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Pavel Šedlbauer

Risk se nám 
vyplatil

STRANY 8–9

Jízdné v Teplicích 
patří k těm dražším

STRANA 6

Kompletní program 
„Lázeňské“

STRANA 10

Zprávy

Volný čas



Tip Jaroslava 
Purkyta
Rád vás pozvu na 
skvělý koncert do 
teplického Jazz Clu-
bu. Už 12. května od 
20:00 hodin u nás 
vystoupí skupina 
Gamba blues band. 
Ta vznikla během 
roku 1997 čirou 
náhodou. Evangelický farář a součas-
ně kytarista Pavel Jun (Jericho) se při-
stěhoval z Vysočiny do Čáslavi. První 
členové budoucí kapely Zdeněk Klon 
(Krásné nové stroje), Standa Svoboda 
(Hluboká orba), Jarda Slavíček (He-
ver), Břeťa Oliva měli v té době svou 
aktivní muzikantskou kariéru pově-
šenu na hřebík. Sladké nicnedělání 
ale nikoho dlouho nebavilo, slovo dalo 
slovo a na čáslavské faře se začalo 
jamovat pro potěchu duše, pro procvi-
čení rukou, pro osvěžení muzikant-
ských grifů (riffů?), pro odpočinek od 
manželek. Z pravidelného jamování se 
zrodilo pár zdařilých písniček. Přátelé 
začali naléhat, a tak došlo k prvnímu 
koncertu v březnu 98 v klubu Vagon 
v Kutné Hoře. Při hledání názvu pro 
kapelu rozhodlo to, že se v té době 
zkoušelo v Čáslavi. Návrh na Kosmos 
Blues Band neprošel, a když někdo 
přišel s tím, že v jedné z čáslavských 
lékáren vyrábí pan lékárník Stočes 
bylinný likér s názvem Gamba, byl 
název pro band na světě. Libozvučné 
slovo Gamba má navíc i více významů 
(Viola da gamba – strunný nástroj, 
nebo v moravském nářečí gamba zna-
mená „velká huba“) a všem aktérům 
se zamlouvalo. (Shodou okolností 
v poslední sestavě Gamby hraje syn 
onoho lékárníka a pokračovatel v tra-
dici výroby likéru Gamba – Eduard 
Stočes.) Po odchodu Jardy Slavíčka 
usedl za bicí Jan Píška a kapela, teď 
viditelně dvougenerační, zůstala bez 
personálních změn celých pět let. Na 
koncertu uspořádaném k pětiletému 
výročí v kultovní hospodě Na kříži 
ve Břehách si jako host zahrál na 
saxofon Pavel Žejdlík (Mertz Four), za-
pomněl odejít a kapela dostala nového 
člena a nový zvuk. 2004 odešel Břeťa 
Oliva a nastoupil již zmíněný Eda Sto-
čes, hráč na klávesy. Během posled-
ních let hrála Gamba blues band na 
mnoha festivalech, v mnoha klubech, 
v mnoha hospodách. Mezi nejpříjem-
nější chvíle na pódiu patří jamování 
se Sylvií Josefovskou a Ďurem Turtě-
vem v Šamorině, s Janou Koubkovou 
v Hořicích, dvojí hostování Radima 
Hladíka (Kutná Hora, Přelouč), účast 
na festivalech v Šumperku, Poličce, 
Jimramově, na Přeloučské Blues Night, 
na Bratislavském Livin Blues a trojí 
slovenské turné. I když – v lecjaké 
hospodě nám taky bylo dobře. Dobře 
se bavte.  Jaroslav Purkyt, Jazz Club Teplice

k u l T u r o u

Centrum města
27. a 28. 5. Zahájení láZeňské seZony 

Šanovská muŠle
6. 6. 16:30 Galiani Gypsy jaZZ
10. 6. 16:30 BiG Band tepliCké konZervatoře
13. 6. 16:30 Základní uměleCká Škola tepliCe

kostel sv. jana křtitele
9. 5. 19:00 Brixiho komorní souBor

Zahradní dům 
17. 5. 19:00 7. aBonentní konCert Cyklu k
5. 6. 19:00 heroldovo kvarteto
12. 6. 19:00 klarinetový kvintet sČF tepliCe 
19. 6. 19:00 daGmar Zelenková a váClav krahulík

knak tepliCe
11. 5. 19:00 devítka + jindra kejak
12. 5. 21:00 motorhead CZeCh repuBliC/metalliCa 

rev. Beroun/judas priest rev.
16. 5. 20:00 na stojáka
19. 5. 20:00 audioshoCk

kluB hvjeZda
16. 9. 20:00 motörhead revival CZ
11.11. 20:00 jiří sChmitZer

Božák
12. 5. 21:00 What the FuCk?! Feat CoFFeBreak
13. 5. 21:00 the roCket doGZ 

a rememBer the hereos

jaZZ CluB
12. 5. 20:00 GamBa Blues Band
19. 5. 20:00 marta topFerová & milokraj

kino květen

10. 5. 20:00 mžitky
11. 5. 17:30 král artuŠ: leGenda o meČi 3d
11. 5. 20:00 ZahradniCtví: rodinný přítel

12. 5. 20:00 ZahradniCtví: rodinný přítel
13. 5. 13:30 mimi ŠéF 3d
13. 5. 15:30 anděl páně 2
14. 5. 20:00 ZahradniCtví: rodinný přítel
15. 5. 20:00 lady maCBeth
16. 5. 15:00 moldavská dráha a Flájský 

plaveBní kanál
17. 5. 20:00 nejŠťastnějŠí den v životě o. mäkiho
18. 5. 20:00 vetřeleC: Covenant
19. 5. 17:30 Cuky luky Film
20. 5. 13:30 příŠerky pod hladinou
21. 5. 10:00 Šmoulové: Zapomenutá vesniCe
22. 5. 20:00 pád
23. 5. 15:00 ZahradniCtví: rodinný přítel
24. 5. 20:00 kaFe a CiGára
25. 5. 17:30 piráti Z kariBiku: salaZarova pomsta
26. 5. 20:00 piráti Z kariBiku: salaZarova pomsta 3d

29. 5. 20:00 vetřeleC: Covenant
30. 5. 15:00 vŠeChno neBo niC
31. 5. 20:00 lemmy Forever

kruŠnohorské divadlo
11. 5. 10:00 a 18:00  sluha dvou pánů
12. 5. 10:00 a 18:00  sluha dvou pánů
15. 5. 19:00 Chvilková slaBost
18. 5. 19:00 dům Bernardy alBy
22. 5. 19:00 CeleBrity
7. 6. 16:00 tanČíme na terase se starou seŠlostí
11. 6. 19:00 souBorné dílo W. shakespeara 

ve 120 minutáCh
13. 6. 19:00 shyloCk
14. 6. 16:00 tanČíme na terase s douBravankou
21. 6. 16:00 tanČíme na terase s vaBank

dům kultury
9. 5. 16:30 akademie ddm
10. 5. 16:00 tanČíme s douBravankou
11. 5. 19:00 7. aBonentní konCert Cyklu B
16. 5. 16:00 a 17:00  káČátko
18. 5. 19:00 sFt představuje aBsolventy tepliCké 

konZervatoře
25. 5. 19:00 ZahajovaCí konCert hudeBního 

Festivalu l. van Beethovena 2017
30. 5. 19:00 mládí s Filharmoniky

reGionální muZeum tepliCe
do 27. 8. nesmrtelná krása
do 28. 5. život jako v pohádCe: 

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

Zahradní dům nabídne Malou Paříž
Milovníci dobré hudby se i v letošním roce 
mohou těšit na venkovní nedělní před-
stavení, které Antonín Moravec pořádá 
u Zahradního domu. Série vystoupení 
nazvaná Malá Paříž, která již neodmysli-
telně patří k teplické kultuře, tu opět bude 
až do podzimu.

První Malá Paříž letošního roku se usku-
teční 21. května od 15.00 hod. tradičně v Al-
tánu u Zahradního domu. Těšit se můžete 
například na kompletní skupinu VOILA se 
zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou v čele, 
Justina Lavashe či Annešanté z Plzně.

Antonín Moravec slibuje, že bude násle-
dovat dalších 18 nedělí plných hudby.  zt
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Jak hodnotíte 
teplickou MHD?

 
Petra Tojnarová 
38 let, konzultant 
Teplice

Vadí mi trošku dost cena 
jízdného. A že to musí platit 
i staroušci nad 70 let.

 
kateřina nesvadbová 
26 let, zaměstnaná 
Teplice

MHD jsem dřív používala 
celkem dost, ale teď už jí 
moc nejezdím, tak to ani 
nějak neřeším. 

 
monika Trechová 
29 let, labská plavební 
Teplice

Samozřejmě, že by se mi 
líbilo, kdyby to stalo méně. 

 
Pavlína Bělovská 
28 let, mateřská dov. 
Teplice

Já už MHD nejezdím. Mám 
auto, což je fajn i kvůli 
tomu, že jsem na mateřské.

radek Jakubec 
26 let, administrativa 
Teplice

Určitě spokoje-
ný nejsem. Hodně mě štve 
právě cena i kvalita MHD.

a n k e T a

Teplice znečišťují exkrementy

Teplice majitelům psů zdarma 
rozdají sáčky na exkrementy. 
Každý, kdo uhradí poplatek za 
psa, jich letos dostane rovnou 
stovku. Město tak chce lidi 
motivovat, aby nezapomínali 
po svých pejscích uklízet. 

Neuklizené exkrementy ne-
jen znečišťují životní prostře-
dí a narušují vzhled obce, ale  
jsou potravou pro potkany, 
zdrojem infekcí pro občany, ze-
jména pak malé děti, a rovněž 
pro samotné psy. „Pevně věří-
me, že dostane-li držitel pej-
ska první impuls, bude pak už 
i nadále odpovědně přistupo-

vat k úklidu po svém pejskovi, 
a pomáhat tak zlepšovat život-
ní prostředí v našem městě,“ 
uvedla Marcela Tůmová z tep-
lické radnice.

V Teplicích bylo za rok 2016 
evidováno bezmála 4000 
pejsků. Na poplatcích za psy 
město vybralo 720 tisíc korun. 
Za úklid psích exkrementů za-
platilo 860 tisíc. Mnozí lidé sou-
hlasí, že i přes to je exkremen-
tů hodně. „V parcích je to vidět. 
Buď se musí více uklízet, nebo 
zpřísnit dohled nad majiteli 
psů,“ komentoval rozhodnutí 
radnice Stanislav Dostálek.  lu

žít teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast teplicka  Datum vydání: 3. 5. 2017 
 Příští vydání: 31. 5. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 24. 5. 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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MHD je prostě 
potřebná

Když mám 
nastoupit do 
autobusu nebo 
trolejbusu měst-
ské hromadné 
dopravy, nejsem 

z toho nadšený. Jednak 
někdy je třeba čekat, než 
přijede, i když prší, sněží 
nebo je horko. Někdy je pak 
vůz přecpaný nebo třeba 
ušpiněný, protože si před 
pár minutami někdo usmy-
slel, že sedačka je bezvadné 
místo, kam položit své boty.

Ani mi není příjemné, 
zvláště v létě, když do vozu 
nastoupí někdo, kdo sprchu 
naposledy viděl minulou so-
botu a slovo deodorant po-
važuje ze vulgární nadávku. 
Nebo někdo, kdo nepovažu-
je za nutné se cestou pře-
vléci z montérek, ve kterých 
celý den kopal.

Do městské hromadné do-
pravy i přes její pověst měs-
ta sypou miliony a miliony 
korun ročně. Proč? Jednak 
to má sociální aspekt, a ne 
každý má auto a může ho 
používat k cestě do práce. 
A i kdyby. Centra měst nejsou 
nafukovací a všechna auta 
se do nich nevejdou ani nyní, 
kdy MHD používají tisíce lidí.

Možná by stačila malá 
změna. Nejen v investicích. 
Ale i v lidském přístupu 
a vzájemné ohleduplnosti. 
A také v tom, za jízdu pokaž- 
dé zaplatit, což je mnohým 
cizí.  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 Sportage: kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia Sorento: kombinovaná spotřeba 6,1–6,7 l/100 km. Emise CO2 161–177 g/km. Kia Niro: 
kombinovaná spotřeba 3,8–4,4 l/100 km. Emise CO2 88–101 g/km. Kia Soul: kombinovaná spotřeba 4,8–6,9 l/100 km. Emise CO2 127–159 g/km. Vyobrazení vozů je pouze 
ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 6. 2017. 

SUVerénně nejlepší nabídka

Kia Niro
Ekologické auto roku 2017 v ČR

Kia Sorento
Luxusní 4x4 

Kia Sportage
2 testovací dny zdarma

Kia Soul
Originální crossover
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V Janáčkových sadech je nové dětské hřiště
Teplice – V teplických Janáčko-
vých sadech bylo vybudováno 
nové dětské hřiště. Zájemci 
ho najdou v místě od ulice 
Kmochova cesta nebo Ševčíko-
va. Jsou na něm tři herní prvky 
ve tvaru zvířat, které se pyšní 
veselými barvami. Krátce po 
otevření ale již na atrakcích 
řádili vandalové.

Práce v sadech nekončí a děti 
se v letošním roce mohou tě-
šit na další atrakce. V létě sem 
radnice nechá instalovat jede-
náct vyřezávaných dřevěných 
pohádkových postaviček. Bu-
dou rozmístěny po celé trase až 
k Botanické zahradě. Součástí 

revitalizace bude také úprava 
zeleně, cest, doplnění laviček 
a odpadkových košů.

„Pevně věříme, že nové herní 
prvky, pohádkové postavičky 
a celá revitalizace Janáčkových 
sadů budou dalším zatraktiv-
něním veřejného prostoru, 

které občané města i turisté 
uvítají,“ řekla náměstkyně pri-
mátora Radka Růžičková.

Teplice mají i další plány, jak 
udělat místo pro rodiny s dět-
mi ještě zajímavější. „Třešnič-
kou na pomyslném dortu by 
pak mohlo být zakomponová-
ní nevyužívaného vodojemu 
na vrcholu Janáčkových sadů 
v podobě pohádkového hradu, 
na jehož vrcholu by mohla stát 
dřevěná rozhledna. Záměrem 
je také  zbudovat podél vyhlíd-
kové cesty veřejné LED osvětle-
ní či nasvětlení rozhledny,“ po-
psal možné nápady náměstek 
primátora Hynek Hanza.  lu

Trojice mužů nakradla věci za víc než milion
Teplice – Kriminalistům z Teplic 
se podařilo dopadnout tří-
člennou bandu zlodějů, kteří 
vykrádali obchody a další místa 
na Teplicku. Postrachem byli 
několik měsíců. Zatím jim poli-
cie prokázala jedenáct činů, ale 
nevylučuje, že jich bude více.

Trojice kradla fotoaparáty, 
kola, nářadí, nábytek a další 
věci, jejichž hodnota přesáhla 
jeden milion korun. Část ukra-
dených věcí našli při domov-
ních prohlídkách nebo u lidí, 
kteří je od zlodějů koupili.

Organizátorem byl osmnáct-
krát trestaný osmatřicetiletý 
recidivista. Policisté tušili, že 
za vším je, ale neměli nejdří-
ve dost důkazů. „Začal na sebe 

nabalovat komplice, ovšem 
nezávisle na sobě,“ řekl krimi-
nalista Jiří Honák. Spolu s ním 
kradli dvaačtyřicetiletý a pěta-
dvacetiletý muž.

Past nad bandou sklapla, 
když se hlavní strůjce poku-
sil vyhrást prodejnu nářadí 
a krátce poté ho zadrželi po-
licisté. Nakonec si došli i pro 
ostatní členy.

Hlavní strůjce je ve vazbě 
a hrozí mu až osm let vězení. 
Nejmladšímu zloději pět let za 
mřížemi.  zt

Zastupitelé nic 
neudělali
košťany – Soud zprostil obžaloby 
desítku komunálních politiků 
z Košťan na Teplicku. Byli ob-
vinění  za sjednání výhody při 
zadávání veřejné zakázky za 
půl milionu korun týkající se 
autobusových zastávek a dal-
ších prací. Okresní soud jim 
před dvěma lety udělil podmí-
něné tresty, ale nyní odvolací 
soud trest zrušil. Podle nového 
rozhodnutí nic nezákonného 
neudělali. Rozsudek je pravo-
mocný.  zt

Natle propaguje fotbal na netu 
Teplice – FK Teplice budou mít 
jako vůbec první klub v České 
republice svou youtuber-
ku. Pro klub bude pracovat 
youtuberka Natle, kterou klub 
objevil při jejím natáčení při 
prohlídce stadionu.

Šestnáctiletá Natle je býva-
lou fotbalistkou, a tak ji před 
nedávnem napadlo natočit 
jedno z videí pro svůj kanál 
na stadionu na Stínadlech. Na 
základě tohoto videa se s ní 
klub dohodl na vzájemné spo-

lupráci. „Chceme využít youtu-
berského boomu, který se šíří 
českým internetem. Náctiletí 
mají o tento fenomén obrov-
ský zájem a budeme moc rádi, 
pokud se je i tímto způsobem 
postupem času podaří nalákat 
na stadion,“ řekl mluvčí klubu 
Martin Kovařík.

Natle bude připravovat růz-
ná videa, například nekon-
venční rozhovory s fotbalisty, 
diváky na Stínadlech a další 
zajímavá videa ze zákulisí klu-

bu. „Beru to jako velkou příle-
žitost zviditelnit se, k fotbalu 
jsem měla vždycky hodně blíz-
ko, a dokonce jsem na Stína-
dlech jako malá doprovázela li-
gové fotbalisty na hřiště, takže 
se na tuhle práci moc těším,“ 
uvedla.  lu
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Chcete se podílet na zajímavé 
a originální práci? 
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby 

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost, individuální sjednání zaměstnaneckých výhod
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč, 1-směnný provoz
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby

Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice 
(zastávka trolejbusů je přímo u areálu, kde sídlíme)
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost
Co nabízíme: individuální sjednání zaměstnaneckých výhod – příspěvek 
na dojíždění, 1-směnný provoz
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč
Možnost i práce z domova
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá nové spolupracovníky a nabízí volné pracovní místo

Firma: Colortec, s.r.o., pracoviště Teplice, Modlanská 1
Směnnost: 1-směnný provoz, Pracovní úvazek: plný i částečný
Pracovněprávní vztah: hlavní pracovní poměr 
Minimální stupeň vzdělání: minimálně základní
Nástup do zaměstnání: ihned, dle domluvy
Mzdové rozpětí: při stoprocentním plnění 14.500,- Kč a více
Poznámka k volnému místu: nutná manuální zručnost (práce v úkole)
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, telefon 417 537 818

DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY VLASOVÝCH VZORNÍKŮ

I N Z E R C E

Za rychlost 
padaly pokuty
Teplice – Během celostátní akce 
Speed Maraton orientované na 
měření rychlosti policisté na 
Teplicku přistihli 36 řidičů, kte-
ří překročili nejvyšší povolenou 
rychlost. A to i přes to, že již ně-
kolik dnů předem byly zvýšené 
kontroly na silnicích avizovány 
médii. Celkem policisté uložili 
blokové pokuty ve výši 15 100 
korun. dva případy porušení 
zákona bude ve správním řízení 
řešit příslušný úřad.  zt

Na Letné bude 
discgolfové hřiště
Teplice – Město chce vybudovat 
discgolfové hřiště v parku Na 
Letné. Náměstek primátora 
Hynek Hanza uvedl, že záměr je 
v současné době ve fázi příprav. 
Výstavba hřiště by měla být 
zahájena přibližně v druhé polo-
vině května a první návštěvníci 
by si mohli tuto hru vyzkoušet už 
v první polovině měsíce června. 
Discgolf vznikl v 70. letech v USA 
a je jedním z nejrozšířenějších 
sportů s létajícím talířem, odvo-
zeným z klasického golfu. Cílem 
hry je, podobně jako v golfu, 
dokončit jamku co nejmenším 
počtem úderů – tedy hodů.  zt

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 | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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Koncert vynesl přes 8 tisíc korun
Teplice – Výtěžek 8 182 korun 
přinesl Jarní benefiční koncert 
pro teplickou nemocnici, uspo-
řádaný již potřetí pod heslem 
„Chceme dělat více pro naše 
pacienty, ne protože musíme, 
ale protože chceme“. 

V kostele sv. Jana Křtitele na 
Zámeckém náměstí v Teplicích  
vystoupily Komorní sbor Tepli-
ce a dětský sbor Poupata. Výtě-
žek z koncertu bude použit na 
nákup aktivizačních pomůcek 
a na tvůrčí dílny pro pacienty. 

Oba sbory připravily skvě-
lé vystoupení. První vystou-
pil komorní sbor Teplice pod 
vedením sbormistryně  Pavly 
Sedlákové a druhý dětský sbor 
Poupata při Základní škole 
Maršovská Teplice pod vede-
ním dvou sbormistryní, Hele-
ny Mazollini a Jany Ptáčkové, 

korepetitorky paní Loskotové.  
Novinkou letošního benefiční-
ho koncertu byl stánek chrá-
něné kavárny Fokus kafe – 

Teplice, který na prostranství 
před kostelem zajišťoval pro 
všechny návštěvníky možnost 
občerstvení.  zt

75 milionů na nákup hybridních trolejbusů
Teplice – V Teplicích bude příští 
rok jezdit pět nových hybrid-
ních trolejbusů. Zastupitelé 
dnes schválili jejich pořízení 
a vyčlenili na ně v rozpočtu 75 
milion korun. Původně město 
chtělo koupit jen dva klasic-
ké vozy. Hybridní trolejbusy 
město volí proto, aby mohly 

přejíždět mezi části Teplic, kde 
nejsou nainstalované troleje.

Na vozy si město nejspí-
še bude muset počkat. Jednak 
musí proběhnout výběrové ří-
zení. „Dodací lhůty jsou kolem 
osmi měsíců,“ řekl náměstek 
primátora Hynek Hanza. Město 
počítá, že by měly jezdit od čer-

vence příštího roku. Pokud tro-
lejbusy dorazí dříve, rozhodně 
prý nebudou stát v garáži.

Podle vedoucího finanční-
ho odboru Romana Jodase má 
město v dlouhodobém výhle-
du pořídit v příštích čtyřech 
letech 20 trolejbusů za zhruba 
300 milionů korun.  zt

Muž přepadl hernu, aby mohl za mříže
Teplice – Jak ze špatné komedie 
vypadá záminka šestadvace-
tiletého muže, který v noci 
přepadl jednu z teplických 
heren. Sice peníze a nějaké 
věci ukradl, ale po dopadení 
policistům tvrdil, že to udělal, 
aby se dostal do vězení. Zde 
může strávit až deset let.

Podle policistů přepadl ob-
sluhu tak, že muže zezadu 
chytit do „kravaty“ a násled-
ně po něm požadoval, aby mu 
vydal peníze z pokladny. Z té 

měl nakonec odcizit něko-
lik desítek tisíc, ke kterým si 
ještě vzal dva mobily a z mís-
ta činu utekl. Policisté ale lu-
piče na základě popisu ještě 
téže noci zadrželi i s částí od-
cizené hotovosti, ze které už 
stihl pár tisíc prohrát v auto-
matech.

Muže totiž pár hodin před 
loupeží vyslýchali na služebně, 
kam se sám dostavil s přizná-
ním, že v práci odcizil tržbu, 
a když policisté od přepade-

ného z herny uslyšeli popis 
pachatele, plně se shodoval 
s oblečením a vizáží muže, 
který po výslechu ze služebny 
odešel. Když se ho pak krimi-
nalisté u výslechu ptali, proč 
hernu přepadl, jeho vysvětle-
ní bylo zarážející. „Večer se šel 
udat, protože se domníval, že 
ho policie zavře a on bude mít 
kde spát. Když se tak nestalo, 
rozhodl se, že provede něco zá-
važnějšího, a šel loupit,“ uvedl 
mluvčí policie Daniel Vítek.  lu

Tepličtí vyhráli 
Juniorský maraton
Teplice, Ústí n. l. – V krajském 
kole Juniorského maratonu 
v Ústí nad Labem v úterý zví-
tězil tým teplického gymnázia. 
Desítka studentů maratonskou 
trať formou štafety zdolala 
v čase 2:44:16. Postupuje tak 
do finálového kola. Juniorský 
maraton pořádá v Ústí Run 
Czech. Ten je pořadatelem i zá-
řijového Ústeckého půlmara-
tonu, který je rok od roku stále 
populárnější akcí.  lu

Město chce 
opravit troleje
Teplice – Opravit a modernizo-
vat trakční trolejové vedení 
na křižovatkách U Červeného 
kostela/Masarykova a Na 
Hrázi/Dubská se chystá město 
Teplice. Práce by měly začít již 
v polovině května a skončit na 
podzim letošního roku, ačkoli 
vše může omezit počasí. Nabíd-
ková cena uchazečů o zakázku 
nesmí překročit 1,52 milio-
nu korun. Práce musí dělat 
v součinnosti s provozovatelem 
MHD tak, aby zůstala zachová-
na dopravní obslužnost.  lu
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Jízdné v Teplicích patří k těm dražším
Teplice – Pokud chcete v Teplicích 
používat městskou hromadnou 
dopravu a koupíte si jednot-
livé jízdné, sáhnete hlouběji 
do kapsy. Cena 20 korun patří 
k jedněm z nejvyšších nejen na 
severu Čech, ale i v České re-
publice. Výjimkou je samozřej-
mě Praha, kde je cena jízdného 
ještě výrazně vyšší.

Ani za měsíční jízdenku ne-
dají Tepličáci málo. Pro dospě-
lého je například jen o 20 ko-
run levnější, než kolik zaplatí 
člověk v Praze. Ale o pětikoru-
nu levnější než v sousedním 
Ústí nad Labem, kde je jinak 
jednotlivé jízdné nižší.

Od mnohých velkých měst 
se Teplice odlišují tím, že ne-
mají vlastní dopravní podnik. 
Šli cestou najmutí soukromé-
ho dopravce, společnosti Arri-
va. Té bude končit smlouva 
v létě příštího roku a město 
bude muset vysoutěžit do-
pravce nového. Jeho nabídka 
může podle vedoucího finanč-
ního odboru města Roma-
na Jodase znamenat i změny 
v nákladech na MHD.

Město podle schváleného 
rozpočtu dá na městskou hro-
madnou dopravu letos přes 
78 milionů korun. Například 
se sousedním Ústím, které  dá 
přes 213 milionů, se tato část-
ka zdá malá, ale sumy nelze 
srovnávat. Teplice třeba pro 
Arrivu nakupují trolejbusy 
z městského rozpočtu, zatím-
co ústecký dopravní podnik si 
na ně musí vydělat a jsou již 
součástí platby. „Při plánované 
obnově vozového parku v ná-
sledujících čtyřech letech – ná-
kupem hybridních trolejbusů 
lze očekávat roční výdaj měs-
ta o zhruba 75 milionů korun  

vyšší, tedy 150 milionů,“ uvedl 
Roman Jodas. Teplice chtějí ku-
povat 20 vozů. Podle něho měs-
to zároveň z vlastních peněz 
investuje do infrastruktury, na-
příklad do trolejového vedení. 
Vozový park a infrastruktura 
jsou totiž majetkem města.

Pozitivně se na nákladech 
projevilo zapojení do integro-
vané krajské dopravy v roce 
2015, které znamenalo nejen 
lepší komfort pro cestující, ale 
i úsporu peněz pro městský 

rozpočet. Nyní naopak náklady 
rostou kvůli zvyšování platů ři-
dičů a narůstá i výše příspěvků 
pro seniory, která je přes 8 mi-
lionů korun.

Nedobře obyvatelé kraje vy-
cházejí s časovými jízdenka-
mi a jejich cenou ve srovná-
ní s průměrnými příjmy. Podle  
projektu Česko v datech musí 
na roční kupon pracovat něco 
přes 30 hodin, což je druhá 
nejhorší situace mezi regiony 
Čech.  lu

Obec dostane 
novou ČOV
Štrbice – Severočeská vodáren-
ská společnost zahájila inves-
tiční akci vedoucí k odstra-
nění kanalizačních výústí ve 
Štrbicích na Teplicku. To bude 
zajištěno vybudováním nové 
čistírny odpadních vod, dvou 
odlehčovacích komor a několi-
ka úseků nové kanalizace. „Od-
straněním dvou kanalizačních 
výústí totiž dojde ke zlepšení 
životního prostředí, protože 
odpadní vody od zhruba 140 
připojených obyvatel budou 
místo vypouštění do místního 
potoka odváděny novou kana-
lizací přes odlehčovací komory 
k přečištění na novou čistírnu 
odpadních vod,“ uvedl ředitel 
SVS Bronislav Špičák. Práce 
potrvají osm měsíců.  lu

Žena zfalšovala 
recepty za milion
Teplice – Škodu téměř jeden mili-
on korun způsobila několika 
lékárnám devětatřicetiletá 
žena, která pracovala jako 
farmaceutický reprezentant. 
Koupila si prázdné tiskopisy 
receptů, které vyplňovala 
osobními údaji pacientů zís-
kanými z originálních receptů 
vydaných lékaři, kterým na-
bízela léčiva firmy, pro kterou 
pracovala. Do falzifikátu pak 
ručně dopsala konkrétní název  
psychofarmak, takto vyplněný 
recept opatřila falešnými ra-
zítky znějícími na jména dvou 
lékařů z oboru psychiatrie, 
která si nechala vyrobit, a poté 
je předložila ve vybraných 
lékárnách. Jednalo se celkem 
o více jak tři sta receptů, 
pojišťovna je ale po zjištění, že 
se jedná o falzifikáty, odmítla 
proplatit. Žena tak dluží třem 
lékárnám přes 920 tisíc korun. 
Hrozí jí až osmiletý trest.  lu

Děti vypustily do řeky několik druhů ryb
Teplicko – Více než 200 kilogramů rybích násad 
vypustily na Teplicku děti do do řeky Bíliny. 
Vysadily především cejny velké, okouny říční, 
perlíny ostrobřiché a plotice obecné. Ryby 
zajistila u příležitosti Dne Země severočeská 
organizace Českého rybářského svazu, která na 
zarybnění spolupracuje s Unipetrolem. Do vod 
Ústeckého kraje již vypustili zhruba 4,7 tisíce 
kilogramů ryb za půl milionu korun.

„Ryby, přivezené ze sádek v Chabařovicích, 
byly vypuštěny na čtyřech místech v různých 
částech řeky Bíliny, aby se docílilo optimálních 
výsledků v růstu rybí populace,“ uvedl Václav 
Jelínek, hospodář Severočeského územního 
svazu ČRS.

Plotice obecná je nejrozšířenější rybou České 
republiky, žije v hejnech a tvoří základ potravy 
většiny druhů dravých ryb. Okoun říční naopak 
patří mezi dravce, tvoří hejna, ve kterých i loví. 
Cejn velký je všežravá ryba, která je velmi ob-
líbená mezi sportovními rybáři. A v neposlední 

řadě perlín ostrobřichý žije v hejnech a živí se 
převážně rostlinnou potravou. Všechny uvede-
né druhy tvoří základ přirozeného společenstva 
ryb charakteristického pro Bílinu.  lu

Lázeňská omezí 
dopravu v centru
Teplice – Letošní lázeňské 
sezona od 26. do 28. května za-
sáhne do dopravy v Teplicích. 
Centrum města, kde se konají 
akce, bude pro automobily 
uzavřené. Lze také očekávat, 
že parkoviště, zvláště ta  v blíz-
kosti centra města, budou 
přetížená, protože na největší 
kulturní akci v Teplicích tra-
dičně míří tisíce návštěvníků 
i z jiných míst Česka.

Řešením tedy bude nechat 
automobil někde dál od centra 
města a využít městskou hro-
madnou dopravu. Ta bývá kaž-
dý rok posílena.  zt

Město 1 jízda dospělí 1 jízda děti 30denní dospělý/děti/student
teplice 20 10 530/180/375
Ústí n. L. 18 9 535/156/265
Děčín 20/15* 15/7* 490/180240
Most 17/13* 11/7* 420/140/160
Liberec 20/18* 10/9* 580/290
Plzeň 18 9 448/224
Praha 24 12 550/260/260
*cena při použití čipové karty
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Společnost láká 
turisty do Teplic
Přilákat turisty, kteří ve městě 
utratí své peníze a budou se 
vracet. To je cíl nové společnos-
ti VisitTeplice. To nové aktivity 
vnímá jako doplnění propagace 
a možnost pro spolupráci. Na 
začátek lázeňské sezony se 
bude otevírat vyhlídková věž 
Jana Křtitele – nahoře bude 
expozice výstavy Teplické ka-
tastrofy, od prázdnin pak bude 
v galerii Bartholomeus velká 
expozice výstavy 600 let židov-
ství v Teplicích. Společnost má 
i infocentrum.  zt/Cro Sever

Skla z auta roku jsou z Chudeřic
Evropské Auto roku 2017 
Peugeot 3008 má na sobě 
části pocházející z Teplicka. 
Konkrétně některá skla, pro-
tože skla v předních a zadních 
dveřích a také malé boční sklo 
jsou z chudeřického závodu  
AGC Automotive Czech.

„Být dodavatelem pro vozi-
dlo, které 58 novinářů z celé 
Evropy zvolilo jako to nejlep-
ší, nás samozřejmě těší. Naši 
radost násobí ještě skutečnost, 
že ve finále se Peugeot 3008 
utkal s automobilem Alfa Ro-
meo Giulia, pro které vyrábíme 
zadní skla. Výrobky z Chude-
řic mají ta nejlepší auta, což 
je skvělá zpráva,“ uvedl gene-
rální ředitel AGC Automotive 
Czech Luděk Steklý.   

Za rok závod dodá pro Peu-
geot 3008 skla pro zhruba 
140 tisíc aut. Pro stejnou auto-
mobilku dodává AGC Automo-
tive Czech také přední skla na-
příklad do crossoveru Peugeot 
6008. Autoskla z Chudeřic 
míří také do modelů Peugeot 

vyráběných v kolínské auto-
mobilce TPCA. 

Kromě Peugeotu dodává 
chudeřická sklárna autoskla 
pro celou řadu dalších před-
ních automobilek. Podle statis-
tik je z Chudeřic zasklené kaž-
dé šesté evropské auto.  lu

Vláda chce pomoci severním Čechám
Oživení obnovených území po 
těžbě, řešení starých nevyuži-
tých objektů v obcích a měs-
tech, rozvoj zdravotní péče 
i vzdělání nebo řešení sociál-
ních problémů či exekucí. Jde 
o první z osmi desítek konkrét-
ních opatření k nastartování 
ekonomiky Ústeckého kraje. 

„Oceňuji, že vznikl post vlád-
ního zmocněnce pro náš kraj 
a že vznikl dokument pro jeho 
restart, který vláda schválila 
na začátku letošního roku,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček.

„Chceme, aby Ústecký kraj 
dosáhl úrovně ostatních regio-

nů České republiky, zvýšil svou 
konkurenceschopnost, oživil 
ekonomiku, zlepšil svou image 
s cílem snížení odlivu mla-
dých kvalifikovaných odborní-
ků mimo region a byl vhodným 
místem pro život svých obyva-
tel,“ řekla  zástupkyně zmocněn-
ce vlády Gabriela Nekolová.  zt

Hledáme šikovné ruce

Pro operátorské pozice stačí mít chuť 
pracovat, schopnost učit se nové 

procesy a být spolehlivý. 

+420 417 637 300  /  info@edgewell.com  /  www.edgewell.cz
Edgewell CZ

Přijmeme 
operátory výroby
na 8 a 12 hodinové směny

Co nabízíme?
Zajímavou práci v rostoucí 

mezinárodní společnosti

ZAMĚSTNÁNÍ NA 
DOBU NEURČITOU

Možnost kariérního růstu

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
A DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ

Příjemné pracovní prostředí 
a skvělý kolektiv

Ostatní volné pozice v naší společnosti jsou uveřejněné na našich webových stránkách.
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Po dotaci se zaprášilo
Za pouhých 52 hodin bylo vyčer-
páno celkem 21 milionů korun 
z druhé výzvy kotlíkových dotací 
v Ústeckém kraji. Celkem dorazi-
lo 451 žádostí. Bylo možné žádat 
o dotace na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla s ručním přiklá-
dáním v rodinných domech 
za kotle umožňující spalovat 
pouze biomasu nebo na instalaci 
tepelného čerpadla. Během příš-
tích dvou až tří měsíců budou 
všechny žádosti zkontrolovány 
a vyrozuměni všichni žadatelé. 
Kraj chtěl žádosti přijímat až 
do konce června.  lu

foto: agc automotive czech

7

B y z n y Sk v ě t e n  2 0 1 7



Tepličtí fotbalisté 
jsou na koni. Zatímco 
v minulé sezoně se 
potáceli na chvostu 
ligové tabulky, v té 
aktuální bojují o účast 
v evropských pohá-
rových soutěžích.  
Do konce české ligy 
zbývají čtyři kola, 
a bude-li se teplickým 
dařit, je šance, že se 
na Stínadlech znovu 
představí renomo-
vané evropské týmy. 
Předseda předsta-
venstva klubu Pavel 
Šedlbauer by v Tep-
licích rád opět viděl 
Borussii nebo Celtic.

Věnujete se teď víc fotbalo-
vým Teplicím, je to pro vás 
zábavnější nebo inspirativněj-
ší než výroba skel? 
Neřekl bych, že se věnuji víc 
fotbalu než výrobě skla… 
Možná to tak vypadá, protože 
jsem teď natrvalo v Česku 
a navštívil jsem téměř všechny 
zápasy. Nestihl jsem jen utkání 
se Spartou. Byl jsem ve Zlíně, 
v Plzni, v Mladé Boleslavi, na 
Slavii... To se mi dříve nedařilo.

Líbil se vám fotbal teplické-
ho týmu?
Hlavně na Slavii i v Plzni, 
to byly krásné zápasy. Pěkný 
fotbal.

Loni Teplice bojovaly na 
chvostu ligové tabulky, letos 
na jejím čele. V čem s odstu-
pem času vidíte, že byl loni 
problém? 
Najít příčiny, když se sportov-
ně nedaří, je velmi obtížné. 
Pravděpodobně se vytvořila 
a prohlubovala během sezony 
neshoda mezi trenérem a muž-
stvem. To byl jeden z důvodů.

V čem to neklapalo? Trenér 
David Vavruška se na Stí-
nadla vracel, protože tady 
kdysi trénoval mládež.

On byl dobrý trenér. Ale 
myslím si, že mužstvo nebylo 
složením a možná i výkonem 
jednotlivců schopné fotbalový 
ideál, který on měl v hlavě, na-
plnit. Trenér by měl uvažovat 
realisticky s tím, co má k dis-
pozici.  Jeho myšlenky nebyly 
špatné. Ale bohužel nebyly 
dotažené do konce, a tím pá-
dem se týmu nedařilo. Napětí 
mezi ním a týmem narůstalo. 
To asi byla hlavní příčina. Sa-
mozřejmě, že někteří fotbalisté 
nemuseli mít formu. Psychika 
ve fotbale funguje víc, než 
jsem si myslel. Jsou to přeci 
jenom mladí kluci, a když se 
jim v hlavně něco zvrtne, trvá 
to déle. Proto je dobré a nutné 
mít v týmu mix straších, kteří 
jsou zkušení a dovedou to 
lépe strávit, zklidnit atmo-
sféru a strhnout mladé hráče 
k super výkonu. Zdá se, že to 
se nyní daří.

Když jste před začátkem se-
zony měnili trenéra, sáhli jste 
po Danielu Šmejkalovi, který 
první ligu nikdy netrénoval. 
Nebyl to risk?
Byl. Ale já jsem nikdy neměl 
moc velkou radost z trenérů – 
„starých kočovníků“, kteří 
rotují v prvoligových týmech 
dokolečka. Oni pokaždé při-
jdou, chtějí nakupovat nové 
hráče a prostě nejsou s tím 
naším klubem sžití a spjatí. 
Vždy jsem chtěl, abychom měli 
trenéra, který teplický klub 
uvidí jako výzvu. Víte, nechci, 
aby to vyznělo nějak špatně 
vůči předchozím trenérům. 
Oni měli už tolik zkušeností 
a štací za sebou, že Teplice 
pro ně nebyly příliš zajímavé, 
protože jejich ambice už byly 
naplněné. To byli lidé jako 
třeba pan Rada, který trénoval 
reprezentaci. Co může být 
v Česku víc, než trénovat re-

prezentační tým? Je pravda, že 
tady odvedl dobrou standardní 
práci, ale už, myslím, neměl 
patřičnou motivaci dokázat 
něco víc. Proto jsem chtěl 
trošku jiného trenéra. Tím byl 
i David Vavruška. Snažil se, ale 
nevyšlo to. Tak jsme sáhli po 
panu Šmejkalovi. Bylo to rizi-
ko, ale bez rizika věci nejdou.

Velké riziko, když neměl 
prvoligovou trenérskou 
zkušenost…
Měli jsme reference. On tré-
noval druhou ligu v Sokolově 
a byl úspěšný. Vytipovali jsme 
ho a zariskovali jsme. A ten 
risk, zdá se v této chvíli, se 
vyplatil.

Vy coby předseda předsta-
venstva FK Teplice jste byl 
tím, kdo měl konečné slovo 
při výběru trenéra?
Rozhodovalo představenstvo 
jako tým. Ale ano, konečné 
slovo má předseda představen-
stva.

Takže David Šmejkal je 
vaše dítě.
Tak bych to neformuloval. Bylo 
to společné rozhodnutí a po-
vedlo se to. Teď se klubu daří, 
pan Šmejkal dělá dobrou práci, 
i když tady není dlouho, ale 
ono štěstí může být vrtkavé. 
V týmu je nyní pohoda i dobrá 
komunikace. Uvnitř týmu 
i s vedením. Hráči jsou ve větší 
pohodě, věří si a to je podstat-
né.  Mimochodem i proto jsme 
volili ředitelem FK Teplice 
Petra Hynka. On je trénovaný 
z AGC, nepřišel z fotbalového 
prostředí, a to je dobře.

Proč?
Fotbalové prostředí v Česku 
není dobré. S tím já se nesmí-
řím.

Nesmíříte? Ale už téměř rok 
jste veřejně nekritizoval ve-
dení české fotbalové asociace 
(FAČR). 
Naše kritika původně směřo-
vala k tomu, aby o první lize 
nerozhodovala FAČR, ale samy 
kluby. Chtěli jsme osamostat-
nit profesionální fotbal, tedy 
1. a 2. ligu, a to se stalo. To byl 
náš hlavní cíl. Profesionální 
ligy se odtrhly a vliv osobností 
z FAČR, které jsou předmětem 
různých dohadů, pravd a polo-
pravd, se tím podstatně snížil.

Snížil se jen osamostatněním 
první ligy?

Pavel Šedlbauer: Risk se  nám vyplatil

martina seewaldová
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ing. Pavel Šedlbauer (66) opustil po 
dvanácti letech post viceprezidenta 
evropské skupiny belgicko-japonského 
sklářského gigantu aGC, která sídlí 
v Bruselu, a vrátil se do české republi-
ky. Je předsedou představenstva aGC 
Flat Glass Czech a Fk Teplice, který 
aGC vlastní. Je ženatý, má dceru a syna.

Je to nová situace. Bude se 
vyvíjet, ale je to ohromná 
změna, která posunula Českou 
republiku do standardních 
civilizovaných zemí, kde fot-
balové soutěže takto fungují. 
Je to dlouhodobě osvědčený 
model, který bude mít dobrý 
vliv na český fotbal.

To, co mě trápí nejvíce, je 
komise rozhodčích. Prvoligové 
kluby do šestičlenné komise 
mohou nominovat pouze jed-
noho zástupce. Profesionální 
liga je ale to nejzákladnější. 
Tam ještě možný negativní vliv 
FAČR přetrvává. Ale krůček po 
krůčku se budeme snažit to 
zlepšit.

Jde o to, že se vám nezdají 
výkony rozhodčích?
Diskuze o výkonech rozhod-
čích jsou a budou pořád. 
Aktuálně při zápase Bohe-
mians se Zlínem nebo i při 
našem zápase s Plzní. Ale jde 
o to, že komise rozhodčích 
je důležitá část profesionál-
ního fotbalu a kluby mají jen 
minimální možnost nominovat 
lidi, které by v komisi chtěly. 
I když s většinou lidí, které do 
stávající komise nominovala 
FAČR, bychom zřejmě souhla-
sili, ale jde o princip. A to, že 
postoj FAČR ke změně pravidel 
nominace do komise rozhod-
čích byl tak neústupný, mě 
znovu ujistil v tom, že tam není 
něco v pořádku.

Mluvíte o korupci?
Nechtěl bych použít tohle slo-
vo, ale hodně věcí v minulosti 
tomu nasvědčovalo. Je pravda, 
že se ve fotbale točí velké 
peníze a že FAČR není pro mne 
stále dost transparentní. To 
bude přetrvávat tak dlouho, 
dokud ve vedení FAČR budou 
lidé, kteří tam jsou nyní.  
Nesouhlasím s chováním pana 
Pelty (předseda FAČR), který 
majitelům prvoligových klubů 
něco naslibuje a pak to nedo-
drží. To minimálně není fér. 
Peníze ve fotbale jsou důležité, 
jenže být soustředěný jenom 
na ně a myslet si, že fotbal 
bude financovaný jen státem, 
to je blbost. Fotbal musí dávat 
takovou zábavu, aby lidé měli 
chuť tam chodit a zaplatit za 
vstupné, aby to bylo lákavé pro 
sponzory. Podívejte se, jak jsou 
v zahraničí narvané stadiony. 
Lidé se tam baví, a proto tam 
chodí.  A u nás? Teplice se blíží 
hře o poháry a na naše zápasy 
chodí 4000 lidí, Jablonec, který 

hrával o čelo tabulky, měl ná-
vštěvnost 1500–2000. To není 
v pořádku. Něco je špatně. 
Neznám podrobně situaci v ho-
keji, možná tam také není vše 
úplně v pořádku, ale fanoušci 
na zápasy dlouhodobě chodí 
a chodí jich více, než na fotbal.

V podstatě říkáte, že lidé 
nechodí na fotbal pošpiněný 
korupčními aférami? 
Ve fotbale přetrvává vliv špat-
ných věcí z nedávné minulosti, 
které si lidé pamatují. A ty 
špatné věci ve fotbale se děly 
v době, kdy v jeho vedení byli 
lidé, kteří tam jsou pořád. Lidé 
přece nejsou hloupí, oni si to 
dokáží srovnat v hlavě. 

Pohled na některá ligová kola 
vypadá, jako kdyby přehmatů 
rozhodčích přibývalo.  
Řekl bych, že právě naopak. Je 
jich méně, než bývalo.  Dlouho 
jsem neslyšel od našeho týmu, 
že by nás rozhodčí zařízl. 
Zápasy, které zjevně vypadaly, 
že něco není v pořádku, ty už 
nejsou. Mimochodem on i roz-
hodčí přichází o docela velký 
balík peněz, když je potrestaný 
za chyby v utkání.

Nebylo by správné konečně 
zavést zpětné zhlédnutí 

sporného okamžiku, jako je 
to v hokeji?
Určitě. Rozhodování by bylo 
spravedlivé.

Proč se tomu fotbal brání?
Nevím. Světoví představitelé 
FIFA říkají, že to může změnit 
atmosféru… Já myslím, že na to 
stejně jednou dojde, i když kon-
zervatismus ve fotbale je velký.

Jak přilákat na teplická 
Stínadla víc fanoušků? 
Kdybych znal odpověď… Dě-
láme nové projekty a spousty 
akcí, které mají fanoušky při-
lákat na fotbal. Chceme také 
zakázat vstup na stadion li-
dem, kteří se nechovají slušně, 
jako například náš „fanoušek“,  
který napadl libereckého fan-
du a potom policistovi ve Zlíně 
zlámal žebra. Když na stadion 
chodí takoví lidé, těžko přijdou 
rodiny s dětmi.  

Popularizace teplického fot-
balu by měla být větší i z pohle-
du vedení města. Vždyť jsme 
každý týden v televizi a mlu-
ví se o nás, o městě, které re-
prezentujeme. Když jsem byl 
v USA na univerzitním utkání 
basketbalu – zdůrazňuji na uni-
verzitním, nikoli na NBL, v hale 
bylo 27 000 lidí. Lidé ve městě 
měli před svými domky, na au-

tech a prostě téměř všude klu-
bové vlaječky, žili s tím svým 
klubem, jsou na něj hrdí. Je to 
i vizitka toho města. Vím, že 
v našich podmínkách je to pří-
liš optimistická a naivní před-
stava, ale bylo by to hezké. Být 
hrdý na něco, co se tady dělá.

A vy máte vlaječku FK Tepli-
ce ve svém autě?
Samozřejmě.

Větší část ligy už je za námi, 
teplickým zbývá pár zápasů 
a drží se mezi první pětkou. 
Co by pro vás znamenal ná-
vrat evropských pohárových 
soutěží? 
Bylo by to hezké.

I finančně?
Jak se to vezme. Můžete v ba-
ráži vyfasovat klub z Ázer-
bajdžánu, zaplatíte milion za 
letadlo, prohrajete a vypadne-
te ze soutěže a navíc možná 
přivezete zraněného hráče. 
K finanční odměně vede hodně 
dlouhá cesta.

Ale návrat takové soutěže do 
Teplic by byl dobrý pro image 
klubu a města, pro hodnotu 
hráčů, hráči by mohli získat 
i zajímavější angažmá… Špat-
ně se mi to říká, když by to 
ochudilo náš klub, ale tomu se 
nedá zabránit. Máme jasné li-
mity finančních možností.  

Jaký tým byste chtěl vidět 
na Stínadlech?
Jakýkoli renomovaný klub. 
Bylo krásné, když tady před 
lety proti nám hrála Boru-
ssia Dortmund nebo Celtic 
Glasgow… To by se mi líbilo. 
Ale vede k tomu ještě dlouhá 
cesta. Nyní se soustřeďujeme 
nato, že je ještě v české lize 
před námi několik kol. 

Pavel Šedlbauer: Risk se  nám vyplatil

Ing. Pavel Šedlbauer

P r o F i l
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Souborné dílo W. Skakespeara 
představí ve 120 minutách
Zajděte si do Krušnohorského 
divadla na divadlení fast food 
s Miroslavem Táborským, 
Janem Vondráčkem a Marti-
nem Matejkou. Život a dílo 
Williama Shakespeara se od 
jeho smrti v roce 1616 staly 
cílem mnoha kritických debat 
a neshod. Dotazy začínají 
prvotní otázkou, zda Shake-
speare opravdu existoval, 
a vrcholí tím, jak starý byl 
vlastně Hamlet. Protože dnes 
lidé nemají čas se těmito 
otázkami zabývat, tři herci se-
hrají všech 37 her a 154 sonetů 
velkého dramatika pouze ve 
120 minutách. Připadá vám to 

nemožné? Přijďte se 11. června 
od 19:00 podívat. Vstupné je 
od 260 do 340 korun.  zt

Užijte si už 2. ročník 
Srazu veteránů Dubí

Máte rádi veterány? Tak to si 
21. května zajeďte do Dubí. Od 
10:00 do 15:00 se ve Sportovní 
ulici uskuteční už 2. ročník 
Srazu veteránů Dubí. Na místě 
nebudou chybět stánky s ob-
čerstvením a zájemci budou 
moct ochutnat i „Dubský per-
ník“. Kromě prohlídky historic-
ký vozů se děti mohou vyřádit 
na nafukovacím hradu.  zt

Začátek lázeňské sezony oslaví 
v Teplicích Petr Kolář i Ebeni
Ani letos nebudou Tepličané ochuzeni o svoji 
oblíbenou akci. Už 863. Zahájení lázeňské 
sezony se tentokrát uskuteční ve dnech 27. 
a 25. května a bude se na co dívat. Návštěvníci 
si užijí hned pět hudebních scén. Na nich se 
vystřídají Bratři Ebenové, Čechomor, Petr Kolář, 
Jiří Stivín, Vladivojna La Chia  a mnoho dalších. 
Nebudou chybět stánky s občerstvením ani 
atrakce pro děti.  zt

Nesmrtelná 
krása v muzeu

Regionální muzeum v Tep-
licích přichystalo novou vý-
stavu s názvem Nesmrtelná 
krása. Uvidíte na ní minera-
logické sbírky a sbírky ulit 
mořských měkkýšů, které 
věnovali přírodovědnému 
oddělení teplického muzea 
manželé Františka a Ros-
tislav Kunertovi z Prahy 
– Vysočan. Expozice bude 
přístupná do 2. července.  zt

Stará sešlost 
zahraje v Teplicích
Známá country a trampská 
skupina z Mostu potěší uši 
posluchačů notoricky zná-
mými písničkami, které se 
léta zpívají na soukromých 
oslavách i u táborových 
ohňů. Zahraje nám 7. červ-
na na terase Krušnohor-
ského divadla. Hraje se od 
16:00 hodin a vstup je volný. 
V případě nepříznivého 
počasí v kavárně Krušno-
horského Maskaronu.  zt

Ondřej Sokol 
to rozjede

Nečekaný pohled do soukro-
mí Ondřeje Sokola a téměř 
všech umělců v České 
republice si užijte v Kruš-
nohorském divadle. Akce 
se uskuteční 22. května od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
220 do 300 korun. „Stand-up 
je disciplína, kde je člověk 
sám za sebe, a tím pádem je 
to něco mezi románem na 
jevišti, epickým vyprávěním 
a zvláštním, odlehčeným 
hraním,“ říká o svém autor-
ském představení Ondřej 
Sokol, režisér, scénárista 
a herec, jedna z nejpopulár-
nějších osobností českého 
šoubyznysu.  zt

P o z v Á n k y

sCéna na ptaČíCh sChodeCh

27. 5.
1300 Jamaron
1430 Butterfly Kiss
1600 Interitus
1730 Hrdza /Slovensko/
1900 Sigmun Regis /Slovensko/
2100 České hvězdy zpívají Queen
28. 5.
1300 Vilda Čok & Bypass
1430 Doga
1600 Arrhythmia 
1730 Petr Kolář s kapelou
2000 Čechomor

sCéna Za domem kultury
27. 5. 
1315 Cop 
1445 Sebastian 
1615 Brontosauři  Revival
1745 Ozzy Osbourne Czech Revival 
1915 Motörgang: 
 The Best Tribute of Motörhead   
2115 Kiss Forever band /Maďarsko/
28. 5.
1315 Holden
1415 Taneční divadlo Teplice – 
 ukázky scénického tance 
 Choreografie: Lucie Tesařová

1500 Vladivojna La Chia 
 a kapela Vladivojsko
1600 Taneční divadlo Teplice – 
 ukázky scénického tance 
 Choreografie: Jana Volrábová
1630 Fešáci
1800 Trio Vladimír Merta, Ondřej Fencl, 
 Jan Hrubý + kapela Hromosvod
1945 Bratři Ebenové

sCéna na Zámku                          
26. 5.
1900 Party Before aneb Big Band 
 teplické konzervatoře
27. 5. 
1300 Ajeto Glass Dixieland Nový Bor
1500 Jiří Stivín & Beladone Quartet
1700 Ztracené iluze
1900 La bande de Contenedor  
2100 Condurango
28. 5.
1300 Jazzbiggang
1500 Stanley´s Dixxie Street Band
1630 Soul Sisters a Lucie Zemanová
1800 Afterglow
1930 Marush

sCéna na náměstí svoBody
27. 5.
930 Melodica
1115 Deviant

1245 Five brass
1415 Hlahol
1600 Funky Brothers
1730 Silent Session
1930 Passage
2100 Martin Maxa            
28. 5.
1130 Country Gang
1300 New Black Jack
1430 Pavel Petran a kapela
1600 Petra Börnerová Trio
1730 Bonifanti
1900 Wanastovi Vjecy Revival             

muŠle – Šanovský park
27. 5.
1400 Big Band teplické konzervatoře
1530 Bajcs – Naszvad a Zoltán Vörös 
1700 Krušnohorská dechovka
1830 Brass Band Rakovník
2000 Dirty Losers
28. 5.      
1100 ZUŠ Duchcov
1230 ZUŠ Lovosice
1400 Doubraavanka
1530 Cimbálová dolinaa
1700 Plechovanka 
1830 Hambaeros
2000 Jiří Schelinger Memory Band
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Vynikající med 
z pampelišek
na jaře lze udělat hned několik dob-
rot, které vám nejen osladí život, ale 
jsou i velmi zdravé. Jednou z nich je 
med, ke kterému nepotřebujete nic ji-
ného než hezky rozkvetlé pampelišky. 
Úspěch budete mít doma zaručený.

•	 400–450 květů pampelišek 
(dle velikosti)

•	 2 litry vody
•	 2 kg cukru
•	 2 citrony

vybírejte jen hezké 
a čisté květy. Ty pečlivě 
operte pod studenou vodou, 
aby se vyplavily nečistoty a případný 
hmyz. květy povařte 15 minut ve 
dvou litrech vody s kolečky omytého 
citronu. Směs nechte vychladnout 
a 24 hodin odležet v ledničce. Pak vše 
přeceďte přes jemné síto, ještě lepší je 
plátno, které nepropustí nic pevného. 
do výluhu přidejte všechen cukr a na 
mírném plamenu za častého míchání 
vařte asi 1,5 hodiny. med by měl 
zhoustnout na požadovanou hustotu. 
horkou směs dejte do čistých šroubo-
vacích sklenic, zavřete a uskladněte 
nejlépe ve sklepě.

I N Z E R C E

MC
20

17
26

0

MC
20

17
26

3

Pikantní kachna pálila jen trošku
Rychlé občerstvení asijské 
kuchyně je již dlouhá léta oblí-
bené. Často sice nemá s tím, co 
se ve skutečnosti vaří v Asii, 
příliš společného, ale mnohým 
lidem to nevadí. I tak si často 
pochutnají na jídlech, které 
do české tradiční kuchyně 
nepatří.

Jedním z takových stánků 
je i Tolich v teplické Olympii. 
Ačkoli jeho jméno nijak asij-
sky nezní, nabídka asi stovky 
pokrmů na tabuli nikoho nene-
chá na pochybách. I obsluha je 
zde vietnamská, jde tedy o kla-
sické vietnamské bistro. I když 
tolik nabízených jídel ne každé 
bistro má.

Vybrat si není jednodu-
ché, některé pokrmy znám. 
Navíc obsluhující žena se mě 
při prohlížení vývěsního štítu 
několikrát zeptá klasickým: 
„Prosím, pane.“ Asi aby mi 
dala najevo, že si na její vkus 
vybírám příliš dlouho. Nako-
nec se rozhodnu trošku zaex-
perimentovat. Oko mi padne 
na kachnu v pikantní omáčce 
se smaženými nudlemi. Polév-
ku si žádnou nedávám, toto 
není česká restaurace. Ke vše-
mu si kupuji kolu.

Platí se dopředu, celkem 
mi naúčtují 144 korun. Cena 
o něco vyšší nebo srovnatelná 
než v klasické restauraci, ale 
moje jídlo patří k těm dražším. 
Čekám krátkou dobu, slyším, 
jak v kuchyni smaží nudle, ty 
budu mít jistě čerstvé.

Vše se servíruje v plastu, 
plastový dostanete i příbor, 
takže rozhodně nečekejte žád-
ná luxus. Sednout si mohu ke 
stolkům v sousedství, kde je 
docela plno. Kolem nás pro-
cházejí hosté centra, ale když 
se pustíte do jídla, tak je ani 
nevnímáte.

Zkouším omáčku, protože 
v Asii slovo pikantní většinou 
znamená pálivé, a to spíše pe-
kelně pálivé. Tahle je jen mír-

ně, takže se nemusím bát o svá 
ústa. Kombinace s na tenko 
nakrájenými kachními prsíč-
ky a nudlemi je docela dobrá. 
Vlastně jsem jednou podobně 
kachnu jedl v Kambodži, i když 
tam ji měli s rýží a nějakými 
zelenými výhonky.

Internetové připojení a toa-
lety v tomto případě hodnotit 
nebudu. Jsou součástí obchod-
ního centra a restaurace na ně 
nemá vliv. Pokud si pamatuji, 
toalety tu bývají uklizené a in-
ternet funkční.

Jedl jsme pomalu, ale i tak 
jsem v restauraci strávil jen 
25 minut. Pokud se chcete rych-
le najíst v klasickém vietnam-
ské bistru, nebudu vás od jídla 
odrazovat, je tu dobré. Můžete 
dokonce zkusit ochutnat i zde 
nabízené sushi. Ale počítejte 
s plastem a lidmi kolem.  lu

r e C e P T
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k Ř í Ž o v k a tajenka: Citát spisovatele J. r. kiplinga

nabízíme: zajímavou odměnu a individuální plán 
požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání, praxi v oboru, řidičský průkaz

CV posílejte na: info@mediaconcept.cz

HLAVNÍHO REDAKTORA

VYDAVATELSTVÍ A AGENTURA
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU

I N Z E R C E

eduard john byl teplický kronikář a starosta, pocházející ze zámožné teplické 
rodiny, která postavila a dlouho vlastnila dům zvaný Zlatý kříž na Zámeckém 
náměstí, kde se r. 1813 sešli ruský car Alexandr I., pruský král Bedřich Vilém III. 
a rakouský císař František I. při společných jednáních proti Napoleonovi a při 
podpisu spojeneckých smluv.

Bernhard Bloch byl významný 
obchodník a továrník. V první po-
lovině 19. století založil v Dubí por-
celánovou manufakturu. Továrna je 
dodnes činná – pod názvem Český 
porcelán Dubí – a specializuje se na 
výrobu světoznámého „cibuláku“ – 
silnostěnného porcelánu s „cibulo-
vým“ vzorem potisku pod glazurou.

židovské osídlení teplic je prastaré. 
První doložené zmínky o židovských 
obyvatelích Teplic pocházejí z roku 
1414, kdy byly Teplice označovány jako 
klášterní městečko patřící místnímu 
ženskému benediktinskému klášteru.

v í T e ,  Ž e …
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Arkadie ocenila své 
příznivce, i Žít Teplice
Cenu Arkadie za rok 2016 pře-
vzaly v teplickém Jazz clubu zá-
stupkyně firmy Cemio Switzer-
land, s.r.o. Vedle toho převzalo 
33 jednotlivců nebo zástupců 
firem a institucí čestná uznání.

Tato ocenění uděluje Arka-
die od roku 2000, od 10. vý-
ročí svého vzniku. Keramic-
ký kachel v podobě útulného 
domečku, vyrobený v chráně-
ných dílnách, od té doby dosta-
lo 16 přátel Arkadie, soukro-
mých dárců či dárců firemních. 
Byla mezi nimi stará osamělá 
paní, která věnovala před kon-
cem svého života Arkadii své 

životní úspory, partnerská or-
ganizace z Německa, která má 
s Arkadií rozsáhlou spoluprá-
ci, novinář, církev, stejně jako 
velké podniky. Ten poslední do-
stala již zmíněná firma Cemio, 
která v loňském roce věnovala 
Arkadii 1 korunu z každého ba-
lení jednoho ze svých léčivých 
produktů. Vedle Ceny Arkadie 
jsou udělována čestná uznání 
sponzorům, dobrovolníkům či 
obchodním partnerům. Z medi-
ální oblasti byl oceněn měsíč-
ník Žít Teplice, který pravidel-
ně  přináší informace o Arkadii 
občanům Teplicka.  joho

Žáci uspěli v olympiádě
Letošní krajské kolo Astronomické olympiády přineslo spousty 
novinek: kromě online testu, který studenti Gymnázia Tepli-
ce vyplňovali doma, domácí práce a pozorování, se konala ve 
škole 25. března ještě písemná prezenční část. Vše jsme odeslali 
a čekali s napětím na konečný výsledek. Náš student R. Marhold 
ze 6.F se umístil na 2. místě v kraji následován na 3. místě M. 
Maškem z 5.B a na 4. místě A. Mamedovou také z 5.B. Všichni 
studenti soutěžili v kategorii C–D, v jiných kategoriích jsme zá-
stupce mezi úspěšnými řešiteli bohužel neměli. Všem úspěšným 
řešitelům blahopřeji.  Gymnázium Teplice

Velikonoční týden zahájili 
povedeným tradičním jarmarkem
Každý rok před Velikonocemi se 
na Mariánském náměstí v Krup-
ce koná jarmark, kterým místní 
vítají přicházející jaro. Stejně 
tak tomu bylo také letos, když 
na Květnou neděli ožilo centrum 
Krupky velikonočními zvyky, 
drobnými pouťovými atrakce-
mi, vystoupeními dětí a hlavně 
dobrou náladou. Letos přálo 
organizátorům také počasí, 
takže si návštěvníci mohli užít 
i jarních slunečních paprsků. 
„Hlavní oficiální program za-
hájili organizátoři z Kulturních 
zařízení města Krupka v pravé 
poledne.  Kdo přišel, mohl se 
těšit nejen na prodejní stánky 
a pouťové atrakce, ale sám si 
mohl v dětské dílničce vyzkou-
šet, jak se pletou pomlázky, 

proutěné košíky nebo malují 
vajíčka. Přivítání jara symboli-
zovalo vynášení Morany a její 
spálení, které bylo doprovázeno 
dětským představením divadla 
Bodlo z Biskupského gymnázia 
Bohosudov. Součástí programu 
byl také již 17. ročník festivalu 
„Jaro v poezii“, během kterého 
vystoupily děti z krupských ma-
teřských škol.  rostislav kadlec, krupka

Den otevřených dveří 
ve středisku Prosetice
Na Zelený čtvrtek otevřelo své dveře Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže. Děti i dospělí si přišli pro-
hlédnout prostory, které jsou k dispozici dětem a mladým lidem 
v Proseticích, Rovná 277. Vyzkoušet si mohli tradiční velikonoční 
kreativní činnosti, hudebnu, posilovnu, fotbálek nebo malou 
lezeckou stěnu.  Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům děti a mládeže

Kraslice z Teplic zdobené 
pohankou byly nejlepší
Stejně jako v letech minulých, 
zúčastnilo se i letos pětičlenné 
družstvo soukromé speciální 
školy Arkadie soutěže „O nej-
krásnější velikonoční kraslici“, 
pořádané již desátým rokem 
DD, ZŠ a SŠ v Duchcově. Třia-
třicet soutěžících bylo rozděle-
no do několika kategorií podle 
věku a školního zařazení. 
Jednotlivci soutěžili ve zdobení 
velikonočních kraslic, škola  
pak o nejkrásnější velikonoční 
dekoraci, kterou si družstvo 
mohlo přivézt s sebou. Zdobilo 
se tradičními i netradičními 
technikami, nejrůznějšími 
materiály. „Většina soutěžících 
byla velmi kreativní a nápadi-
tá,“ říká Jitka Riedelová, uči-
telka výtvarné výchovy, která 
děti doprovázela. „Přestože 
konkurence byla opět veliká 
a dekorace byly ještě dokona-
lejší než minulé roky, podařilo 
se nám získat 4 diplomy.“  Na 
příčku nejvyšší dosáhla v ka-
tegorii prostorová dekorace 
společná práce žáků 2. stupně 
školy – ptačí budka na uříznu-
tém kmeni – zhotovená pod 

vedením pana učitele Tomáše 
Vorochty. Stejně úspěšná, tedy 
„zlatá“ byla Anička Drško-
vá s kraslicemi zdobenými 
pohankou. Jen o stupínek níž, 
na pomyslné „stříbro“ si sáhla 
Kristýna Vojtíšková, ta zdobila 
skleněná vajíčka voskem. 
Poslední diplom získal za třetí 
místo Aleš Hulín, který si chla-
pácky jako nástroj vybral mini-
vrtačku a dozdoboval voskem. 
Vedle diplomů pro vítěze byly 
pro všechny účastníky připra-
veny drobné věcné odměny, 
které dětem předal starosta 
města Duchcova, magistr 
Šimbera. Soutěže v pracovních 
dovednostech jsou důležitou 
součástí přípravy na budoucí 
pracovní uplatnění.

 Josef hon, arkadie Teplice

V Krupce slavili diamantovou 
svatbu i vítali nové občánky
Na krupském městském 
úřadě se třetí dubnový víkend 
konaly dvě události, které jsou 
významnými milníky v životě 
jednotlivců i města. Radostné 
chvíle totiž spolu prožili v ob-
řadní síni městského úřadu jak 
rodiče se svými nejmenšími 
dětmi, tak také manželé ze 
zkušenější generace, kteří osla-
vili 60 let společného života. 
V Krupce je vítání občánků 
skutečnou tradicí, která se 
koná již více než 50 let. Někteří 
členové krupského komisního 
Sboru pro občanské záležitosti 
a rodinu, který vítání občánků 
organizuje, jsou skutečnými 
pamětníky těchto krásných 
okamžiků. Výročí diaman-
tové svatby v okruhu svých 
nejbližších společně oslavili 
manželé Schönpflugovi ze 
Soběchleb. Slavnostně si tak 
připomněli rozhodnutí, které 
učinili ve svém mládí. Antonín 
Schönpflug se narodil v Louč-
né u Litvínova, ale skoro celé 
dětství prožil v Soběchlebech. 

Pracovaljako horník či truhlář. 
Svůj volný čas věnoval fotbalu 
a byl řadu let předsedou fotba-
lového klubu v Soběchlebech.
Věra Schönpflugová se narodi-
la v Soběchlebech, které jsou 
dnes součástí Krupky. Od roku 
1957 až do důchodu v roce 1993 
učila na ZŠ na 1. stupni v Unčí-
ně. Až do roku 2003 pomáhala 
dle svých možností na míst-
ních školách v Krupce. Řadu 
let pracovala na Městském úřa-
dě v Krupce v zastupitelstvu 
města, v Soběchlebech a po 
sloučení s Krupkou pracovala 
ve Sboru pro občanské záleži-
tosti, oddávala novomanžele 
a vítala malé občánky. Po celá 
léta vedla a stále vede knihov-
nu v Soběchlebech.

 rostislav kadlec, krupka
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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“ 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 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 
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 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. 
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   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 
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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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  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  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  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  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  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 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 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.) 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.) 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  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  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 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  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“ 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 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  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  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 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 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 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 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 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 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 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 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., 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) 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  
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 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 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 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 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 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.

Křičkova x Škroupova 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  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 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  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. 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., 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. 

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

Pokud jste uhradili poplatek za svého pejska, dojděte 
si na magistrát pro 100 sáčků na psí exkrementy
Město Teplice se v rámci pre-
vence znečišťování veřejného 
prostranství psími exkrementy 
rozhodlo, že bude držitelům 
pejsků po zaplacení místní-
ho poplatku vydávat zdarma 
100 ks sáčků na likvidaci 
psích exkrementů. Cílem je 
tak mj. motivovat držitele, 
aby nezapomínali po svých 
pejscích uklízet. Neuklizené 
exkrementy nejen znečišťují 
životní prostředí a narušují 
vzhled obce, ale v neposlední 
řadě jsou potravou pro potka-
ny, zdrojem infekcí pro občany, 
zejména pak malé děti, a rov-
něž pro samotné pejsky jiných 
majitelů. Držitelé pejsků, kteří 
místní poplatek na rok 2017 

již zaplatili, si mohou sáčky na 
psí exkrementy od 01/06/2017 
vyzvednout na Magistrátu 
města Teplice, nám. Svobody 2 – 
v informační kanceláři (pří-

zemí), a to v níže uvedených 
úředních hodinách. Držitelé 
pejsků, kteří budou místní 
poplatek v souladu s Vyhláš-
kou teprve platit, obdrží od 
01/06/2017 sáčky automaticky 
při platbě na Magistrátu města 
Teplice, nám. Svobody 2 – v in-
formační kanceláři (přízemí), 
a to v níže uvedených úřed-
ních hodinách.  zt

Blokové čištění 
stále probíhá
Letos blokové čištění probíhá 
do 17. května. V rámci akce 
bude proveden úklid a mytí 
vozovek a vybraných parkovišť 
ve městě.  zt

V Želénkách 
opravují vodovod
Jedná se o rekon-
strukci poru-
chového vodo-
vodu u hřbitova 
v osadě Želén-
ky. Do provozu 
byl uveden už 
v roce 1931. Stavba byla zahá-
jena předáním staveniště 27. 
března. Rekonstrukce má být 
dokončena do 30. června.  zt

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

P o k l a d n a

1 4

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



Dubská x Brožíkova 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 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 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 
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 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 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  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  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  
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   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  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 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) 
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 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. 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 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 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 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  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  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 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 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. 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   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 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 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  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  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  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 
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“ 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   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 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 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  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 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 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 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 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 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 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 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  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 i v sudém kalendářním týdnu. 
lichý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopoad 2017) 
ve Vaší lokalitě tedy budou: 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., 20. 11.
sudý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopad 2017) 
ve Vaší lokalitě tedy budou: 15. 5., 29. 5., 
12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 
18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11.

V Krupce propojili 
navigační systémy
Od dubna je na území Krupky v ostrém 
provozu v rámci projektu „Chráníme 
to nejcennější“ unikátní systém, který 
zkrátí dojezd záchranářů o čas, který 
může být rozhodující pro záchranu 
lidského života. Při neodkladné nut-
nosti poskytnutí první pomoci totiž 
rozhoduje skutečně každá minuta, 
a to ať se jedná o zástavu srdce, náhlé 
mozkové příhody nebo třeba těžká 
zranění. Systém dokáže zkrátit dobu 
poskytnutí první pomoci o cenné 
minuty. Jeho podstata tkví v tom, že 
navigační aplikace městských strážní-
ků i záchranné služby jsou propojené. 
Operační středisko záchranné služby 
vyšle přímo do navigačního systému 
městské policie konkrétní adresu, kde 
je potřeba zasáhnout a poskytnout 
neodkladnou pomoc.  zt

Ústecký Den D vybere nejlepší začínající podnikatele
Několik měsíců na sobě 
tvrdě pracovaly, své podni-
katelské nápady několikrát 
přepracovaly a nyní se 
budou snažit uspět před 
porotou složenou ze zkuše-
ných byznysmenů a koučů. 
Podaří se jim získat inves-
tora pro své podnikání? Řeč 
je o začínajících firmách 
z regionu, které absolvovaly 
podnikatelský inkubátor od 
Inovačního centra Ústecké-
ho kraje. Ve středu 10. květ-
na od 19:00 se budou 
v Činoherním studiu v Ústí 
nad Labem snažit přesvěd-
čit porotu i diváky o svých 
kvalitách na akci s názvem 
StartUp Go Grill.

Akce připomene popu-
lární televizní pořad Den D, 

v němž se podnikatelé sna-
žili získat od investorů pe-
níze. Osm přihlášených 
firem bude mít totiž na 
Startup Go Grill pouze 5 mi-
nut na to, aby přesvědčili 
porotu a diváky, že právě je-
jich firma je nejlepší a stojí 
za další investici.

„Tři nejlepší firmy čeka-
jí ceny v podobě služeb pro 
rozvoj podnikání v hodno-
tě až 20 000 Kč. Vyhlásí-
me ale taky cenu diváků. 
Nebudeme přitom ‚grilovat‘ 
jen firmy před porotou, ale 
i opravdové gastronomic-
ké dobroty a na diváky čeká 
i hudební doprovodný pro-
gram,“ zve na akci mana-
žer inkubačního programu 
Inovačního centra Ústecké-

ho kraje Radek Miškovský. 
Přihlášené začínající firmy 
(startupy) prošly inkubač-
ním programem Startup Go 
od Inovačního centra Ústec-
kého kraje. Zde dostaly ně-
kolikaměsíční „nalejvárnu“ 
informací a rady zkušených, 
které jejich podnikání mělo 
posunout dále. Na konci 
podnikatelského inkubátoru 
je právě čeká závěrečná pre-
zentace vypilovaných podni-
katelských záměrů a „gri-
lovačka“ před odbornou 
porotou a veřejností. 

Večer StartUp Go Grill 
je pro veřejnost zdarma, 
je však třeba se registrovat 
na webu Inovačního cent-
ra Ústeckého kraje (www.
icuk.cz).  zt
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EUC DERMACENTRUM   fototerapie - balneoterapie

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

EUC Dermacentrum s.r.o.
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 201 101
Mobil: +420 602 232 582

Provozní doba:
Pondělí 6:00 – 18:00
Úterý 6:00 – 18:00
Středa 6:00 – 18:00
Čtvrtek 6:00 – 18:00
Pátek 6:00 – 15:00

LÁZEŇSKÁ PÉČE  •  MRTVÉ MOŘE  •  AKNÉ   

ATOPICKÉ EKZÉMY  •  PSORIÁZA  •  IMUNITA

ZAVOLEJTE,
vyšetří Vás zkušená kožní lékařka

KOMPLEXNÍ LÉČBA KOŽNÍCH CHOROB

88.8 FM

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
SOBOTA 13. 5. 2017 OD 12:00 DO 17:00 HODIN

ZAHRADA ČESKÉHO ROZHLASU SEVER 
NA SCHODECH 10, ÚSTÍ NAD LABEM

DAVID DEYLATRAKCE PRO DĚTI

PROHLÍDKY BUDOVY

SKÁKACÍ HRAD

JÍZDY NA PONÍCÍCH
SOUTĚŽE

Více informací na www.sever.rozhlas.cz

VSTUP
ZDARMA

plakát-dod2017-tisk.indd   1 19.4.2017   9:37:17

Rozhlas se otevře 
návštěvníkům v sobotu 
13. května 2017
Prohlídky krásné Wolfrumovy 
vily a atrakce pro děti budou 
největším lákadlem letošního 
Dne otevřených dveří Českého 
rozhlasu Sever. Areál rozhlasu 
se veřejnosti otevře 13. května 
ve 12.00 hod.

Děti se mohou těšit na ská-
kací hrad, projížďky na po-
nících, soutěže o ceny nebo 
ukázku dravých ptáků. Milov-
níci historie se připojí k prů-
vodcům, kteří jim po sku-
pinách ukážou památkově 
chráněnou budovu vídeňské-
ho architekta Hanse Miksche, 
oblíbeného stavitele ústeckých 
boháčů. „Mramor, kazetové 
stropy, honosné schodiště, vit-
rážové okno v secesním sty-
lu, umělá jeskyně v jižní části 
zahrady a především úchvat-
ná architektura samotné vily 
k nám často lákají stovky ná-
vštěvníků z celé České repub-
liky i zahraničí,“ říká ředitel 
ČRo Sever Milan Knotek.

Prohlídky budovy s výkla-
dem letos začnou o hodinu 

dříve než v letech předcháze-
jících. Stanice tak chce zkrátit 
dobu čekání zájemců o tuto 
službu, protože jednotlivé 
skupiny nemohou mít více 
než 25 osob. Návštěvníci také 
nahlédnou do vysílacích pra-
covišť a budou moci přímo ve 
studiu v živém vysílání písni-
ček na přání Miroslava Tartár-
ka poslat svým blízkým oblí-
benou skladbu.

Dobrou náladu dne otevře-
ných dveří podtrhnou hudeb-
ní vystoupení Davida Deyla 
a skupiny Black Horse. Nebu-
de chybět občerstvení a drob-
né dárky. „Při dobrém počasí 
očekáváme nejméně 1000 ná-
vštěvníků. Akce končí v pět 
odpoledne. Loni k nám přišlo 
asi o sto rodin s dětmi více 
než v roce 2015 a moc bych 
si přál, aby i letos rodiče své 
děti do zahrady vzali. Rozhod-
ně se nebudou nudit,“ uzavírá 
Knotek.

Všichni jste srdečně zváni 
k návštěvě! VSTUP ZDARMA!


