Hodně 
úspěchů ve hře i v životě přeje

 Ivana Slunéčková, ředitelka 
Regionální knihovny Teplice

k u l T u R o u

Plesy v KrušnohorsKém divadle 
17. 3. mašKarní Ples KrušnohorsKého divadla
18. 3. maturitní Ples Gymnázia tePlice (třídy 8. A a 8. D)

KnaK tePlice
18. 3. tim mitchell (Santana, Buddy Guy, PRINCE) 
6. 4. Portless feat hendy d 
14. 4. alKehol

Klub hvjezda
18. 3. deeP PurPle revival (hardrock / Zlín)
16. 4. blue rocKet
23. 4. matahari, schlacK
30. 4. Čistírna PKj

božáK
17. 3. 21:00 Květy
18. 3. 20:00 nvŮ, the fialKy, bady boys
23. 3. 19:00 PřednášKa vladimíra 518
24. 3. 21:00 P.a.t
25. 3. 22:00 deeP throat feat bozaK boys
7. 4. 21:00 heK heK

jazz club
17. 3. 20:00 crystal monee hall band
31. 3. 20:00 luboš andršt blues band
7. 4. 20:00 Phil schönfelt a southern cross
14. 4. 20:00 melanie deKKer
22. 4. 20:00 yvonne sanchez a Pedro taGliani
29. 4. 20:00 Katie Bradley Band

Kino Květen
15. 3. 20:00 exPediČní Kamera 2. bloK
16. 3. 18:00 rollinG stones olé! olé! olé!
17. 3. 20:00 t2 trainsPottinG
18. 3. 17:30 KrásKa a zvíře 3d
19. 3. 10:00 a 13:30  Pes ro(c)Ku
20. 3. 20:00 Padesát odstínŮ temnoty
21. 3. 15:00 a 17:30  bába z ledu
22. 3. 20:00 šíleně šťastná
23. 3. 17:30 život
24. 3. 20:00 sKryté zlo

25. 3. 15:30 anděl Páně 2
26. 3. 20:00 sKryté zlo
27. 3. 17:30 masaryK
27. 3. 20:00 rocco
29. 3. 20:00 zaKladatel
30. 3. 19:00 altaj
31. 3. 17:30 volání netvora: Příběh života

KrušnohorsKé divadlo
17. 3. 20:00 mašKarní Ples KrušnohorsKého divadla
20. 3. 19.00 jePtišKy
24. 3. 19:00 Wohnout – unPluGGed
28. 3. 19:00 lásKa
2. 4. 17:00 multiKulturní festival lea 2017
3. 4. 19:00 shylocK
7. 4. 8:30 a 10:00  hrátKy na PohádKy
10. 4. 19:00 Pro tebe coKoliv
12. 4. 19:30 anna K „ve světle“ 2017
18. 4. 19:00 cyrano
20. 4. 10:00 a 18:00  brouČci
21. 4. 10:00 a 18:00  brouČci
24. 4. 19:00 tři ČesKé Kvartety
24. 4. 19:00 tři ČesKé Kvartety
25. 4. 10:00 dva ČesKé Kvartety
25. 4. 19:00 jiří suchý a jitKa molavcová

dŮm Kultury
16. 3. 19:00 PinK floyd niGht
21. 3. 19:00 malina brothers
30. 3. 19:00 altaj
4. 4. 16:00 a 17:00  o nePoslušných KŮzlátKách
5. 4. 19:00 Koncert v modrém
6. 4. 19:00 6. abonentní Koncert cyKlu a
9. 4. 15:00 Kouzelná šKolKa 
12. 4. 19:00 6. abonentní Koncert cyKlu b
26. 4. 16:00 tanČíme se starou sešlostí
27. 4. 19:00 7. abonentní Koncert cyKlu a

reGionální muzeum tePlice
do 9. 4. velKá KrajsKá PřehlídKa výtvarných 

oborŮ zuš ÚstecKého Kraje
28. 4.–27. 8. nesmrtelná Krása
28. 4.–28. 5. výstava KostýmŮ výtvarnice 

evy stolařové trejtnarové

k a m  v y R a z I T  n a  T e p l I c k u

Teplice rozproudí kanadská zpěvačka
Koncert kanadské sympatic-
ké pop-country-folkové zpě-
vačky s hlasem jako čokoláda 
si užijete v teplickém Jazz 
Clubu. Vystoupení Melanie 
Dekker se uskuteční 14. dub-
na od 20:00 hodin. Vstupné je 
160 korun. Sympatická mladá 
dáma, zpěvačka a skladatel-
ka, pocházející z kanadského 
Vancouveru, slavila před 
časem velký úspěch se svým 
hitem „Boomerang“ překva-
pivě v Dánsku. Díky svému 
holandskému původu má 
k Evropě blízko. Její smysl pro 
humor, autenticita, hlasová 

jistota a sympatické vystupo-
vání jsou atributy, kterými se 
vyznačují její koncerty. Sama 
přiznává, že v mládí na ní velký 
vliv měla Joni Mitchel a skupi-
na The Police. Hudba typu folk 
a country zněla v jejím okolí 
od raného mládí. Proto snad 
nikoho nepřekvapí, že produ-
centem některých jejích alb 
byl známý David Kershenbaum 
(spolupracoval např. s Tracy 
Chapman nebo Joan Baez). Ti, 
kteří už mají dost kvílivých ky-
tar, dunivé basy a hřmotných 
bicích, by si její koncert neměli 
nechat ujít.  zt
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Co říkáte dopravci 
ve vlastnictví kraje?

kateřina vaníková 
19 let, studentka 
Teplice 
 
o této problematice 

mám hrozně málo informací, a navíc 
mHD jezdím tak 1x do měsíce, jestli 
vůbec. pokud by změna provozovatele 
zajistila lepší platové podmínky 
pro řidiče, pak by stálo za to o tom 
uvažovat.

adéla martináková 
20 let, studentka 
Teplice 
 
pro mě je důležité, 

aby autobusy jezdily. a kdo je zřizuje, 
o to se nezajímám.

pavel kuchynka 
43 let, manažer 
Ústí nad labem 
 
kraj by se měl spíš 

zaměřit na obnovu dopravní sítě, 
která právě v našem ústeckém patří 
k nejzanedbanějším. pokud budou 
veřejné zakázky transparentní a bude 
zřejmé účelné využití veřejných 
rozpočtů, může si dál najímat 
soukromé dopravce a plnit svoji úlohu 
v kontrole kvality a dostupnosti služeb.

martina pavlová 
23 let, obchodnice 
litoměřice 
 
myslím si, že všechno, 

co podpoří kvalitní dopravu v kraji, je 
fajn. už je ale jedno, kdo to provozuje, 
hlavně musí být zaplacení řidiči (kvůli 
bezpečnosti cestujících).

a n k e T a

Místo zimáku mají vyrůst 
obchody a lanové centrum

Prostor po zbouraném zimním 
stadionu chce společnost JTH 
zaplnit obchodním centrem, 
na jehož střeše bude lanové 
centrum. Tímto záměrem 
chce zde vybudovat obchody, 
ačkoli pozemky jsou určené 
pro sportoviště. To má plnit 
právě lanové centrum. Má za-
bírat 3251 metrů čtverečních, 
což je podle údajů investora 
přes šedesát procent plochy. 
K dispozici tu má být přes 200 
parkovacích míst.

Ne všem se záměr zamlouvá. 
„Třetí obchodní dům v centru 
města je to poslední, co Teplice 
potřebují. Protože ale současné 
vedení města nestojí o regulač-

ní plány usměrňující výstav-
bu, může pak investor snadno 
přijít s takovým záměrem, jako 
nyní firmy JTH,“ uvedl napří-
klad zastupitel Jakub Mráček.

Na sociálních sítích nápad 
zvedl řadu emocí. Podle mno-
hých Tepličáků by byl lepší 
park, a ne obchodní centrum, 
protože stávající v centru měs-
ta jsou i tak nevyužitá. Jiní ar-
gumentují tím, že je to lepší 
než bývalá ruina zimního sta-
dionu, kterou firma odstranila. 
Krajský úřad nyní zjišťuje, zda 
bude nutné stavbu posuzovat 
v systému EIA. Vyjádření může 
kdokoli posílat do 27. břez-
na.  lu

žít teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast teplicka  Datum vydání: 15. 3. 2017 
 Příští vydání: 5. 4. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 3. 2017  V nákladu 29.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou 
k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, e-mail: 
redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz
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Dobrý nápad 
i díra na peníze

Lidé používající 
zelené autobusy 
měli na začátku 
března štěstí, 
protože řidiči 
kvůli svým platům 

nestávkovali. Ale radovat se 
není proč, stávka může při-
jít kdykoli jindy. Problémů 
s dopravou je několik.

První, že vůbec vláda na-
řídila řidičům přidat. V tom-
to státě je stanovená mini-
mální mzda, a pokud nějaký 
zaměstnavatel někomu 
dává tuto mzdu a více, stá-
tu do jejich vztahu zkrátka 
a dobře nic není. Tím nechci 
tvrdit, že řidiči by neměli 
být dobře zaplacení. Jejich 
práce není lehká, mají vel-
kou zodpovědnost. Ale plat 
se jim nemá zvyšovat vlád-
ním nařízením, to ho příště 
můžeme zvýšit kuchařům, 
pak zedníkům a uklízeč-
kám. Potřební jsou všichni, 
více chce každý.

Druhý je problém dlou-
holetých smluv, kdy často 
soukromé společnosti s ná-
růstem platů jaksi nepočíta-
jí, jen aby vyhráli. Proto by 
samozřejmě bylo řešením 
mít dopravce krajského. I to 
má své ale. Všichni vědí, jak 
problematicky často hos-
podaří mnohé příspěvkové 
organizace. Také by se moh-
lo stát, že krajský dopravní 
podnik bude jen bezednou 
dírou na peníze.

 za redakci vít lukáš

S l o u p e k

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

www.kia.com

Kia Rio: kombinovaná spotřeba 4,4–6,1 l/100 km. Emise CO2 107–140 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 

Středem pozornosti.
Kdekoliv se objevíte.
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Děti budou mít nové hřiště
Teplice – Žáci ze Základní školy Buzulucká 
v novém školním roce budou pravděpodobně 
sportovat na novém víceúčelovém hřišti s umě-
lým povrchem. Jde o jednu z investic, kterou do 
svých škol chystá město Teplice.

Hřiště bude stát maximálně 4,2 milionu ko-
run, jeho cena vzejde z výběrového řízení. Do-
davatel by měl být znám do léta, protože hřiště 
musí vybudovat během letních prázdnin, aby 

stavební práce nerušily výuku a děti ho mohly 
začít využívat, až se po letním odpočinku vrátí 
do školy.

Nejde o jedinou akci, kterou město do škol 
v současné době chystá. Další je několik men-
ších investic do Základní školy Plynárenská. 
Zde není investice tak atraktivní, protože jde 
o kryty topení, protipožární dveře nebo podla-
hu ve školní jídelně.  lu

Zámecké náměstí během jara bude rozkopané
Teplice – Hosté lázní se musí 
připravit na to, že přímo 
v historickém centru Teplic se 
bude během jara a léta kopat. 
Stavební práce zasáhnou Zá-
mecké náměstí a ulici U Zám-
ku, tedy přímo historické 
centrum města. Není vyhnutí, 
protože je zde v havarijním 
stavu kanalizace a potřebuje 
nutně výměnu.

„Naše zahájená investič-
ní akce v Teplicích na Zámec-
kém náměstí a v přilehlé ulič-
ce U Zámku se týká cca 200 
připojených obyvatel. V rámci 
této stavby vybouráme stáva-
jící nevyhovující úsek kanali-

zace a nahradíme jej kanaliza-
cí novou, a provedeme sanaci 
dalších úseků kanalizace,“ uve-
dl ředitel Severočeské vodáren-
ské společnosti Bronislav Špi-
čák. Některé úseky stok jsou 
zde  neznámého stáří a jsou 
v nevyhovujícím stavu, což pro-
kázala kamerová prohlídka.

Stavba má dvě části. V té 
první, která má trvat do polo-
viny května, budou muset děl-
níci v místě kanalizace kopat. 
Takto bude třeba opravit asi 
50 metrů kanalizace. Druhá 
část již bude provedena tak-
zvanou bezvýkopovou techni-
kou, sanováno během ní bude 
244 metrů.

Stavba bude hotová do 
30. září. Naváže na ni město, 
které má v investičním plánu 
kompletní rekonstrukci povr-
chu Zámeckého náměstí. Tu 
hodlá udělat až poté, co zde vý-
kopové práce skončí, aby nový 
povrch zase nepoškodily.  lu

Dealery drog 
zatkla zásahovka
Teplice – Teplickému toxi týmu 
se podařilo odhalit síť distri-
butorů pervitinu v jednom 
z místních penzionů. Při razii, 
které se účastnila i speciální 
zásahová jednotka, zatkli dva 
muže a jedna žena, kteří jsou 
podezřelí z prodeje pervitinu 
buď přímo v podniku, nebo 
jeho okolí. Byli obviněni 
z nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy, 
hrozí jim pět let vězení. Během 
zásahu policisté objevili i ma-
rihuanu.  lu

Žhářka založila 
několik požárů

Teplice – Policistům se podařilo 
dopadnout ženu, která v Tep-
licích založila několik požárů. 
Žena, které je 42 let, má na 
svědomí shořelé auto a několik 
plastových kontejnerů. Auto-
mobil, který  zapálila, poškodil 
i fasádu a okno u sousední bu-
dovy. O chvíli později podpálila 
šest kontejnerů. Policisté ženu 
našli díky úzké spolupráci 
s teplickými strážníky. Navrhli 
ji poslat do vazby.  lu

Teplice postaví novou cyklotrasu
Teplice – Milovníci cyklistiky 
budou moci využívat novou 
plánovanou cyklostezku. Za-
stupitelé se rozhodli, že město 
v Teplicích vybuduje kombi-
novanou stezku ze Šanova do 
Řetenic. Opozici se ale navr-
žená trasa příliš nezamlouvá. 
Prochází Denisovou ulicí, kde 
je velmi hustá doprava.

Stezka povede kolem býva-
lého zimního a kolem fotbalo-
vého stadionu. V Denisově uli-
ci má být vyznačený pruh pro 
cyklisty, který má lidi na jízd-
ním kole ochránit před automo-
bily. Podle opozice přitom měs-
to tuto variantu samo označilo 
za nevhodnou, ale nyní ji vede-
ní radnice prosadilo.

Existovaly přitom i dvě jiné 
varianty. Ty počítaly s průjez-
dem Alejní a Jateční ulice. Pro-
blém tohoto řešení byla cena. 
Tu odborníci odhadli minimál-
ně na sedm milionů korun. Byly 
by tak téměř  čtyřikrát dražší 
než varianta, která nakonec 
prošla zastupitelstvem.  zt

Mgr. Martin JanotkaMgr. Martin Janotka

I N Z E R c E

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.
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Seniora o peníze 
okradl recidivista
Trnovany – Pouhý jeden den stačil 
policistům z obvodního oddě-
lení v Trnovanech k dopadení 
pachatele, který  okradl star-
šího muže o peníze. Ve chvíli, 
kdy chtěl ve večerce zaplatit 
za nákup, k němu přistoupil 
a z ruky mu vytrhl pětisetkoru-
novou bankovku, se kterou se 
dal na útěk. Na základě poznat-
ků zjištěných na místě činu 
policisté zadrželi devětatřice-
tiletého mnohokrát trestaného 
recidivistu, který se teprve 
letos v lednu vrátil z vězení, 
kde si odpykával několikaletý 
trest za loupeže. U výslechu 
se ke svému jednání přiznal, 
v případě odsouzení ho může 
soudce s ohledem na pestrou 
trestní minulost poslat až na tři 
roky zpátky za mříže.  lu
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Hosté v lázních často nemají platná víza
Teplice – Největší problémy s ne-
legálním pobytem na území 
Ústeckého kraje nemají na 
svědomí uprchlíci, ale lázeňští 
hosté v Teplicích a Dubí. Podle 
cizinecké policie tvořili více 
než polovinu případů, které 
museli v souvislosti s nelegál-
ním pobytem řešit. Nejčastější 
státní příslušnost mají v boha-
tém Kuvajtu.

Podle šéfa cizinecké policie 
v Ústeckém kraji Pavla Češky 
zaznamenali celkem 767 přípa-
dů nelegálního pobytu. Na lá-
zeňské hosty připadá 433 pří-
padů. Z toho 301 zadržených 
cizinců bylo kuvajtské národ-
nosti. Následují Ukrajinci, Af-
ghánci a Vietnamci.

Problémem lázeňských hos-
tů je skutečnost, že mají víza 

do České republiky jen na 90 
dní. Jejich léčebný pobyt v láz-
ních se protáhne a oni si svá 
víza neprodlouží – pobývají tak 
v ČR nelegálně. Často zde jsou 
s celou rodinou. S arabskými 
hosty souvisí i nárůst nelegál-
ně pobývajících Filipínek, kte-
ré sem přijíždí s těmito hosty. 
V arabských rodinách slouží  
často jako chůvy.

Migranti
Naopak minimální je takzvaná 
tranzitní migrace. Za loňský 
rok v kraji policisté zadrželi 
jen 86 migrantů. Kontroly 
dělají jak na autobusových 
a vlakových linkách, tak stavě-
jí podezřelé automobily.

Takto se jim podařilo odha-
lit u Cínovce kamion ze Srb-

ska, který se pokoušel pašovat 
obyvatele ze srbského uprch-
lického tábora do Německa. 
Kamion policisté při jeho prv-
ní cestě zaznamenali na ka-
merách, a protože na Cínovec 

tranzitní doprava nesmí, zdál 
se jim podezřelý. Při další ces-
tě již na něj čekali. V prostoru 
mezi nákladem našli 18 mig-
rantů, nejčastěji z Pákistánu.

„Vypověděli, že za cestu dali 
1300 eur,“ uvedl policista Dani-
el Franc. Řidič uvedl, že za jed-
noho člověka dostal 100 eur.

Také drogy
Během kontrol policisté v au-
tobusu na lince Berlín – Vídeň 
zadrželi i drogového dealera. 
Upozornil na sebe, protože 
neměl cestovní doklad a při 
prohlídce u něho policisté 
našli menší množství drog. 
Více jich měl v zavazadle, pře-
devším amfetamin za zhruba 
jeden a půl milionu korun. 
Muž skončil ve vazbě.  lu

Kubera nechce čestné občanství
Teplice – Dlouholetý teplický primátor 
Jaroslav Kubera odmítl, aby mu zastupi-
telstvo města udělilo čestní občanství. To 
navrhl opoziční zastupitel Jan Ševčík, a to 
za rozvoj města. Jaroslav Kubera řekl, že 
si toho váží, a požádal o stažení návrhu. 
Podle něho není v době, kdy ještě sedí na 
radnici, takový návrh vhodný.  lu

S vrtulníky létá stále DSA
Ústecký kraj – Společnost DSA 
bude nadále zajišťovat le-
teckou záchranku na území 
Ústeckého kraje z heliportu 
v Ústí nad Labem. Ministerstvo 
zdravotnictví s ní uzavře doda-
tek ke smlouvě, který to umož-
ní. „Hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček obdržel 
odpověď na dopis od ministra 
zdravotnictví Miloslava Ludví-
ka k aktuální situaci v zajiš-
tění letecké záchranné služby 
v Ústeckém kraji. Podle slov 
ministra bude do konce února 
uzavřen dodatek smlouvy se 
společností DSA na další pro-
dloužení její činnosti,“ uvedla 

mluvčí kraje Lucie Dosedělová. 
Ministerstvo zdravotnictví 
nyní dokončuje práce  na za-
dávacích podmínkách veřejné 
zakázky na provoz letecké 
záchranné služby v Ústeckém 
kraji. Starou soutěž muselo 
kvůli nejasnostem zrušit.  lu

Splašky již nepotečou do potoka
krupka – Severočeská vodá-
renská společnost zahájila 
investiční akci v Krupce – Vr-
choslavi k odstranění kanali-
zační výústi do Zalužanského 

potoka. To bude zajištěno 
vybudováním nové splaškové 
kanalizace, která bude napo-
jena na kanalizační systém 
města, zakončený na čistírně 
odpadních vod. „Odstraněním 
kanalizační výústi dojde ke 
zlepšení životního prostředí, 
protože splaškové vody od 
dalších cca 40 připojených 
obyvatel budou místo vypou-
štění do potoka odváděny 
na čistírnu odpadních vod 
k přečištění,“ uvedl ředitel 
SVS Bronislav Špičák. Hotová 
má být 14. června.  zt

Divadlo shání nová světla
Teplice – Krušnohorské divadlo Teplice chce zakoupit nové reflek-
tory, které by zlepšily osvětlení hlavního sálu. Celkem plánuje 
koupit pět LED svítidel dvou druhů, která by umožnila míchání 
barev a další činnosti. Cena bude známá po skončení výběrového 
řízení, nesmí ale překročit 300 tisíc korun.  lu
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Hasiči dostanou novou techniku
Teplicko – Jednotky dobrovolných hasičů letos 
od kraje dostanou techniku za 11 milionů 
korun. Kraj obdržel celkem 50 žádostí na po-
skytnutí účelové dotace pro rok 2017 v rámci 
uvedeného programu. 

„Jsem rád, že jsme v rámci tohoto progra-
mu mohli uspokojit všechny žadatele a prak-
ticky celý objem dotace byl vyčerpán. Hasi-
či, spolky a další složky IZS si zaslouží, aby 
mohli pracovat s moderní technikou,“ uvedl 
hodnocení žádostí hejtman Oldřich Bubení-
ček. Hodnotící komise vzala na vědomí před-
ložené žádosti, rozhodovat o poskytnutí do-
tace bude rada nebo zastupitelstvo.  zt

V Bílině opět jednají 
o obchvatu města
Bílina – Radnice v Bílině se opět snaží najít způsob, jakým by se 
podařilo dostat dopravu z centra města. Obchvat patří i mezi pri-
ority kraje. Silnice mezi Teplicemi a Mostem totiž Bílinu rozdělu-
je na dvě části a tisíce aut denně pro místní obyvatele znamenají 
zatížení hlukem a zplodinami. Přes nedávné pozastavení takzva-
né východní varianty v jednání o obchvatu neustávalo a nyní je 
prověřována již bývalým zastupitelstvem navržená varianta X. Ta 
má hned tři podvarianty. „Všechny tři jsou ale téměř stejné, liší se 
pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů,“ řekl 
vedoucí dopravního odboru Oldřich Jedlička.

Varianta počítá s nájezdem na obchvat těsně před Bílinou ve smě-
ru od Teplic u stavebnin. Tam by řidiči vyjeli na přemostění, které by 
překlenovalo řeku a železnici směrem k Důlní ulici. Na tu by se napo-
jilo a zhruba v polovině ulice by obchvat vedl do tunelu.  zt

Krupka chce hezčí domy
krupka – Zastupitelstvo v Krup-
ce vyhlásilo Dotační program 
Obnova nemovitostí ležících 
v Městské památkové zóně 
Krupka nebo Hornické kultur-
ní krajině Krupka. Město totiž 
považuje poskytování dotací 
ze svého rozpočtu na obnovy 
nemovitostí za důležitý nástroj 
péče o kulturní dědictví, které 
je v současné době v nominaci 
na světový seznam UNESCO.

„Jde nám o přímou finanční 
pomoc všem, kteří chtějí zvele-
bit vnější vzhled svých domů, 

tj. opravovat střechy a fasády 
svých domů, měnit okna nebo 
zajistit statiku. Tyto práce lze 
provádět pouze na základě zá-
vazného stanoviska památ-
kářů,“ řekl tajemník radnice 
František Růžička.  zt

Radnice prověří potřebu elektromobilů
Teplice – Radnice v Teplicích 
se pokusí spočítat, zda by 
se vyplatilo pořídit do měs-
ta elektromobily. Zastupitel 
Adam Souček navrhoval, aby 
se město rozhodlo do konce 
března, kdy končí možnost 
získat dotaci až 220 tisíc korun 

na jeden vůz. „Do lázeňského 
města by byly bezemisní auto-
mobily vhodné,“ soudí.

O investici ale nejsou mnozí 
zastupitelé přesvědčení. Podle 
nich jsou i přes dotaci pořizo-
vací náklady takových aut vel-
mi vysoké. Primátor Jaroslav 

Kubera navíc upozornil, že 
nyní nové vozy město nepotře-
buje. „Radnice má čtyři a měst-
ská policie šest aut. Jsou v dob-
rém stavu,“ vysvětlil. Dodal, že 
ani elektromobily nejsou beze-
misní, protože při výrobě elek-
třiny škodliviny vznikají.  lu

V Teplicích je 16 legálních kasin
Teplice – V Teplicích by měly 
začít ubývat herny s hracími 
automaty. Od letošního roku 
vyhláška dovoluje pouze 
kasina s živou hrou, ať už jde 
o karty, nebo ruletu. Takových 
je ve městě 16. Realita je ale 
jiná a ve městě je za posled-
ních šest let nejvyšší počet 
herních přístrojů. Živou hru 
přitom nabízí málokde.

Se zastupitelem Jakubem 
Mráčkem z opozičního hnutí 
„Volba PRO! Teplice“ jsme se 
skrytým mikrofonem zašli do 
devíti otevřených provozoven. 
Zamířili jsme do ulice 28. října 
a hned jsme měli štěstí.

V kasinech si zapisují údaje 
každého z hráčů z občanské-
ho průkazu tak, jak jim přika-
zuje zákon. Pak už jsme mohli 
zamířit k hracímu stolu, kde 

jsme nejprve dostali krátkou 
instruktáž. Po krátké hře jsme 
zamířili do malé herny přes 
ulici.  Blikaly v ní sice automa-
ty, s živou hrou jsme ale nepo-
chodili. Stejně tak tomu bylo 
opodál. Na otázku, zda si mů-
žeme zahrát karty, jsme slyšeli 
stručnou odpověď.

„Tam nám tedy otevřel člo-
věk, který vypadal spíš jako 
vyhazovač. Popisoval nám, že 
karty zrovna nejsou a rule-
ta nefunguje, protože vypadl 

proud. Nicméně automaty tam 
vesele blikaly a hudba hrála, 
problém byl tedy evidentně ně-
kde jinde,“ popsal Mráček.

Na Masarykově třídě v jedné 
malé herně pak třeba řekli, že 
Black Jack se u nich hraje jen 
v sobotu. Podobně tomu bylo 
i v dalších podnicích.

Navštívili jsme jich celkem 
devět, zahrát si živou hru bylo 
možné jen v jednom. V dalších 
třech, které jsou na seznamu 
ministerstva financí jako mís-
ta s živou hrou, jsme neuspě-
li. „Měli nějaké legrační vý-
mluvy, že se začíná o půlnoci, 
zrovna vypadl proud nebo tam 
není krupiér,“ shrnul Mráček. 
V Teplicích má povolení k pro-
vozu 33 kasin, jen v 16 z nich 
je ale podle ministerstva finan-
cí živá hra.  ČRo Sever

Město lidem 
půjčí na opravy
Duchcov – Radnice v Duchcově 
chce vlastníkům obytných 
nemovitostí půjčit peníze na 
provedení prací. Půjčku radni-
ce poskytne s dvouprocentním 
úrokem. Majitelé nemovitostí ji 
budou moci využít například na 
fasádu, střechu, výměnu oken 
nebo přestavby bytu. Peníze 
mohou sloužit i na vybudování 
malé čističky či na ekologic-
ké vytápění. Maximální výše 
půjčky se liší podle účelu. Pod-
mínkou je, že stavba musí být 
hotová do konce října.  lu

Kasárna jsou na 
prodej, nebyla využitá
Bílina – Město Bílina chce prodat 
areál bývalých kasáren za 3,7 
milionu korun. „Již několik 
let nemáme pro tento areál 
využití, proto jsme se rozhodli 
nabídnout ho za určitých pod-
mínek k prodeji. Chceme, aby 
v areálu, v souladu s územním 
plánem, vznikla lehká výroba 
nebo obdobná činnost, která 
by občanům města přinesla 
nová pracovní místa,“ uvedla 
místostarostka Bíliny Zuzana 
Bařtipánová. Kasárna jsou nyní 
ve správě Městských technic-
kých služeb Bílina. Zčásti je 
pronajímán, ale hlavní budova 
je dlouhodobě nevyužívaná.  zt

S vodovodem opraví 
také chodníky
košťany – V létě letošního roku 
je na Kamenném Pahorku v oká-
lech v plánu první etapa  rekon-
strukce vodovodu, kterou bude 
provádět firma SVS. Rekonstruk-
ce proběhne ve dvou etapách, 
druhá v létě dalšího roku. Město 
Košťany akce využije a  plánuje 
ve stejné chvíli opravovat i chod-
níky, upravovat zeleň, dělat 
nový povrch silnic.  zt
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Další výzva na 
výměnu kotlů
Majitelé rodinných domů na 
severu Čech se mohou hlásit 
do dalšího kola kotlíkové do-
tace. V aktuální výzvě bude 
možné žádat o dotace na vý-
měnu zastaralých zdrojů tepla 
s ručním přikládáním v rodin-
ných domech za kotle umož-
ňující spalovat pouze biomasu 
nebo na instalaci tepelného 
čerpadla. Příjem žádostí začne 
3. dubna a krajský úřad je bude 
přijímat až do 30. června 2017. 
Pro tento program je připra-
veno  minimálně 18,8 milionu 
korun.  lu

Kraj uvažuje o vlastním dopravním podniku
Zelené autobusy, kterými lidé 
jezdí mezi městy a vesnicemi 
na území Ústeckého kraje, by 
již za několik let nemusely 
patřit soukromým dopravcům, 
ale krajské samosprávě. To je 
jeden ze způsobů, jakým kraj 
reaguje na situaci kolem platů 
řidičů a výhrůžek stávkou. Ta 
se měla konat 8. března, ale 
řidiči ji nakonec neudělali.

Podle náměstka hejtmana 
Jaroslava Komínka je proto vy-
tvoření vlastního autobusového 
dopravce, který by dopravu v re-
gionu zajišťoval, jednou z vari-
ant, jíž se vedení kraje zabývá. 
„Mámě příspěvkové organizace, 
které také mají velký rozpočet 
a dokáží hospodařit,“ uvedl.

Jestli k tomu kraj přistoupí, 
zatím není jasné, v současné 
době se plán rodí. Hlavně by 
vše museli schválit zastupite-
lé. Podle Komínka by se takový 
bod mohl dostat na jednání za-
stupitelstva ještě v první polo-
vině tohoto roku.

Dva roky
Krajské autobusy by ale neza-
čaly jezdit hned. Kraj odhadu-
je, že by potřeboval dva roky 
na to, aby vše zajistil. Navíc 
mí platné smlouvy s autobuso-

vými dopravci, které jsou na 
deset let. Ti jsou ale nyní pod 
tlakem právě kvůli zvýšení 
platů. Kraj jim slíbil nějaké pe-
níze přidat, ale platné smlouvy 
a zákony částku omezují. Je 
proto ochotný se s dopravci 
dohodnout a smlouvy předčas-
ně ukončit. Ale za dva roky.

Nejedná se o malou sumu. 
Podle mluvčí kraje Lucie Do-
sedělové jsou náklady doprav-
ců na roční provoz ve výši 
zhruba 520 milionů korun, 
část těchto nákladů pokryjí 
tržby z jízdného, zbylou ztrá-
tu, tedy 380 milionů korun 
ročně hradí Ústecký kraj ze 
svého rozpočtu. Po započtení 
nutného zvýšení mezd řidičů 
se náklady dostanou asi k 580 
milionům korun. „Jde ovšem 
o odhadované náklady, není 

to tedy částka, kterou máme 
uvedenou v rozpočtu ve výda-
jích. Ve chvíli, kdy bude při-
praven model založení kraj-
ského dopravce, bude teprve 
možné mluvit o konkrétních 
nákladech,“ upozornila.

Technika a řidiči
V současné době na území 
kraje jezdí asi 254 zelených 
autobusů, k jejichž obsluze je 
zapotřebí pět set řidičů. Kraj 
by musel vlastní autobusy 
sehnat a stejně tak i jejich řidi-
če. „Pokud by krajský doprav-
ce vznikl, byli bychom rádi, 
kdyby k nám řidiči přešli. Ale 
nebylo by to automatické, měli 
bychom zájem jen o kvalitní 
zaměstnance,“ uvedl náměstek 
Komínek.

Rozdělení do oblastí, jaké 
dnes existují, by i v přípa-
dě jednotného krajského do-
pravce zůstalo stejné, podob-
ně jako jízdní řády. Systém je 
totiž dnes nastavený tak, aby 
fungoval a spoje na sebe po-
kud možno navazovaly, pro-
tože existuje integrovaná do-
prava. Také by se tak předešlo 
komplikacím, pokud by někte-
rý dopravce smlouvu ukončit 
nechtěl.  lu

Skleněné obklady propůjčí interiéru nový barevný kabát
Sklo je ideální materiál pro všechny 
interiéry, které chtějí na první pohled 
komunikovat, že jdou s dobou, nebo 
že ji dokonce předběhly. Sklo hraje 
v současném interiéru naprosto 
nezastupitelnou roli, a ať už je cílem 
minimalistická čistota, nebo výrazný 
barevný akcent, není materiálu, který by 
se elegantněji zhostil této role. možností, 
jak ozvláštnit interiérové stěny, je dnes 
bezpočet. Barevný nátěr je tou nejčastější 
variantou, velikou oblibu mají i tapety 
a různé cementové stěrky. Hledáme-li 
ale materiál, který dokáže naplnit touhu 
současnosti po jednolitosti, hladkosti 
a moderním vyznění, těžko najdeme 
lepší, než je sklo. možnost velkých ploch 
s minimem spár, snadná údržba, dokonale 
hladký povrch a nespočet dalších výhod 
přináší skleněné obklady.

Odolný materiál šetrný 
k životnímu prostředí
Již dobře známá skla lacobel a matelac 
lze použít na stěny, posuvné dveře 
a nábytek, který si zachová svůj 
originální vzhled po celé dlouhé roky. 
průmyslová technologie používaná pro 
aplikaci laku na zadní stranu skla jej 
činí daleko odolnějším vůči poškrábání 
a dává mu jednotný a trvalý vzhled. 
navíc jsou obě skla, lacobel i matelac, 
šetrná k životnímu prostředí, protože 
neobsahují žádné těžké kovy nebo 
škodlivé chemikálie. v roce 2016 byla 

skla společnosti aGc Glass europe znovu 
certifikována a získala ocenění cradle to 
cradle certifiedTm Bronze, který dokládá 
snahu výrobce poskytovat výrobky pro 
udržitelný rozvoj a chovat se ekologicky.

Vyvážená škála v LESKU a MATU
v květnu loňského roku se tedy společ-
nost aGc rozhodla uvést na trh zcela 
novou barevnou škálu těchto skel. 

zmíněná dvojí škála s názvem lacobel 
a matelac 2020 obsahuje 20 módních 
odstínů v každém z obou provedení. 
Barvy byly pečlivě vybrány ve spolupráci 
s předními odborníky v oblasti designu 

a jsou předurčeny k tomu, aby udávaly 
směr minimálně do roku 2020. obsahují 
jemné a pudrové tóny i jedinečné 
třpytivé barvy pro dosažení luxusního 
vzhledu. Dovolují střídání matných 
a lesklých efektů někdy tón v tónu 
(14 stejných odstínů), jindy ve vzájemném 
kontrastu. Škála matných skel matelac 
se sametovým povrchem byla rozšířena 
o 8 barev a sleduje trend matných 
a saténových povrchů.

Škála lacobel & matelac 2020 byla 
navržena výhradně pro interiérové 
aplikace a propůjčí jak nábytku, tak 
i obkladu stěn sofistikovaný nádech.  pr

Pro více informací o výrobcích společ-
nosti AGC Glass Europe a o dalším 
využití skla v interiéru navštivte 
webové stránky www.yourGlass.com 
nebo nás kontaktujte na 
sklenene.interiery@eu.agc.com.

k o n T a k T

lacobel
Sklo pokryté na jedné straně 
vysoce kvalitním lakem. Průmyslová 
technologie výroby zajišťuje jednotný 
vzhled a vysokou barevnou stálost. 

matelac
Lakované sklo z jedné strany matované 
kyselinou. Jemný matný povrch 
minimalizuje otisky, vytváří kontrast 
k lesklým plochám a celkově zjemňuje 
a zklidňuje interiér.  

zrcadla mirox
Klasické zrcadlo nebo v barevné 
škále modrých, zelených, bronzových 
a šedých tónů. Unikátní produkt 
Black Mirox se může stát výrazným 
designovým prvkem vašeho interiéru.

více bezpečí a odolnosti
Skla určená pro lepení na stěny 
či do posuvných dveří vestavěných 
skříní doporučujeme ve verzi SAFE+. 
Průhledná fólie, která se aplikuje na 
zadní stranu skla, zaprvé chrání lak 
před poškozením a za druhé funguje 
jako ochrana uživatelů (při rozbití 
zůstává sklo přilepené na fólii).

S k l a  o D  a G c

LACOBEL & MATELAC 
lakované sklo v lesku i matu

www.yourglass.com

Nezaměstnanost 
v únoru klesla
Na Teplicku během února klesl 
počet lidí, kteří nemají práci. 
Podle dat Úřadu práce bylo na 
konci února bez zaměstnání 
v bývalém okrese Teplice 5912 
lidí, což je zhruba o dvě stovky 
méně než před měsícem. Neza-
městnanost tak poklesla o dvě 
desetiny procentního bodu na 
6,3 procenta. To Teplice řadí 
na 18. místo v České republice. 
Úřad práce eviduje 1614 vol-
ných pracovních míst.  lu
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Ve čtrnácti letech 
se Denis Fligr 
z Hudcova u Teplic 
stal mistrem 
České republiky 
v supermoto. 
Na motorkách se 
prohání již několik 
let, má v plánu se 
účastnit i Mistrovství 
Evropy. Přiznává, že 
velkou zásluhu na 
jeho úspěchu má jeho 
táta, který mu celou 
dobu pomáhá.

Jste juniorský mistr ČR v su-
permoto. O jakou disciplínu 
vlastně jde?
Je to sport, ve kterém se jezdí 
na motokrosové motorce se sil-
ničními pneumatikami. Jedna 
část je silniční a další terénní.

Jak jste se dostal k tomu, že 
vám ještě není ani 15, a už 
jezdíte na motorce?
Od malička vyrůstám vedle 
taťky, který opravuje motorky. 
Takže jsem si vždy mohl nějak 
zajezdit. Když mi bylo deset, 
tak mne napadlo, že bych mohl 
jezdit závodně. Vlastně mi to 
navrhli kamarádi.

To jste ale nemohl na silnici, 
v tolika letech nedostanete 
řidičák.
Samozřejmě na silnici to 
nejde. Začínal jsem s motokro-
sem na terénních tratích mimo 
klasické cesty. V loňském roce 
jsme začal jezdit na okruzích 

a nakonec jsem vyhrál mist-
rovství ČR.

Je na Teplicku nějaké místo, 
kde se dá s takovým ježděním 
začít?
Nejbližší trať je v Sosnové 
u České Lípy, kam jezdíme. 
Ale motokros, se kterým jsem 
začínal, se jezdí ve Světci. Po-
prvé jsme začal jezdit s panem 
Smočkem, který má jakousi 
trať za domem. Ale můj táta je 
silniční motorkář. Jezdil jsem 
ještě s jedním kolegou, který 
je mladší než já, a i ten spíše 
tíhnul k silnici. Takto jsme 
objevili supermoto a podařilo 
se nám napojit se na Pavla Kej-
mara, který ho jezdí. Protože 
nás bylo více, tak se nakonec 

otevřelo mistrovství republiky 
v juniorských třídách.

Počítám, že asi nemáte mo-
torku, která by se dala koupit 
někde v motorkářském ob-
chodě. A je nějak omezená?
Juniorské kategorie mají 
omezené kubatury 50, 65 a 85 
v dvoutaktech. Ve čtyřtaktech 
je to 150. Můj táta vždy jezdil 
hondy a samozřejmě ji pořídil 
i pro mne. Ale ta dvoutaktní 
motocykly již nevyrábí. Proto 
mám tu 150. Základ je mo-
tokrosová motorka, která se 
koupit dá, ale museli jsme na 
ní vyměnit pneumatiky a udě-
lali řadu dalších úprav. Musí 
se na silnici a na terén, který 
jezdíme, úplně jinak nastavit. 

Jiné gumy jsou za sucha a jiné 
za deště, jako třeba u formule. 
Ale na silničních gumách pak 
jedete i ten terén. Po prav-
dě mám tři motorky. Dvě na 
supermoto a jednu motokro-
sovou.

Jak trénujete a jak často?
Motokros 2– až 3krát týdně 
a pak minimálně jednou týdně 
byly závody. Supermoto se 
přes zimu jezdit nedá. Takže 
trénink začne až na jaře.

Trénink je jen o motorce, nebo 
k tomu děláte i něco jiného?
V zimě musím chodit do po-
silovny, abych pod dohledem 
trenéra nabral fyzičku. Síla 
je k ovládání motorky důle-
žitá. Byl jsem na soustředění 
s Pavlem Kejmarem, což je 
špičkový závodník, a od něho 
mám mnoho cenných rad, na 
co se zaměřit. Také jezdím 
na motokrosové soustředění 
s Martinem Michkem.

Co říkají kamarádi? 
Závidí vám?
Většinu mých kamarádů mo-
torky moc nelákají, ale třeba 
učitelé můj úspěch ocenili.

A co škola, jak jde dohromady 
s vrcholovým sportem?
Naštěstí se školou žádný 
problém nemám, mám dobré 
známky. Když potřebuji na něco 
uvolnit, tak nám učitelé vychá-
zejí vstříc. Třeba na soustředě-
ní, byl jsem v Itálii, v Maďarsku. 
Kdyby mi to ve škole nešlo, 
určitě by zasáhli i rodiče.

Co vám v tom supermotu 
nejvíce sedí?
Nemohu říci, že by mi něco 
extrémně šlo. Ale míval jsem 
vždy problémy s vjížděním do 
kolejí a vyjetých částí trasy, 
což bylo v motokrosu časté. 
Problémy mám na mokru.

Mému závodění na motorce se   přizpůsobila celá rodina

vít lukáš

foto: VáclaV Soukup foto: VáclaV Soukup
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Co se povedlo loni?
Jsem o něco starší než moji 
soupeři. Možná je to trochu 
výhoda. Mám také zkušenosti 
z motokrosu, která jim trochu 
chybí. Tam jim dokážu ujet. 

Kolik vaše motorka 
dokáže jet?
Až 110 km/h.

Už jste se někdy zranil?
Když jsem začínal, tak jsem 
jednou nedoskočil skok a na-
trhal si vazy v pravém koleni. 
Loni jsem v Krásné Lípě skočil 
na jednoho kluka, který mi 
vjel do cesty, a vyhodil si ruku. 
V motokrosu byla větší pravdě-
podobnost úrazu než je nyní 
v supermotu. I když se zde 
jezdí samozřejmě rychleji.

To je spíš otázka na tátu, 
ale tři motorky, to nebude 
levný sport…
Určitě ne. Vlastně se tomu mu-
sela přizpůsobit celá rodina. 
Ale táta mě podporuje, je to 
vlastně i jeho koníček. Nejsou 
to jen motorky, ale i vybavení, 
cesty, nafta a benzín.

Jak jezdíte na závody?
Měli jsme starý karavan, se 
kterým jsme jezdili. A dodávku 
s motorkama, která ho táhla. 

Mamka s námi jela jen několi-
krát a sestra také moc nejezdí, 
ta se o mne bojí. S mámou 
jezdí hlavně na závody.

A co jiné koníčky?
Jako malý kluk jsem měl 
rád fotbal, který jsem dělal, 
a florbal. Na něj chci ještě 
chodit. A začalo mě bavit to 
posilování.  

Fotbal tedy v FK Teplice?
Za ně jsme v minulosti hrál. 
Naše rodina se zná s Frťalový-
mi a dětmi Pavla Verbíře, takže 
jsme samozřejmě k teplickému 
fotbalu měli vždy blízko. Hlav-
ně za jejich éry. Ale nyní fotbal 
už skoro nikdy nestíhám.

Jak trávíte letní prázdniny? 
To je asi hlavní sezona…
Ty jsou převážně jen o mo-
torkách. Jsou pořád tréninky, 
soustředění a závody, volného 
času mám přes léto minimum.

Co plány do budoucna?
Už bych v letošním roce teo-
reticky mohl jet s dospělými.  
Mohl bych mít 250ku, ale tu za-
tím nebudu jezdit. Byli jsme loni 
na největším závodě supermoto 
na světě v belgickém Mettetu, 
kde se sešla celá světová špička. 
Proto jsme tam ještě s jedním 
kamarádem jeli. Bylo nás 18 ju-
niorů. Skončil jsem na čtvrtém 
místě. Vítěz nám naděloval ně-
kolik sekund na kolo a na stejné 
hondě, jakou mám i já. Táta mi 
řekl, že je vidět, že mám ještě 
rezervy. A nechce mi koupit 
větší, dokud se tu současnou ne-
naučím využít naplno. Řekl, že 
ji klidně mám rozervat na kusy. 
Na konci sezony zase chceme 
jet do té Belgie, aby se ukázalo, 
jak na tom jsem ve srovnání se 
světovou špičkou.

A kdyby to šlo?
Uvidí se. Navíc příští rok již 
budu potřebovat silnější stroj.

Jak se na ni těšíte?
Hodně. Ta současná mi už začí-
ná být trochu malá, i když jezdit 
na ní stále mohu. Bude i rych-
lejší. Na té současné motorce je 
znát každé kilo, které naberu. 

Nic jiného?
Letos by se mělo konat Mist-
rovství Evropy v juniorech. Tak 
bych chtěl zkusit i to. Měly by 
to být 4 závody. Snad 3 v Bul-
harsku a jeden v Sosnové. To 
by znamenalo jet třikrát do 
Bulharska.

Kdo je váš závodnický vzor?
Pavel Kejmar a Martin Michek.

Jenom Češi?
Pavel Kejmar byl na Mistrov-
ství světa třetí, patří mezi 
špičku. Chodím k němu na 
akademii a chová se k nám 
velmi kamarádsky. Martin Mi-
chek je dvojnásobný vicemistr 
světa v motokrosu.

Jak moc je tento sport 
populární?
V ČR moc ne a přitom máme 
přední závodníky. Mistra a vi-
cemistra Evropy a třetí místo 
na světě. V mistrovství národů 
bylo Česko druhé.

V kolika letech začít s motor-
kou?
Já začínal v deseti, to je dost 
pozdě. Správně by to mělo 
být již v šesti. Někteří kluci 
začínají ve čtyřech letech. Je 
to hlavně o tatínkovi. 

Mému závodění na motorce se   přizpůsobila celá rodina

barva: oranžová

jídlo: 
španělský ptáček

hudba: Alan Walker

číslo: 26

politik: 
Jaroslav Kubera

m o J e  n e J

Čtrnáctiletý žák teplické školy 
zŠ Buzulucká. v roce 2016 se stal 
mistrem ČR s juniorské kategorii 
supermoto a skončil čtvrtý na 
největším závodě na světě.

Denis Fligr

p R o F I l

foto: VáclaV Soukup
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Badatelské dny v teplickém muzeu
Badatelské dny teplického 
muzea jsou v úterý a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin. Jiný termín je 
možný po předchozí domluvě. 
Na badatelské dotazy poskytu-
jeme odpovědi po celý rok (na 
tel. 412 359 000 nebo e-mai-
lem: info@muzeum-teplice.cz, 
badatelna a půjčovna muzejní 
knihovny tel. 412 359 032 a 412 
359 035 nebo e-mail: knihovna.
muzeum@seznam.cz). Progra-
my pro školy je možné objed-
návat celoročně na tel. 412 359 
011, 731 495 326 nebo e-mailem: 
ticha@muzeum-teplice.cz.  zt

Yvonne Sanchez 
v Jazz Clubu
Nenechte si ujít skvělou zpevač-
ku Yvonnu Sanchez v teplickém 
Jazz Clubu! Její koncert se usku-
teční 22. dubna od 20:00 hodin. 
Vstupné je 200 korun. Yvonne 
je dle kritiků dáma z hlasem, 
po kterém v žilách tuhne krev!  
Své třetí album Songs About 
Love natočila přední dáma čes-
ké jazzové scény Yvonne San-
chez ve spolupráci s brazilským 
kytaristou Pedrem Taglianim. 
V komorním provedení písní 
vyniká výjimečný, dráždivě 
zastřený a výrazově bohatý hlas 
vokalistky kubánsko-polského 
původu.  zt

Exponátem na měsíc březen je v teplickém muzeu malá „ochut-
návka“ z daru 366 ks žánrových pohlednic různých témat od 
paní Daniely Váňové z Prahy. Objevíte  pohlednice s námětem 
ženy k Mezinárodnímu dni žen, blahopřejné pohlednice k svát-
ku Josefa, velikonoční náměty, přání ke Dni matek a k Letni-
cím, včetně pohlednic s milostnou tematikou a verši.  zt

Do Teplic se řítí Wohnouti
Historicky druhá unplugged 
sezona oblíbené české kapely 
Wohnout míří také do Teplic, 

kde po svém prvním, velmi 
úspěšném unplugged koncer-
tu, představí všechny své nej-

zásadnější hity v upravených 
akustických verzích.  Koncert 
se uskuteční 24. března od 
19:00 hodin v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 230 
do 290 korun. Potvrzeným 
hostem je například houslista 
Vojta Lavička. „Naše kapela 
byla skoro dvacet let zapoje-
na do elektrické zásuvky, ale 
náš basák Zemánek jednou 
nešikovně vykopl síťovej 
kabel a my zjistili, že nám to 
akusticky docela dobře zní. 
Takže v rámci šetření elek-
trické energie jsme se roz-
hodli vyrazit na naši druhou 
unplugged tour, a tím dopřát 
zasloužený odpočinek našim 
zesilovačům,“ komentuje 
zrod nápadu zpěvák Honza 
Homola.  zt

O neposlušných 
kůzlátkách
Pro nejmenší diváky se 
v Krušnohorském divadle 
rozehraje veselá pohádka 
s písničkami a trochou vý-
chovného poučení. Akce je 
naplánována na 4. dubna od 
16:00 a 17:00 hodin. Vstup-
né je 40 korun. Určeno pro 
nejmladší diváky od 3 let. 
Hraje Maňáskové divadlo 
Teplice.  zt

Karel Heřmánek 
přijede do Teplic

Divadlo Bez zábradlí přiveze 
do Teplic brilantní hořkou  
komedii s názvem Láska. 
Na představení si můžete 
do Krušnohorského divadla 
zajít 28. března od 19:00 
hodin. Podtitul hry by klid-
ně mohl znít: Velká slova 
– malé prožitky! Od své 
světové premiéry v Londýně 
v roce 1963 hra nikdy na-
trvalo nezmizela ze světo-
vého i českého repertoáru. 
Na jejím uznání se vzácně 
shoduje kritika i diváci. 
Zejména je vyzdvihováno 
umění pojednat tak hluboké 
téma s jiskřivým humorem 
a obrovskou fantazií.  zt

Přesnáška o Sibiři 
v domě kultury
Máte rádi cestopisy? Tak 
to si 30. března zajděte do 
Domu kultury na zajíma-
vou přednášku. Začátek je 
naplánován na 19:00 hodin 
a vstupné je 130 korun. Al-
taj je považován za nejvyšší 
pohoří Sibiře. Leží v hlubo-
kém vnitrozemí Asie tam, 
kde se na mapě setkávají 
čtyři obrovské státy: Rusko, 
Čína, Kazachstán a Mon-
golsko. Altaj je tedy krajem 
velmi odlehlým, přírodně di-
vokým, a tudíž překrásným. 
Lidé jsou tu hrdí, jak se na 
horaly patří, ale zároveň 
přátelští a pohostinní, jak 
zákon tajgy káže.  zt
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formacein kariera.army.cz
800 154 445

V Baskicku bych se trochu mírnil s olivami
Restaurace Sklářský sklep pro mne byla nezná-
mou, ale našel jsme ji doporučovanou na inter-
netu, proto se mi ji po chvilce hledání nakonec 
podařilo najít. Po pravdě jsme ji v budově, kde 
sídlí, nečekal, ale nakonec zjistím, že vchod ze 
strany vlastně tak divný není. Interiér příjemně 
překvapuje. Mířím do nekuřácké části, tam, kde 
je výčep, ještě asi kouření nechávají až do jeho 
zákonného zákazu.

Na jídelním lístku jsou každý den v poledním 
menu čtyři jídla, ale přiznávám, že 
dvě z nich nejsou moje oblíbe-
ná. Třetím je katův šleh, na 
něj se, možná neprávem, 
občas dívám s odstupem. 
Proto mi nezbývá nic ji-
ného než poslední volba 
– krůtí prsíčka po bas-
kicku. Jako přílohu volím 
rýži, mohl jsem ještě šťou-
chané brambory. V menu je 
bramborová polévka s houba-
mi a mají zde točenou kofolu.

Vyzkouším internet, ten tu běží bez pro-
blémů, pití a polévku dostávám obratem. Ta 
polévka je příjemné překvapení, protože hříb-
ky v ní opravdu jsou, a to dokonce v hojném 
počtu. Osobně mi velmi chutná, i ochucená 
je pro mne akorát.

Po několika minutách dostávám i hlavní jíd-
lo. Prsíčka jsou udělaná zdravě na nějakém gri-
lu bez tuku a dobrá. Vlastní baskitská směs je 
hlavně z rajčat a mnoha, a to velmi mnoha oliv. 
Podle mne až přehnaně. Možná je to záměr, ale 
jídlo dostalo po olivách velmi silnou příchuť. 

Kdyby jich byla jen polovina, asi bych si po-
chutnal více.

Před odchodem se ještě rozhoduji zkusit toa-
lety. Je na nich čisto, ale jsou přeci jenom star-
ší a na některých místech již trochu zašlé. Ale 
rozhodně se nemusíte bát si sem jít ulevit.

Celkově za oběd i s malou kofolou dostá-
vám účet znějící na 129 korun. Což je na Tepli-
ce zhruba průměrná částka za obědové menu. 
Strávil jsme tu bez krátkého okamžiku půlhodi-

nu, takže obsluha je rychlá.
Jít sem na oběd není špatná 
volba, líbilo se mi zde více 

než v hodně blízké soused-
ní restauraci, i přes počet 
oliv v jídle. Ceny jsou zde 
příznivé a stačíte se zde 
najíst dokonce v zaměst-
navatelem poskytnuté 

přestávce.  lu

Využijte zelí na koláč
Protože zelenina je letos na 
jaře velmi drahá a ještě bude, 
dokud se neurodí nová jsou 
možnosti jejího využití omeze-
né. Jednou z těch, která stále 
zůstává cenově dostupná, je 
zelí. Nemusí se z něho dělat 
jen klasický zelný salát nebo 
ho udělat k vepřovému s kned-
líkem, ale vhodné je i na koláč 
zvaný zelňák, který vás může 
příjemně překvapit.

•	 1 menší hlávka zelí
•	 1 cibule
•	 20 dkg polohrubé mouky
•	 ½ prášku do pečiva
•	 2 vejce
•	 1 dcl mléka
•	 1 dcl oleje (řepkový, slunečnicový)
•	 měkký salám, klobása, slanina/škvarky
•	 1 lžička mleté papriky
•	 sůl, pepř

zelí, cibuli a zvolenou uzeninu nakrájejte na 
drobno. přidejte všechny suroviny a koření, 
promíchejte a dle chuti osolte. pokud zelí 
pouští vodu, dejte méně mléka, v opačném 
případě zase o trochu více. plech vyložte 
pečicím papírem a směs na něj rovnoměrně 
rozprostřete. Dejte do trouby na 180 
stupňů a pečte zhruba 40 minut, dokud 
nebude směs dostatečně propečená, ale 
nesmí hnědnout. vychladlý koláč nakrájejte 
na kostky. vynikající je s pivem.  zt
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k ř í Ž o v k a citát oscara Wildea
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Rodiče! Trápí Vaše dítě: dýchací potíže, astma, 
nadváha, astenie, alergie, neurotické potíže, je 
oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí? 
Nabízíme ozdravné pobyty a redukční pobyty 
plně hrazené ZP, dětem od 3 do 15 let. 

 Délka pobytu je 21 dní až 6 týdnů.  
 V případě zájmu 5 a více dětí z jednoho 

regionu (mimo prázdninové turnusy) 
zajistíme dopravu z celé ČR zdarma. 

Ozdravný program podpořený v případě potřeby 
psychologickou a psychoterapeutickou péči.  
Respitní pobyt, pobyty pro rodiny a MŠ a ZŠ 
Rezervace –  tel: 499 397 542                    
www. ozdravovnakralovstvi.cz 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vážení čtenáři, chceme vám 
představit Dětskou ozdravovnu 
Království, která se nachází upro-
střed nádherných smíšených lesů 
nedaleko malebného města Dvůr 
Králové nad Labem ve východ-
ních Čechách, v těsné blízkosti 
unikátní přehrady Les Království. 

Historie naší ozdravovny sahá 
do roku 1928, odkdy jako první 
v Čechách pomáhá oslabeným 
dětem. Dále se zaměřujeme na 
redukční programy a programy 
pro děti oslabené špatným život-
ním prostředím. Děti z velkých 
měst zveme hlavně v období 

smogů a inverzí. Základem 
ozdravného procesu je pohyb 
a pobyt v čistém krásném lesním 
prostředí, pravidelná, vyvážená 
strava a škála dýchacích technik, 
včetně flétničky prof. Žilky. 
Školní docházku zajišťujeme 

přímo v našem zařízení. Organi-
zujeme výlety do ZOO, Kuksu, 
Braunova betlému a Křížovou 
cestu, na Zvičinu a spousty dal-
ších zajímavých míst.

Vzhledem ke zhoršenému 
životnímu prostředí a nárůstu 

civilizačních chorob by pediatři 
a pojišťovny měli upřednostnit 
a propočítat, jako na počátku 
minulého století, že prevence je 
mnohem účinnější a levnější než 
následné léčení.
www. ozdravovnakralovstvi.cz
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V Krupce byl reprezentační ples
Poslední únorová sobota 
letošního roku byla v Krup-
ce ve znamení městského 
reprezentačního plesu, který 
patří mezi tradiční místní 
akce. Město Krupka společně 
s průmyslovou zónou uspo-
řádalo společenský ples, na 
kterém se sešli všichni, kteří 
mají rádi společenská setkání, 
hudbu, tanec a dobrou náladu. 
Na všechny přítomné čekal 
bohatý program. Celým spole-
čenským večerem provázela 
hudební skupina Alibi, která 
zahrála skladby a melodie pro 
všechny generace. Kouzelník 
J. Vadiš pak se svými asistent-
kami předvedl vystoupení, 
během kterého se nejednomu 
divákovi zatajil dech. Kdo by 

také nebyl naplněn úžasem, 
když jedna z asistentek kou-
zelníka zmizela neznámo kam. 
Následně již všichni netrpělivě 
očekávali vystoupení hlavního 
hosta večera, kterým byl zpě-
vák Martin Maxa, aby zpestřil 
večer svými nejznámějšími 
hity.  Rostislav kadlec

Příměstský tábor v Úpořinách
I letos jsme pro vaše děti připravili dva termíny příměstského tá-
bora na Minifarmě v Úpořinách. Děti stráví týden mezi zvířátky 
a koňmi. Mohou se těšit samozřejmě na ježdění na našich ko-
ních a ponících a péči o ně, dále na různé hry a soutěže v rámci 
celého týdne. Pitný režim a strava zajištěna. Tábor je určen pro 
děti od 6 do 16 let. Cena za turnus je 2200 korun. Tábor je vždy 
ve všední den od 8:00 do 16:00 hodin. Turnusy: 10. až 14. červen-
ce a 14. až 18. srpna. Další informace získáte na telefonním čísle 
733687614 nebo na mailové adrese svobodova@uporiny.cz. Bude-
me se na vás těšit!  petra Svobodová, Sportovní stáj Svobodová

Ledové království pro školky
Přechod z mateřské školy 
na školu základní je jedním 
z důležitých mezníků v našem 
životě. Každý jsme si tímto 
přechodem prošli a nějakým 
způsobem jsme jej vnímali. 
Naši předškoláci „chodí“ do 
školy už nyní, když jsou ještě 
v MŠ. V aranžovaném ledovém 
království jsme využili hlav-
ních postav stejnojmenné po-
hádky, a tak děti pracovaly pod 
vedením starších spolužáků. 
Vstoupily do labyrintu prin-
cezny Anny, sledovaly cesty 
a na jejich konci našly správné 
komponenty, ze kterých sesta-
vily Olafův stojánek na tužky. 
Lepily, stříhaly, vybarvovaly 
a skládaly jednotlivé části 

dohromady. V jiných třídách 
vyráběly čelenku s Olafem, se-
stavením skládačky zachránily 
sněhuláka Olafa. Odměnou 
pro všechny byla frozen karta 
plná razítek za splněné úkoly 
a navíc ještě s omalovánkou, 
tedy úkolem „na doma“. Děti 
odcházely ze školy s rozzáře-
nýma očima, ruce plné dárků 
a věříme, že i s touhou přijít 
brzy do školy.

 milena Hampejsová, výchovná poradkyně 
zŠ antonína Sochora Duchcov

Zaměstnanci chráněných 
dílen Arkadie v novém
Zaměstnanci chráněných dílen Arkadie dostali od firmy Yang- 
feng dar v podobě nového pracovního oblečení. Všichni z něj 
měli velkou radost a vzhledem k tomu, že oblečení bylo opravdu 
hodně, zbylo i na žáky školy Arkadie, kteří chodí v rámci svého 
vzdělávání na praxe. Přestože nepůsobí firma Yangfeng v našem 
regionu, nabídla pomoc právě teplické Arkadii. Ve firmě je totiž 
zaměstnaná v rozhodující pozici paní Papoušková, která s Arkadií 
spolupracovala už v předchozím zaměstnání. To svědčí o tom, že 
Arkadie není Tepličanům lhostejná. Děkujeme!  Josef Hon, arkadie Teplice
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do KontejnerŮ Patří zejména 
•	 starý nábytek, např.: křesla, židle, skříně, 

válendy
•	 podlahové krytiny, např.: koberce, linolea
•	 sanitární keramika, např.: umyvadla, 

toalety

do těchto KontejnerŮ nePatří
•	 zemina, suť či kamení
•	 elektroodpad (např. lednice, televize, 

mikrovlnné trouby, pračky atd.)
•	 nebezpečný odpad (např. zbytky barev, 

ředidla, vyjetý olej, zářivky, autobaterie)  

Přistavování velKoKaPacitních 
KontejnerŮ v tePlicích
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
23.2.–27.2., 30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 
13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–
30.10., 30.11.
Zeyerovo nám. 1300 
6.3.–9.3., 10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–
22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 
17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 
30.11.–4.12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna 
x 5. května – u hřiště 
27.3.–30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 
14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
21.3.–24.3., 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–
7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12. 
Krušnohorská  – parkoviště 
3.3.–7.3., 7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 
21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–
7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické 
ul. 22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–
8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Unčínská   8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–
20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 
18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.

Proboštovská x Táborská 
23.3.–27.3., 27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 
10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–
27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 
7.3.–10.3., 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–
23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 
16.3.–20.3., 20.4.–24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–
3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–
23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Masarykova x Olbrachtova 
23.3.–27.3., 27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 
10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
2.3.–6.3., 6.4.–10.4., 11.5.–15.5., 15.6.–19.6., 
20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 2.11.–
6.11., 7.12.–11.12.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 
16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 
9.3.–13.3., 13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 22.6.–
26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu  23.3.–27.3., 27.4.–1.5., 1.6.–
5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 
19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–
1.1.2018
Zemská 1439 30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 
13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–
30.10., 30.11.–4.12.
Hlávkova  24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–
24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova  10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–
23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.

Nedbalova x Fibichova 23.3.–27.3., 27.4.–1.5., 
1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 
19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–
1.1.2018
Edisonova 1841–3 na parkovišti 3.4.–6.4., 
8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–
24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Severní x Na Haldách 30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 
8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–
25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 15.3.–18.3., 19.4.–22.4., 
24.5.–27.5., 28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 
11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–
12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12
Skupova x Havlíčkova  6.3.–9.3., 10.4.–13.4., 
15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–
31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Skupova x Thámova  3.3.–7.3., 7.4.–11.4., 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–
29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 16.3.–20.3., 
20.4.–24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–
7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 
21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad  23.3.–27.3., 27.4.–
1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 
14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 14.3.–17.3., 18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 
27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 9.3.–13.3., 13.4.–17.4., 
18.5.–22.5., 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–
4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Kosmonautů  2.3.–6.3., 6.4.–10.4., 11.5.–
15.5., 15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 
28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Kpt. Jaroše  27.3.–30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 
10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–
26.10., 27.11.–30.11.
V Závětří 1676 17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 
13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683 2.3.–6.3., 6.4.–10.4., 11.5.–
15.5., 15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 

28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom 7.4.–11.4., 12.5.–
16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–
24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 
2900 9.3.–13.3., 13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 
22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–
9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
J.Hory x U Horského pramene 10.3.–14.3., 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–
1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.
J.Hory x Vančurova 3.3.–7.3., 7.4.–11.4., 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–
29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 3.4.–6.4., 
8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–
24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–
8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 31.3.–4.4., 5.5.–
9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 
22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–
27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 24.3.–
28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–
15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–
28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K.Čapka 20.3.–23.3., 24.4.–
27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–
14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–
28.12.
Zeyerovo nám. 1300 6.3.–9.3., 10.4.–13.4., 
15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–
31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 24.3.–
28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–
15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–
28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 3.3.–7.3., 7.4.–
11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 
25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.

I n F o R m a c e  o   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 e c H  v   T e p l I c í c H

Poplatky ze psů
Výše poplatku ze psa činí 200 
korun za prvního psa starší-
ho 3 měsíce a 1300 korun za 
druhého a dalšího psa téhož 
majitele za kalendářní rok. 
Podrobnosti stanoví Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2010, 
o místních poplatcích.  zt

Podatelna / czechPoint

Pondělí 8:00–12:00 13:00–17:00

Úterý 8:00–12:00 13:00–15:00

Středa 8:00–12:00 13:00–17:00

Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–15:00

Pátek 8:00–12:00 13:00–15:00

sPrávní PoPlatKy za vydání cestovních doKladŮ

Vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů osobě mladší 15 let 100 Kč

Vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů osobě starší 15 let 600 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 dnů osobě mladší 15 let 2000 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 dnů osobě starší 15 let 4000 Kč

Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo 
cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy 200 Kč

Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování 
státních hranic 100 Kč

Převzetí hotového cestovního dokladu na jiném úřadu, 
než kde byla podána žádost 100 Kč

Vydání cestovního dokladu
cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
•	 se vydává v běžné lhůtě 30 dnů
•	 ve zkrácené lhůtě 6 dnů
•	 občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let
•	 občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

CzechPoint 
v Teplicích
CzechPoint je Český podací ověřovací 
informační národní terminál, díky 
kterému mohou občané obstarat více 
potřebných dokumentů na jednom mís-
tě. Ověřené výstupy v rámci projektu 
CzechPointu poskytujeme v informační 
kanceláři magistrátu města – v hlavní 
budově na náměstí Svobody 2 v Tepli-
cích v těchto úředních hodinách:

1 4
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Křičkova x Škroupova 20.3.–23.3., 24.4.–
27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–
14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–
28.12.
Křížkovského 2508–10  31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–
26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
P. Holého x Purkyňova 28.2.–3.3., 4.4.–7.4., 
9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–
25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–
20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
27.3.–30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 
14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Tyršova 15.3.–18.3., 19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 
28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 11.10.–
14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 
13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Písečná 2990 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–
20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–
24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní 
silnice 24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–
11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 1.3.–4.3., 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Stará Mlýnská x Souběžná  28.3.–31.3., 2.5.–
5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku  16.3.–20.3., 20.4.–24.4., 
25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 
12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
3.4.–6.4., 8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–
20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 
4.12.–7.12.

Svatováclavská x Vladislavova   16.3.–20.3., 
20.4.–24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–
7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 
21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3 4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–
29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Habrová 3082 21.3.–24.3., 25.4.–28.4., 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
7.3.–10.3., 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–
23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Javorová 3025 28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–
9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 28.3.–31.3., 
2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941 21.3.–24.3., 25.4.–28.4., 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Francouzská x Varšavská 28.3.–31.3., 2.5.–
5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 7.3.–10.3., 11.4.–14.4., 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–
1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň  20.3.–
23.3., 24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–
10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–
23.11., 25.12.–28.12.
Slovenská 2638 31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–
13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–

2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–
17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 
ul. 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–
22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru   7.3.–10.3., 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–
28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 
12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 21.3.–24.3., 25.4.–
28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–
15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–
29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 12.4.–
15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 
30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–
16.12.
Vrázova x Svojsíkova  5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků  20.3.–23.3., 
24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 
11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 
25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  3.4.–6.4., 
8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–
24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 
16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 9.3.–13.3., 13.4.–17.4., 18.5.–
22.5., 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 
5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.

Stará Duchcovská 403   21.3.–24.3., 25.4.–
28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–
15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–
29.12.
Sklářská 223 – 247 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
V Břízkách – točna  MHD 22.3.–25.3., 26.4.–
29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–
16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–
30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  20.3.–23.3., 24.4.–
27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–
14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–
28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 3.4.–6.4., 
8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–
24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 10.4.–
13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 
28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–
14.12.
Litoměřická 27.3.–30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 
10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–
26.10., 27.11.–30.11.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 27.3.–30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 
10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–
26.10., 27.11.–30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 28.3.–31.3., 
2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Zrenjaninská 297–8 29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–
23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Zrenjaninská 320–1 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–
6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 
30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–
17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12

harmonoGram svozu bio nádob
V období březen – listopad bude svoz probíhat 
opět 1x za 14 dní, beze změn – tedy každé 
pondělí v lichém kalendářním týdnu. Termíny 
svozů ve Vaší lokalitě tedy budou: 13.3., 27.3., 
10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 
31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 
6.11. a 20.11.2017

Opravy 
v Duchcově

Začala rekonstrukce kanali-
zace v Malinovského ulici. Do-
končená by měla být na konci 
května. Stávající kanalizace 
neznámého stáří je z betonu 
o vnitřním průměru 300 mm. 
Stoka vedená v asfaltobeto-
nové komunikaci a v zeleném 
pásu je ve špatném technic-
kém stavu, jak prokázala její 
kamerová prohlídka – potrubí 
je vysoce zkorodované a po-
praskané, proto SVS rozhodla 
o rekonstrukci.  zt

Rekonstrukce kanalizace 
potrvá do půlky prázdnin
Stavební práce na rekon-
strukci vodovodu a ka-
nalizace, které probíhají 
v ulicích J.Suka a Křičkově, 
budou trvat do konce 
července. V obou ulicích 
je splašková kanalizace 
tvořena kameninovým 
potrubím vnitřního prů-
měru 200 mm. Stoka byla 
uvedena do provozu kolem 
roku 1930 a podle kame-
rové prohlídky je dnes 
ve špatném technickém 
stavu, vykazuje praskliny 
a lokálně kaverny v šach-
tách. V souběhu s ní je 
v menší hloubce uložena 
dešťová kanalizace ve 
vlastnictví města, tvořená 

úseky z betonu vnitřního 
průměru 400 mm a betonu 
vejčitého profilu 600/1050 
mm, která je rovněž ve 
špatném stavu. Obě stoky 
jsou zaústěny do jednot-
né kanalizace v ulici Pod 
Doubravkou. V Křičkově 
ulici je litinový vodovod 
vnitřního průměru 80 mm 
z roku 1945, jehož souběž-
ná rekonstrukce je zahrnu-
ta do stejné akce.  zt

Magistrát bojuje 
s hlodavci
Kvůli nadměrnému 
výskytu hlodavců pro-
bíhá až do 20. dubna 
v Teplicích povrchová 
deratizace. Akce pro-
bíhá na katastrálním 
území Teplic, ohraničené 
čtvrtí Hudcov až Sobědruhy. Chemické 
nástrahy jsou umístěny na místech 
přístupných veřejnosti do jedových sta-
niček, které znesnadňují přístup dětem 
a domácímu zvířectvu. Deratizované 
objekty a prostory i deratizační sta-
ničky uložené na volném prostranství 
jsou označené výstražným návěstím. 
V době provádění deratizace je nutné 
vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsled-
ku nepozornosti občanů k případnému 
požití deratizační látky, je nutné vyhle-
dat lékaře.  zt
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Na sklonku roku 2016 otevřela 
světová síť klinik Mediestetik v 
Teplicích svou již třetí pobočku 
v ČR. Díky tomu máte i vy, 
obyvatelé Ústeckého kraje, 
možnost využívat těch 
nejnovějších technologií, které 
nabízí soudobá privátní 
stomatologie a dermatologie.

M
ezinárodní síť klinik 
Mediestetik patří mezi 
nejstarší evropská 

zdravotnická zařízení zaměřená 
na estetickou medicínu. Téměř 
dvacet let představuje značka 
Mediestetik exkluzivitu, 
prémiovou kvalitu a vysokou 
odbornost spolu s inovativními 
metodami a nejmodernějším 
technologickým vybavením. Že 
je tento koncept žádaný, 
potvrzují tisíce spokojených 
pacientů napříč kontinentem.  

Světový přístroj 
Ultraformer III poprvé 
v České republice
Klinika Mediestetik přináší 
nejen do Teplic, ale i do ČR 
jako první unikátní přístroj 
Ultraformer III pro bezoperační 
lifting obličeje. Ve srovnání s 
jinými technikami, kterým 
chybí stejná přesnost 
zaměření, technologie HIFU 
dodává cílenou ultrazvukovou 
energii, což je velmi efektivní a 
umožňuje přímý lifting určitých 

oblastí těla. Ultrazvuk prochází 
kůží a teplem způsobuje, že 
kolagenová vlákna se stahují a 
tím vypínají pokožku. Pokožka 
je pevnější, pružnější a vypadá 
o poznání mladší a zdravější. 
Po ošetření navíc není potřeba 
žádná rekonvalescence ani 
speciální režim. Kromě ošetření 
povrchových i hlubokých 
struktur pokožky zároveň, je 
díky přístroji Ultraformer III 
možné zaměřit se také na 
každou oblast zvlášť (čili ošetřit

jen povrchové struktury pleti či 
jen ty hluboké), a tedy vyřešit 
skutečně jen ten problém, 
který pacienta trápí. Po jeho 
pražské premiéře, máte teď 
možnost si tuto unikátní 
metodu vyzkoušet i vy v 
Teplicích a Ústeckém kraji.

Neinvazivní liposukce
I přes veškerou snahu se vám 
stále nedaří ztratit ani kilo. 
Nebo jste po porodu a bříško 
ne a ne shodit? Zkuste to s 
malou pomocí kryolipolýzy. 
Proces kryolipolýzy vynalezli 
vědci z proslulé Harvardské 
univerzity a po své certifikaci 

Federálním úřadem pro 
kontrolu léčiv v USA a po 
obdržení evropského certifikátu 
CE se rychle rozšířila do Evropy 
i do celého světa. Jde o 
ambulantní metodu, která 
pomáhá tvarovat problémové 
partie, pomocí cíleného 
mražení tukových buněk, které 
vede ke snížení tělesného tuku 
bez poškození jiných tkání. 
Dokáže ošetřit vnitřní i vnější 
stehna, boky, břicho či paže, 
případně i další oblasti, kde je 
problematické odstranění 
tukových úložek. Její největší 
předností je rychlost a 
nenáročnost – ošetření jedné 
oblasti trvá pouze hodinu, je 
bezbolestné a není po něm 
potřeba žádná rekonvalescence 
– bezprostředně poté se tak 
pacient může vrátit do práce či 
na schůzky a do běžného 
života. Ošetření je zaměřeno 
pouze na tuk. Nijak tedy 
nepostihuje žádné jiné tkáně, 
orgány ani nervy. Pacient je při 
něm navíc chráněn speciální 
gelovou membránou a chytrým 
nastavením přístroje. Efektivita 
ošetření je dle studií až 97 %.

Odstranění tukových depozit v 
problémových oblastech má 
tak nově snadné a bezbolestné 
řešení!

Unikátní technologie 
na nové klinice v Teplicích

Trvalá laserová 
epilace, odhoďte 
žiletky, vosk 
i cukrovou pastu 

aserová epilace pomocí 

Lalexandritového laseru 
®Candela GentleLase  je 

jako jediná patentovaná 
Federálním úřadem pro léčiva 
v USA (FDA) jako prokazatel-
ně účinná. Ošetření je velmi 
rychlé, díky speciálnímu 
systému chlazení pokožky 
bezprostředně před laserovým 
impulsem a po něm je 
ošetření také takřka 
bezbolestné a jeho výsledky 
jsou skutečně trvalé.

Jak přesně laserová epilace 
funguje? Paprsek alexandrito-
vého laseru proniká k 
vlasovým cibulkám a vyvolává 
jejich tepelnou destrukci, další 
chloupky proto zkrátka nemají 
odkud růst. Nejde tedy o 
depilaci, což je pouhé 
povrchové odstranění 
nežádoucích chloupků, nýbrž 
o epilaci, což je odstranění 
ochlupení i s vlasovými 
cibulkami. K dokonalému 
výsledku povětšinou postačí 
kůra 4-5 ošetření.

Kolik ošetření stojí?
Klinika Mediestetik nabízí 
právě v těchto dnech speciální 
zaváděcí 50% slevu na 
všechny laserové epilace. 
Ceny na klinice jsou tak velice 
příjemné a při porovnání s 
náklady na holení či jiné 
postupy pro odstranění 
ochlupení více než výhodné:

ź horní ret 300 Kč

ź brada 375 Kč

ź intimní oblast 500 Kč

ź lýtka 1750 Kč

Více naleznete na 
www.mediest.cz

SLEVA 

50%

PŘED
OŠETŘENÍM

16 TÝDNŮ PO
OŠETŘENÍ

Krupská 12, Teplice

Tel.: +420 471 000 071 

info@mediest.cz - www.mediest.cz
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