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Sabina Rojková 

Tatínek mě 
vozil z Teplic 

do Prahy 
na každou 

zkoušku
STRANY 8–9

O prázdninách se 
otevře skatepark 
a inline dráha
STRANA 5

AGC je po třinácté 
nejlepším 
zaměstnavatelem kraje
STRANA 7

Zprávy

Byznys

teplice
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Tip Martina 
Uhrika
V létě se toho 
chystá opravdu 
hodně: už 30. 
června se koná 
19. ročník festi-
valu Woodstock Košťany. 
Hlavní hvězda večera je 
legendární bigbítová kapela 
Brutus z Rakovníka. Určitě 
nezapomeňte i na Rtyňské 
slavnosti, na nich 1. červen-
ce vystoupí skvělý Luboš 
Pospíšil. Hned 15. července 
si zajeďte do Modlan, čeká 
vás tam Den s Modlanskou 
skládkou. Podívat se 29. čer-
vence zajedu i na Proboštov 
Fest. V srpnu doporučuji 
koncert Tří sester v Jeníko-
vě, ten se uskuteční 18. srp-
na. A nemůžu zapomenout 
ani na 19. srpna, kdy v Libě-
šicích proběhne Motosraz 
Uruguay Cavallery. Ještě 
bych zmínil všechny nedělní 
Malé Paříže v Zahradním 
domě.  Martin Uhrik, Klub Hvjezda

Tip od sousedů
Na závěr loň-
ských prázdnin 
si Ústí poprvé 
vychutnalo 
divadelní festival 
pod širým nebem. Činoherní 
studio to risklo a připravilo 
ve spolupráci s Českým roz-
hlasem Sever na jeho roman-
tické zahradě na kopci nad 
centrem města přehlídku 
Divadelní zahrada – Festi-
val nejen o Shakespearovi. 
A protože se festival povedl, 
přálo mu počasí a na všech-
na představení bylo vyprodá-
no, vrhl se letos Činoherák 
do druhého poračování 
a v týdnu od 21. do 27. srpna 
představí na stejném místě 
jako loni festival v jeho dru-
hém pokračování. V zahradě 
Českého rozhlasu Sever 
i letos Činoherní studio ode-
hraje 5 her Williama Shake-
speara (cirkus Zkrocení zlé 
ženy, trilogie boje o trůny 
Jindřich VI. a veselohra Dva 
páni z Verony) a jednu hru 
pro celou rodinu (pohád-
kový příběh Ronja, dcera 
loupežníka). Pokud by letos 
Tepličané posíleni mořem, 
horami i ruchem zahranič-
ních velkoměst zatoužili na 
sklonku prázdnin po kultuře, 
Činoherní studio jim může 
nabídnout divadelní festival 
přímo v centru sousedního 
Ústí.  Petr Kuneš, Činoherní studio

K U L T U R O U

NÁDVOŘÍ TEPLICKÉHO ZÁMKU
8–10/9 DIVADLO NA ZÁMKU
8/9 1000 O SMOLÍČKOVI
8/9 1500 KOUŽEK REV!VAL! ZŠ ARKADIE, 

PURKYŇOVA UL. – I. stupeň
8/9 1700 VEPŘOVÁ ODYSEA ANEB CO 

HÁJEK ZATAJIL, Opera buffa 
o založení teplických lázní

8/9 2000 KOLEGA MELA GIBSONA
9/9 1000 STRAKATÉ BAJKY
9/9 1500 SPIKNUTÍ
9/9 1700 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
9/9 2000 JINDŘICH VI. – díl první
10/9 1000 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
10/9 1500 LÁSKA ČARUJE
10/9 1700 POCTA HANĚ HEGEROVÉ
10/9 2000 ROZMARNÝ VEČER

KOŠŤANY
30/6  19. ROČNÍK FESTIVALU 

WOODSTOCK KOŠTANY

RTYNĚ
1/7  RTYŇSKÉ SLAVNOSTI

MODLANY
15/7  DEN S MODLANSKOU 

SKLÁDKOU

LIBĚŠICE
19/8  MOTOSRAZ URUGUAY CAVALLERY

SEUMEHO KAPLE
2/7 1700 KONCERT: DUO VIOLON 

MYSTIQUE JAN ZROSTLÍK, EVA 
SCHÄFEROVÁ

7/7 1630 POHÁDKA: O ZLOBIVÉM 
ČERTÍKOVI (Štěpánčino divadélko)

9/7 1700 KONCERT: KVARTETO CLASSIC 
Zdeněk Ferenc, Julius Zajac, Petr 
Pospíšil, Martin Říhovský

14/7 1630 POHÁDKA: LÍNÝ HONZA 
(Divadélko Ondřej)

15/7 1400 KNIŽNÍ „BLEŠÍ TRHY“
16/7 1700 KONCERT: RADOVAN SKALICKÝ, 

ŠTĚPÁNKA SKALICKÁ
21/7 1630 POHÁDKA: O STRAŠIDÝLKU 

(Štěpánčino divadélko)
23/7 1700 KONCERT: PAVEL HRDA 

S TEPLICKÝMI KOLEGY
24/7 1000 PROJEKT: MĚSTA A OBCE ČTOU
25/7 1000 PROJEKT: MĚSTA A OBCE ČTOU
26/7 1000 PROJEKT: MĚSTA A OBCE ČTOU
28/7 1630 POHÁDKA: INDIÁNKA JANKA 

(Divadlo Krabice)
30/7 1700 KONCERT: MARIE VENCOUROVÁ 

A HOSTÉ
4/8 1630 POHÁDKA: TŘI ZLATÉ VLASY 

DĚDA VŠEVĚDA (LD Spojáček)

5/8 1700 KONCERT: IGOR BARBOI TRIO
6/8 1700 KONCERT: TRIO JAZZVITAMIN
11/8 1630 POHÁDKA: NEBEDRUŽNÁ 

VÝPRAVA (Divadélko Ondřej)
12/8 1800 PŘEDNÁŠKA: NAPOLEON 

A ZDRAVOTNICTVÍ / přednáší 
Prof. MuDr. Stanislav Tůma, CSc.

13/8 1700 KONCERT: SEVEROČESKÉ 
SMYČCOVÉ KVINTETO MARTINA 
ŘÍHOVSKÉHO

18/8 1630 POHÁDKA: O SMOLÍČKOVI 
(Sváťovo dividlo)

19/8 1700 PŘEDSTAVENÍ KNIHY PHDR. 
M. VALINY – VLČÍ POUTO

20/8 1700 KONCERT: WASSERBAND PAVLY 
WASSERBAUER

25/8 1630 POHÁDKA: NEPOSLUŠNÁ 
KŮZLÁTKA (Sváťovo dividlo)

26/8 1400 KNIŽNÍ „BLEŠÍ TRHY“
27/8 1700 KONCERT: PETR LÜFTNER, 

MARTIN ŘÍHOVSKÝ
1/9 1630 POHÁDKA: STRAŠÁK FEŠÁK 

(Divadlo Krabice)
8/9 1630 POHÁDKA: DRAK A ROZPUSTILÁ 

PRINCEZNA (Lenčiny zpívánky)
10/9 1630 KONCERT: KOMORNÍ TRIO 

Tomáš Olšer, Martin Zuber, Hynek 
Schutz + host Jakub Olšer

15/9 1630 POHÁDKA: TRAMPOTY OSLÍKA 
PEPÍKA (Lenčiny zpívánky)

ŠANOVSKÁ MUŠLE
1/7 1630 CLARINET SOCIETY 
4/7 1630 DOUBRAVANKA
8/7 1630 TRIO JAZZVITAMIN A HOSTÉ
11/7 1630 PICHLOVANKA
15/7 1630 STRING CLARTET
18/7 1630 STARÁ SEŠLOST
22/7 1630 IGOR BARBOI TRIO
25/7 1630 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ 

MUZIKA
29/7 1630 GALIANI GYPSY JAZZ

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
10/7 1900 FARNBOROUGH HILL 

SENIOR CHOIR
7/8 1900 SCHOLA GREGORIANA 

PRAGENSIS
28/8 1900 ALEŠ BÁRTA, JAKUB JÁNSKÝ

ZAHRADNÍ DŮM 
Každou neděli – MALÁ PAŘÍŽ – pravidelné 

nedělní hudební odpoledne
24/7 1900 MUSICA FLOREA, “EROICA” 

(ne)zapomenutelný zvuk 
hammerklavieru

KLUB HVJEZDA
16/9 2000 MOTÖRHEAD REVIVAL CZ
11/11 2000 JIŘÍ SCHMITZER

KINO KVĚTEN
1/7 1330 JÁ, PADOUCH 3
2/7 2000 VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
3/7 1700 TRANSFORMERS: 

POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
4/7 2000 EXTRÉMNÍ RYCHLOST
5/7 2000 SAFARI
6/7 1730 SPIDER-MAN: HOMECOMING
6/7 2000 V UTAJENÍ
7/7 1730 SPIDER-MAN: HOMECOMING

8/7 1330 JÁ, PADOUCH 3
10/7 2000 SPIDER-MAN: HOMECOMING
11/7 1500 ŠPUNTI NA VODĚ
12/7 2000 ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
13/7 1730 VÁLKA O PLANETU OPIC 3D
14/7 2000 OKLAMANÝ
15/7 1330 AUTA 3
16/7 1730 VÁLKA O PLANETU OPIC 3D
22/7 2000 ANDRÉ RIEU – MAASTRICHT 2017

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
5/7 1600 TANČÍME NA TERASE 

S WINDIBANDEM
12/7 1600 TANČÍME NA TERASE 

S PLECHOVANKOU
19/7 1600 TANČÍME NA TERASE S JITKOU 

DOLEJŠOVOU A JEJÍM BANDEM
19/7 1900 LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
23/7 1700 LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
25/7 1900 BOHÉMA 
26/7 1600 TANČÍME NA TERASE 

S DOUBRAVANKOU
28/7 1900 BOHÉMA
31/7 1900 BOHÉMA
9/8 1900 OPERNÍ GALA

DŮM KULTURY
12/7 1900 ZAHAJOVACÍ KONCERT EMA 2017

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 27/8 NESMRTELNÁ KRÁSA
do 23/7 HRNKOVÉ SYMPOZIUM 

ČESKÉHO PORCELÁNU DUBÍ
do 20/8 POD OCHRANOU SV. FLORIÁNA
14/7–10/9 VZPOMÍNKY NA TEPLICKO

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

Věci odsunutých Němců v teplickém muzeu
V teplickém muzeu toho bude 
přes prázdniny k vidění oprav-
du hodně. Od 14. července 
do 10. září můžete zhlédnout 
výstavu s názvem Vzpomín-
ky na Teplicko. Expozice je 
společným projektem Regi-
onálního muzea v Teplicích, 
Sudetoněmeckého muzea 
a Spolku přátel Teplic-Šanova 
se sídlem v Mnichově. Před se-
dmdesáti lety musela většina 
německých obyvatel česko-
slovenského pohraničí opustit 

své domovy a začít nový život 
v Německu či Rakousku. Mezi 
nemnoho věcí, které si na ces-
tu mohli vzít s sebou, patřily 

kromě nezbytných předmětů 
denní potřeby i různé drob-
nosti, které jim měly v nové 
vlasti jejich původní domov 
připomínat. Tito němí nositelé 
vzpomínek na Teplicko dnes 
vydávají svědectví jak o dáv-
ném životě v našem regionu, 
tak o nesnadných nových 
začátcích a snaze uchovat 
alespoň zprostředkovaný 
vztah k původnímu domovu. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 
13. července v 17:00 hodin.  zt
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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 cee‘d: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,0 l/100 km. Emise CO2 104-138 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Cena 299 980 Kč vč. DPH platí pro verzi Comfort 1,4 CVVT 73 kW a je určena pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.7.2017.

I N Z E R C E

Kam chodíte  
na koupaliště?

 
Kateřina Nesvadbová 
26 let, zaměstnaná 
Teplice
 
 

Kvůli pracovní neschop-
nosti si musím vystačit 
s vanou, co mám doma. 

 
Petr Šejnoha 
26 let, obchodník 
Teplice
 
 

Koupat se momentálně 
chodíme na zahradu, jinak 
preferuji děčínské koupa-
liště, a pak ještě teplickou 
Barboru.

 
Eliška Beňková 
34 let, konzultantka 
Teplice 
 
 

Tady jedině domácí vana na 
vlastní náklady. Lepší než 
přeplněná Barbora. Někdy 
je to také lepší u přátel 
v bazénu. 

 
Karin Körschnerová 
24 let, operátorka 
Teplice
 
 

Chodíme rádi do Brné. Ob-
čas vezmeme psy a jdeme 
na Miladu.

A N K E T A

Na discgolf na Letnou

Teplice – Discgolfové hřiště 
v lesoparku na Letné je od 
června v provozu. Netradiční 
sportoviště, které najdete za 
budovou Lesů ČR, vyšlo na 227 
tisíc korun. Na rozdíl od klasic-
kého golfu se hráči netrefují do 
jamek, ale do košů a nehraje se 
s míčky, ale s létajícími talíři. 
V lesoparku je devět košů, do 
kterých se discgolfisté snaží 
trefit na co nejmenší počet 
hodů diskem. Hra je vhodná 
pro děti, dospělé i seniory. „Vě-
řím, že nabídneme občanům 
i návštěvníkům města další 

možnost aktivního a finančně 
nenáročného trávení volného 
času v přírodě,“ uvedl náměs-
tek primátora Hynek Hanza.  zt

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 28. 6. 2017  Příští 
vydání: 23. 8. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 16. 8. 2017  Informace o inzerci a distribuci na 
www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřed- 
nictvím 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: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
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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Na promenádu
Před 205 lety 
(23. 7. 1812) se na 
křižovatce dvou 
promenád teplické 
Zámecké zahrady 

setkali dva velcí umělci a lá-
zeňští šviháci, Johann Wolf- 
gang von Goethe a Ludwig 
van Beethoven, s císařovnou 
Marií Ludovikou a jejím 
doprovodem. Jejich odlišný 
postoj k majestátu, básník 
se servilně klaněl a sklada-
tel prostě odkráčel, ukončil 
dohodu o spolupráci, na 
kterou již nikdy nenavázali.

Je smutné, že po této udá-
losti nevzniklo společné dílo 
géniů. Popsaná situace ale 
ukazuje na důležitý lázeňský 
fenomén promenády, louda-
vých procházek přátelských 
a mileneckých párů a celých 
rodin, při kterých se pro-
bírá kdeco, zdraví kdekdo, 
pojídají se oplatky… Prostě 
pohoda, a navíc ve společen-
ském střihu. Dnes na prome-
nádě teplickými parky nepo-
tkáte loudavé davy, jen sem 
tam lázeňský host. Dnes se 
neloudá, více se běhá, bruslí, 
jezdí na kole. Ale promená-
da je více než pohyb. Při pro-
menádě proberete co vařit, 
koho volit, na co vsadit.

Pojďme si k výročí rozcho-
du velkého básníka s velkým 
skladatelem v neděli 23. čer-
vence vyrazit na lázeňskou 
promenádu, nikam nespěchat 
a třeba se doloudat k Zahrad-
nímu domu na Velkou Malou 
Paříž s koncerty a kejklíři.

Hezké léto.  Miroslav Pakosta

S L O U P E K

Vznikl v 70. letech v USA a je jedním 
z nejrozšířenějších sportů s létajícím 
talířem, odvozeným z klasického golfu. 
Hra je vhodná pro všechny generace. 
Cílem hry je, podobně jako v golfu, 
dokončit jamku co nejmenším počtem 
úderů – tedy hodů. Devítijamkové hřiště 
je navrženo tak, aby se hráči museli 
potýkat s přírodními překážkami.

D I S C G O L F

Z P R Á V Y
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Žáci bodovali v soutěži k výročí památníku Terezín
Teplice/Terezín – V kinosále Mu-
zea ghetta v Terezíně se usku-
tečnilo slavnostní předání cen 
vítězům 21. ročníku výtvarné 
a literární soutěže Memoriálu 
Hany Greenfieldové pro děti 
a mládež. Jako pocta 70. výročí 
vzniku Památníku Terezín se 
stalo tématem letošního roční-
ku Je minulost stále živá?

Celkem bylo do obou soutěží 
zasláno 429 prací. „Žáci se na 
soutěž připravovali zodpověd-

ně a s velkou péčí. Naše škola 
se stala nejúspěšnější ve vý-
tvarné soutěži se třemi oceně-
ními,“ mohl se pyšnit Zdeněk 
Pešek, ředitel Střední školy 
obchodu a služeb v Teplicích. 
Teplická škola tak oslavila pět 
let existence projektu Huma-
nita, kdy škola spolupracuje 
s Lidicemi a Terezínem a sou-
stavně pracuje s tématy vzta-
hujícími se k událostem 2. svě-
tové války.  zt

Městu zbyly peníze, nepostavil se „zimák“
Teplice – Hospodařit s přebyt-
kem se podařilo městu Teplice 
i v roce 2016. Závěrečný účet 
schválili v pátek zastupitelé. 
Příjmy města činily 935,6 mili-
onu korun a výdaje pak 711,5 
milionu. Přebytek byl vyčíslen 
na 224 milionů korun. 

Na tom, že peníze zbyly, se 
podepsala například i neusku-
tečněné investice do stavby 

zimního stadionu, aquaparku 
nebo sportovního centra na 
Angeru. A také se zvýšily pří-
jmy třeba díky novým poplat-
kům za lázeňství a ubytova-
cích kapacit.

„Dlouhodobě se řadíme mezi 
úřady s velmi nízkými provoz-
ními náklady, které vytvářejí 
předpoklady pro dostatečnou 
tvorbu finančních zdrojů. Je 

dodržována strategie radnice, 
že nechce město zadlužovat, 
a tomu radní přizpůsobili svou 
politiku. Ve městě jdou peníze 
do projektů, které mají smysl 
a které zlepšují život místním 
lidem,“ uvedl vedoucí finanční-
ho odboru magistrátu Roman 
Jodas. Město takto hospodaří 
již několik let, a to bez půjček 
či úvěrů.  zt

Teplice začnou sezonu se Slavií, vrátil se Rezek
Teplice – Na startu letního 
přípravného období se objevilo 
v FK Teplice několik nových 
tváří, asi tou nejvýznamnější je 
návratilec Jan Rezek. Teplický 
odchovanec, který pamatuje 
pohárové tažení žlutomodrých 
v sezoně 2003/2004 a nastu-
poval také za reprezentační 
tým České republiky, přichází 
z Příbrami. „Pochází odsud 
a věříme, že nám pomůže, 
protože i přes sestup Příbrami 
má za sebou velmi dobrou 
sezonu,“ pochvaluje si kouč 
Daniel Šmejkal.

Dalšími nováčky na startu 
letní přípravy pak jsou Vojtěch 
Gebert, střední záložník z dru-
holigových Vítkovic, útočník 
Nermin Haljeta ze slovinské-
ho týmu NK Krško, z hosto-

vání v Sokolově Marek Stra-
da, z hostování ve Varnsdorfu 
Vojtěch Novotný, z hostová-
ní v Karviné Patrik Dressler 
a z juniorky se bude s A muž-
stvem připravovat David Mar-
tirosyan.  zt

Žáci z teplické školy spolu s učitelkou 
Hanou Sušickou. foto: kuuk

Farnost zachraňuje 
vzácné varhany

Chudeřice – Varhany v katolickém 
kostele sv. Petra a Pavla v Bíli-
ně z roku 1802 sice po 25 letém 
mlčení již od roku 2015 znovu 
hrají, ale rekonstrukce není 
zdaleka u konce. Stále totiž 
nemohou sloužit jako koncert-
ní nástroj. Bílinská farnost se 
to nyní snaží změnit a zajistit 
peníze po dokončení kompletní 
rekonstrukce varhan. Na obno-
vu se rozhodla přispět částkou 
30 000 korun i společnost AGC 
Automotive Czech, která je 
jedním z největších zaměstna-
vatelů v okolí města.

 „Snaha o záchranu takové-
hoto úžasného nástroje, který 
je nadosah od bran našeho zá-
vodu, nám připadá jako velmi 
důležitý počin. Proto jsme se 
rozhodli jej finančně podpo-
řit,“ řekl generální ředitel fir-
my Luděk Steklý.

Proto, aby se varhany staly 
plně funkční, je třeba sehnat 
ještě dalších 400 000 korun.  zt

Levnější voda? Severočeské obce 
odkupují akcie vodárenské společnosti 
Teplice – Severočeská města 
a obce se chtějí stát stopro-
centními vlastníky vodárenské 
infrastruktury. Akcionáři dnes 
schválili odkup akcií Veolie 
ve společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace (SčVK). 
Stoprocentním vlastníkem 
SčVK se stane Severočeská vo-
dárenská společnost (SVS) od 
1. ledna 2019, jejímiž akcionáři 

je právě 458 severočeských 
měst a obce.

„Zástupci měst a obcí od-
hlasovali odkup 50,1 procenta 
akcií společnosti SčVK od fran-
couzské společnosti Veolia. 
SVS tak získá plnou kontrolu 
nad vodárenstvím v severních 
Čechách již v roce 2018,“ uvedl 
mluvčí SVS Jiří Hladík.

Zásadní výhodou nového 
modelu fungování je podle ve-
dení SVS, že vlastník infra-
struktury je zároveň vlast-
níkem provozovatele, tedy 
vybírá i rozděluje peníze 
z vodného a stočného. „Města 
a obce navíc samy rozhodují 
o tom, kolik prostředků půjde 
do obnovy a kolik na servisní 

služby. V neposlední řadě pak 
akcionáři získají prostředky 
v řádech stovek milionů korun, 
které by jinak na dividendách 
putovaly ještě dva roky do 
Francie,“ řekl předseda před-
stavenstva SVS Tomáš Indra.            

SčVK loni vykázala zisk ve 
výši 995 milionů Kč.  zt

Vysoké ceny vodného a stočného 
v regionu jsou dlouhodobě terčem 
kritiky komunálních politiků. 
SVS zásobuje vodou přes milion 
obyvatel na severu Čech. 
Kubík vody v severních Čechách vyjde 
na 98 korun, je jedním z nejdražších 
v České republice.

C E N A  V O D Y

V prvním kole nejvyšší fotbalové ligy 
Teplice vyrazí 29. 7. do Edenu, kde je 
čeká mistrovská Slavia.
První liga má nového generálního 
sponzora – firmu HET, která 10 let 
sponzorovala teplický klub.

N O V Á  S E Z O N A

Oční oddělení se 
otevřelo veřejnosti

Teplice – Poprvé v historii očního 
oddělení teplické nemocnice 
se uskutečnil den otevřených 
dveří. Pacienti si prohlédli 
prostory zdravotnického 
pracoviště a pohovořili se 
zdravotníky o očních vadách, 
nechali si změřit zrak nebo 
nitrooční tlak a zhlédli obra-
zové záznamy ze zajímavých 
očních operací. „Chtěli jsme 
ukázat veřejnosti, že jsme 
moderní pracoviště a že si 
svých pacientů vážíme. Jsem si 
vědom, že čekací doba na oční 
vyšetření je dlouhá, proto jsme 
si v rámci akce rezervovali 
mimořádné termíny, na které 
se příchozí mohli objednat. 
Byl jsem mile překvapen, jak 
velký byl zájem o sledování 
videí z očních operací,“ uvedl 
primář Aleš Čech.  zt

foto: fk teplice
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O prázdninách se otevře skatepark a inline dráha
Teplice – Na Angeru již finišuje výstavba 
skateparku a inline dráhy. Nový areál 
doplní tamní, již fungující, sportoviště. 
Skatepark bude mít podobu uličního pro-
středí, takže zde budou k dispozici různá 
zábradlí, schody nebo zídky. A kromě 
skateboardistů by měl uspokojit 
také vyznavače BMX. Pro širokou 
veřejnost, milující kolečkové brus-
le, bude k dispozici dráha o celkové 
délce cca jeden kilometr, s tím že bude 
možnost si během či po sportovním výko-
nu odpočinout na lavičkách podél dráhy. 

„Dostavba a slavnostní otevření celého 
areálu je naplánováno na konec července. 

Akce vyjde na necelých 10 milionů korun, 
včetně DPH, a město stavbu financuje 
z vlastních zdrojů,“ uvedl náměstek pri-
mátora Hynek Hanza. 

Skatepark na Angeru fungoval 
do roku 2012. Pak skončil, 

protože vlivem po-
časí a stá-

lého používání byly překážky ve špatném 
stavu. To by u betonového areálu hrozit 
nemělo, jeho životnost je mnohem delší. 
Firma, která nový areál bude stavět, pat-
ří ke špičce v budování skateboardových 
parků v Evropě.  zt

Děti z Arkadie si prohédly letiště 

Sen prohlédnout si zblízka velké letiště se vyplnil i dětem ze speciální školy Arkadie, 
kterým jejich zdravotní postižení staví do cesty mnohé překážky. Žáci s učiteli a asisten-
ty si prohlédli Letiště Václava Havla v Ruzyni a vyslechli něco o jeho historii. Autobus 
je provezl mezi hangáry, terminály, přistávacími drahami, okolo stanice hasičského 
záchranného sboru, stanoviště pro vrtulníky a biologické ochrany letiště. Viděli i vzlety 
a přistání různých typů letadel, včetně toho, jak se tankuje palivo a stroje procházejí 
předletovou kontrolou. foto: arkadie

V nemocnici začala stavba operačních sálů 
Teplice – V teplické nemocnici v červenci začne 
výstavba pavilonu pro čtyři operační sály a ste-
rilizaci. Jde o největší investici v areálu teplické 
nemocnice za deset let existence Krajské zdra-
votní, pod kterou nemocnice spadá.  Nové sály 
by měly být hotové do dvou let.

Nová budova pro operační sály vznikne v pro-
storu jižně od pavilonu F, v němž jsou soustře-
děny chirurgické obory, směrem k ulici Anglic-
ká. S chirurgickým pavilonem bude propojena 
spojovacím krčkem, dílčí úpravy proběhnou 
i v pavilonu F.

„Investiční náklady byly podle projektového roz-
počtu 217,8 milionu korun včetně DPH, přičemž 
cena vzešlá z veřejné zakázky je 184,84 milionu. 
V současné době je zajištěno financování s využi-
tím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení pří-
strojové techniky by mělo přijít dle projektu na 
dalších přibližně 53 milionů korun,“ uvedl Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Je to poprvé během deseti let existence Krajské 
zdravotní, kdy se bude stavět něco nového. „Celé 
generace teplických lékařů čekaly na tento oka-
mžik, protože stávající operační sály skutečně 

neodpovídaly moderním požadavkům a standar-
dům. Chci poděkovat panu hejtmanovi a zastupi-
telům Ústeckého kraje, protože akce bude postup-
ně financována za podpory jediného akcionáře 
Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj,“ řekl 
generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispo-
zici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá 
Krajská zdravotní s dalším používáním i po rea-
lizaci výstavby nových sálů. Projekt počítá také 
s výstavbou 92 parkovacích míst.  zt

Poklepání na základní kámen. foto: kz

Zda platíte za psa, 
kontrolují strážníci 
Teplice – V Teplicích jsou asi 4 tisí-
ce lidí, kteří platí radnici popla-
tek za psa. Ten činí 200 korun. 
Zda lidé za pejsky platí, kontro-
lují strážníci Městské policie.

Na poplatcích se vloni ve 
městě vybralo asi 720 tisíc ko-
run, ale úklid psích exkremen-
tů vyšel na zhruba 860 tisíc. 
Radnice letos v červnu zavedla 
novinku, a to, že majitelům psů 
po zaplacení poplatku dá 100 
kusů sáčků na exkrementy. 

 „Jestli sáčky zdarma mají 
nějaký efekt na znečišťování 
trávníků a veřejných prostor 
výkaly, nelze asi zatím posoudit, 
ale věříme, že každá akce, kte-
rá upozorní na tento problém 
samotného poplatníka, ho záro-
veň i přiměje si výkaly po svém 
pejskovi uklízet,“ řekla Pavla 
Myšičková z finančního odboru 
teplického magistrátu.  zt

Poplatek 200 korun se platí za každého 
psa staršího tří měsíců. Pokud máte psů 
více, tak každý další vás na poplatcích 
bude stát 1 300 korun. Senioři za dru-
hého a dalšího psa platí 300 korun.

P O P L A T E K

Recidivista 
skončil ve vazbě
Teplice – Ve vazební věznici 
skončil 32letý recidivista, 
který se dopouštěl na Teplicku 
majetkové trestné činnosti. 
V minulosti 15krát odsouzený 
muž je podezřelý, že kradl 
v několika společnostech na 
Teplicku. „Má na svědomí 
i krádež kávy a zmrzliny v bí-
linské prodejně potravin, nebo 
odcizení mobilního telefonu 
a peněz v teplickém baru 
a v Hostomicích, kde ukradl 
čtrnáct tisíc korun,“ uvedl tep-
lický policejní mluvčí Daniel 
Vítek. Muž je také podezřelý, 
že našel peněženku s doklady 
a platebními kartami, kterými 
pak několikrát zaplatil nákupy 
v různých obchodech. Vyšetřo-
vatel recidivistu obvinil z pře-
činů krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku, 
za které mu hrozí až tříleté 
vězení.  zt

vizualizace: mystic constructions

Nová jednosměrka 
pro bezpečí školáků 
Teplice – Řidiči mohou oče-
kávat, že v průběhu června 
bude zjednosměrněna část 
ulice Verdunská na Bílé cestě 
v Teplicích. Jednosměrný 
provoz bude konkrétně v úse-
ku mezi ulicemi Ostravská 
a Bulharská. K úpravě bylo 
přistoupeno kvůli zvýšení 
bezpečnosti dětí, navště-
vujících blízkou základní 
školu. Díky tomuto opatření 
zároveň vznikne v oblasti 
více parkovacích míst.  zt

Z   R A D N I C E
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Jezero Milada – ráj cyklistů
Tatííí, nezapomeň na plavky. Tak tohle 
již tradičně slýchá každý rodič, když 
balí batoh k cyklovýletu na Miladu. 
Z nezajímavého místa mezi městy Ústí 
nad Labem a Teplice se stal ráj pro celou 
rodinu a každý víkend láká velké množství 
návštěvníku. Hned při prvním pobytu 
každého uchvátí úžasná atmosféra jezera 
zasazeného do krásné krajiny mezi Chaba-
řovicemi a Ústím nad Labem. Samotné je-
zero s vodní plochou 252 hektarů se řadí 
mezi největší jezera v kraji a při procházce 
po příbřežní cestě na vás čeká devět 
kilometrů cesty v překrásné krajině.  Při 
návštěvě tohoto místa se až nechce věřit, 
že ještě relativně v nedávné minulosti 
zde probíhala těžba. Vodohospodářská 
rekultivace bývalého lomu, jedinečná 
svými parametry, umožnila vznik naprosto 
jedinečnému místu plnému přírody a klidu. 

Vodní hladina a prostor kolem jezera 
rychle ožívá, své místo zde našli vyznavači 
téměř všech vodních sportů. Plavci jistě 
využijí jednu ze sedmi pláží nacházejících 
se po celém obvodu jezera. K hlavní 
pláži s úctyhodnou délkou 800 metrů se 
návštěvník dostane příjemnou procházkou 
z odstavného parkoviště při vjezdu od 
krajské metropole. Po celé délce břehu 
jsou rozesety další větší či menší pláže, 
které svou atmosférou lákají k odpočinku.

V okolí jezera vede více než 30 kilo-
metrů cest a stezek, které se proplétají 
překrásnou krajinou a představují ráj 

pro každého. Postupem času se daří 
doplňovat jednotlivá místa v okolí jezera 
lavičkami a odpočívadly. V letní sezoně 
se návštěvník může občerstvit také u ně-
kterého ze stánků, které jsou umístěny 
po cestě a lákají k příjemnému posezení. 
Návštěvník, pěší či cyklista se také díky 
projektu pod názvem „Milada – bezpečně 
a bez bloudění“ může vydat kolem jezera 
po třech barevně rozlišených okruzích 
o délce devět, deset a dvanáct kilometrů. 
Okruhy Vyklický, Tuchomyšlský a Otovický 
jsou vyznačeny kilometrovníky a roz-
cestníky a pojmenovány podle zaniklých 
obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. 
Na vyhlídkách jsou rozmístěny informační 
tabule, které upozorňují na historii kon-
krétního místa spojeného s těžbou uhlí 
a také na přírodní zvláštnosti z pohledu 
pestrého zastoupení fauny a flóry.

Asi největší oblibu si cesty okolo Milady 
získali mezi cyklisty. Cyklotrasa v území 
jezera je svou nenáročností vhodná i pro 
rodiny s dětmi, vzhledem k prašnému 
typu cest k projížďce zvolte raději treková 
nebo horská kola. V blízkosti jezera často 
potkáte celé rodiny a cesty jsou svou čle-
nitostí vhodné i pro nejmenší cyklisty. Děti 
jsou nadšené možností vybití své energie 
po cestě na kolech k cíli i při osvěžujících 
vodních hrátkách. Zdatnější cyklisté jistě 
zvolí delší a členitější tarasu, která dokáže 
prověřit kondičku leckterého amatér-
ského závodníka. Celkově zde naleznou 
všichni návštěvníci jezera příjemný relax 
a odpočinek od běžného pracovního shonu 
v příjemném prostředí za branami města. 

K jezeru se návštěvník může dostat 
z 12 přístupových míst, po silnicích 
od měst Předlice, Trmice, Chabařovice 

a Roudníky, kde jsou i záchytná parkovi-
ště pro vozidla. Po jižní a východní části 
jezera je přístup možný i po značené 
cyklotrase číslo 3009, která navazuje na 
starší cyklotrasy Klubu českých turistů. 
Z Chabařovic vede k jezeru necelé dva 
kilometry dlouhá naučná stezka s pěti 
vyhlídkovými místy vybavenými rovněž 
informačními tabulemi, na kterých se 
návštěvník může dozvědět zajímavosti 
o fauně, floře i minulosti jezera.

V průběhu letní sezony je už pravidlem 
pořádání cyklistického závodu pro všech-
ny věkové kategorie kolečkářů, kterého 
se pravidelně účastí velké množství 
amatérských závodníků. Tradici už za svou 
několikaletou historii získaly pravidelné 
běžecké závody pořádané po cestách 
okolo Milady. Velké oblibě návštěvníků 
se také těší různé zábavné akce konané 
na březích jezera a poslední s názvem 
„Víkend na Miladě“ přilákala několik tisíc 
návštěvníků, pro které pořadatelé připra-
vili celou řadu zajímavých aktivit. 

Pro každého, kdo jezero navštíví, se 
Milada stane srdeční záležitostí, neboť 
svou atmosférou navozuje pocit klidu 
a odpočinku, což je v dnešní uspěchané 
době nevídaná věc tím spíše, že svou 
polohou nenutí obyvatele okolních měst 
za klidem dlouze cestovat. Zároveň 
umožňuje příjemnou formou přivést naše 
děti ke sportu, což je v dnešním pře-
technizovaném světě k nezaplacení. Při 
projížďce nesledujete jen kilometry najeté 
na tachometru, sledujete krásnou přírodu 
a vnímáte její laskavou náruč.  pr

P R

Jízdné pro důchodce zdarma? Možná brzy…
Nikdo asi nepochybuje o tom, 
že vyjít s důchodem vyžaduje 
dobré plánování nezbytných 
výdajů a žádné zbytečné utrá-
cení. A v takovém domácím 
rozpočtu může hrát položka na 
dopravu nezanedbatelnou roli. 
Zvláště ve velkých městech, 
jako je Ústí nad Labem, kde 
se bez hromadné dopravy při 
cestách za nákupy, k lékaři, 
do školy, zaměstnání či za 
kulturou a podobně obejde 
jen málokdo. Není proto divu, 
že se pravidelně ozývají hlasy 
důchodců, kteří by uvítali 
cestování v MHD zdarma. 
Toto téma se často skloňuje 
i v rámci jednání poradního 
orgánu hejtmana pro seniory 
a zdravotně postižené.

O financování jízdného pro 
důchodce se zajímá i poslan-
kyně Gabriela Hubáčková 
(KSČM): „Myšlenka, že by lidé, 
kteří už během svého života 
společnosti odvedli své, tedy 
zejména starobní důchodci, 
měli možnost cestovat autobu-
sy bezplatně, se mi líbí. Většina 
z nich je na této dopravě závis-
lá a byla by to pro ně výrazná 
úleva, kterou si jistě zaslouží. 
Takové rozhodnutí chce ale ne-

jen politickou odvahu, ale také 
dobrou ekonomickou přípra-
vu. Protože někdo náklady za-
platit musí. A pokud to nebude 
skupina cestujících, zvýší se fi-
nanční zátěž objednatele, tedy 
města, kraje a podobně.“ 

Příslibem změn do budoucna 
je závazek nové krajské koa-
lice, která má za úkol prově-
řit právě možnost výrazných 
úlev při placení jízdného, tedy 
i cestování seniorů bezplatně. 
Primárně se v tomto případě 
jedná o linkové autobusy, ale 
jelikož kraj usiluje o integraci 
všech měst s vlastní hromad-
nou dopravou (Ústí nad Labem 
je již zaintegrováno, tedy lze 
zde jezdit i na jízdenku Dopra-
vy Ústeckého kraje), výhody 
pro cestující by se mohly pro-
mítnout i do nich.

Kromě seniorů patří mezi 
další znevýhodněné skupi-
ny cestujících, kteří pravidel-
ně volají po slevách či jízd-
ném zdarma, třeba maminky 
na mateřské dovolené. „Sama 
jsem matka a mám velké po-
chopení pro rodičky, které se 
věnují celodenní péči o malé 
děti a musí u toho vyjít s rodi-
čovským příspěvkem. Umím 

si představit, že po seniorech 
by to byly právě ony, kdo by 
nemusel v MHD platit jízd-
né. Do budoucna bych uvažo-
vala i o dětech dojíždějících 

do škol. Věřím, že se krůček 
po krůčku najdou prostřed-
ky a způsob, jak všem ulevit,“ 
uzavřela poslankyně Hubáč-
ková.  pr
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AGC je po třinácté nejlepším 
zaměstnavatelem kraje 
Po třinácté ovládla anketu o nejlepšího zaměst-
navatele v Ústeckém kraji teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech. Její sesterská AGC Automotive 
Czech z Chudeřic, výrobce automobilových skel, 
se umístila na 3. místě a zároveň nejvýše mezi 
firmami z automobilového průmyslu. Mezi teplic-
ké firmy se v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 
Ústeckého kraje vměstnala společnost Unipetrol.

„Vztah se zaměstnanci je pro nás klíčový. Po-
zici žádaného zaměstnavatele budujeme dlou-
hodobě a vyplácí se nám to. Je to vidět i dnes, 
v době, kdy téměř celý průmysl pociťuje nedo-
statek kvalifikovaných pracovníků. Být třináct-
krát nejlepším zaměstnavatelem v kraji je skvě-
lé ocenění. Věřím, že se i do budoucna budeme 
držet na špici,“ řekl Zdeněk Frelich, country 
manažer skupiny AGC v České republice.

Pořadí v anketě vyhlásil Klub zaměstnavate-
lů v areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.

„Opětovné vítězství v této prestižní soutěži 
v rámci Ústeckého kraje je pro nás potvrzením, 
že máme laťku oblasti vztahu se zaměstnanci 
nastavenu ve srovnání s ostatními zaměstnava-
teli hodně vysoko. Udržování vysokého standar-
du ve vztahu vůči zaměstnancům je naší dlou-
hodobou firemní politikou, které se budeme 
i nadále držet,“ uvedl Libor Sehnal, manažer lid-
ských zdrojů AGC Flat Glass Czech.

„V posledních několika málo letech jsme v Chu-
deřicích prošli překotným vývojem. Počet zaměst-
nanců vzrostl o 1000 na více než 2600. I přesto je 
péče o zaměstnance klíčovým faktorem pro naši 
úspěšnost. Zavádíme stále nové nástroje tak, aby-
chom péči o zaměstnance ještě zlepšili. Ocenění 
od odborníků nám dává jistotu, že jdeme správ-
ným směrem,“ poznamenal Tomáš Brokeš, perso-
nální ředitel AGC Automotive Czech.  zt

Ve 14 ročnících soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 
Ústeckého kraje obsadila společnosti AGC Flat Glass Czech 
13. první a jednou druhé místo. V celostátní soutěži to pak 
v historii soutěže bylo čtyřikrát první místo a v anketě Sodexo 
Zaměstnavatel desetiletí druhé místo. Jak AGC Flat Glass 
Czech, tak sesterská AGC Automotive Czech byly také oceněny 
jako nejžádanější zaměstnavatelé mezi studenty vysokých škol 
(The Most Desired Company) v Ústeckém kraji.

Z A M Ě S T N A V A T E L  R O K U  V   K R A J I

Peníze na sestry 
chce Krajská 
zdravotní od kraje
Krajská zdravotní chce, aby 
kraj požádal ministerstvo 
zdravotnictví o finanční 
prostředky pro navýšení 
příplatků zdravotním se-
strám ve směnách u lůžka. 
To lze udělat podle nově 
zveřejněné metodiky mini-
sterstva.

„Peníze pro sestry mu-
síme získat. Budeme tedy 
plně spolupracovat s Ús-
teckým krajem a poskyt-
neme veškerou součinnost 
a podklady pro to, aby moh-
la být podána příslušná žá-
dost o finanční prostředky,“ 
uvedl Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti 
Krajská zdravotní.

Ministerstvo zdravotnic-
tví v pravidlech uvádí, že 
žádosti o dotace na navýše-
ní mezd pro sestry mohou 
podat jednotlivé kraje. Do-
tace by měla být poskytnuta 
na navýšení o 2000 korun 
měsíčně, a to pro druhé po-
loletí roku 2017.  zt

Z D R A V O T N I C T V Í
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Diváci ji z televizních 
obrazovek znají jako 
Viky ze seriálu Ulice, 
ve kterém hraje již 
několik let. Přesto to 
není jediné, co mla-
dá herečka, rodačka 
z Teplic Sabina Rojko-
vá, zvládla. S herec-
tvím začínala právě 
v severočeských láz-
ních, ale dnes se kvůli 
studiu a rolím zdržuje 
převážně v Praze. 
Stále zde ale žijí její 
rodiče, a tak sem 
stále jezdí. Teplice 
podle ní mají své 
nezapomenutelné 
kouzlo.

Ve svých necelých dvaceti le-
tech jste známá z televize, fil-
mu i z představení divadel. To 
je ve vašem věku už závratná 
kariéra. Jaká byla vaše prv-
ní velká role, buď v divadle 
a nebo v televizi, na kterou 
vzpomínáte?
Moje první a zároveň velká 
role byla v divadle ABC, měla 
jsem dokonce dvojroli, hrála 
jsem malou Janu Eyrovou 
a poté Adélu Varensovou, bylo 
to moje první střetnutí s oprav-
dovým divadelním prostředím 
a bylo to úžasné.

Ale vraťme se na začátek. Jste 
z Teplic, kde celá vaše kari-
éra začala. Kdo vám pomohl 
k tomu, že jste se dostala na 
prkna, která znamenají svět?
Moji rodiče. Maminka mi po-
máhala najít aktivity, které by 
mě bavily, tanec, zpěv, herec-
tví, hra na klavír, to vše je pro 
hereckou kariéru moc důleži-
té. Táta mě pak vozil z Teplic 
do Prahy na každou zkoušku 
a každé představení.

Kdy jste se rozhodla stát pro-
fesionální herečkou? Ačkoli 
vlastně máte kariéru před 
sebou, tak jí již jste.
Nikdy. Šlo to samo, po ukonče-

ní jednoho představení přišlo 
další a poté role do televize, já 
jen dělala, co mě baví, a byla 
ráda, že tu práci mám, byla 
jsem ještě malá. Až teď se 
vlastně mohu rozhodovat, zda 
je tohle to, co chci dělat celý 
svůj život, a já říkám, dokud 
mě to baví a dokud je práce, 
tak jsem moc vděčná.

Pro lidi jste známá z televi-
ze, zejména ze seriálu Ulice, 
a filmu, ale zároveň hrajete 
v divadle. Prozraďte, kde nyní 
hrajete a jestli se připravují 
nějaké nové role?
Dostala jsem angažmá v Di-
vadle na Vinohradech, tam se 
určitě chystají nějaká nová 
představení, stejně tak teď 
budu natáčet nový film a nadá-
le hrát v divadle Ungelt.

Herci se velmi často vyhraňu-
jí na nějaké styl, buď na film 
nebo na divadlo. Co je pro vás 
více – divadlo, film či televize 
a proč?
Divadlo, líbí se mi hrát na 
první dobrou a hrát mnohem 
víc než jen pohledem a zamra-
čením se do kamery.

Rád bych se zastavil u Ulice, 
protože již běží řadu let 
a stále ji sleduje mnoho 
diváků. Jak jste se dostala 
k roli Viky?
Nejdříve jsem hrála jednu 
z mnoha spolužáků Matyáše 
Valenty, pak si mě režisér pozval 
na casting na opravdovou roli 
s textem, to byla právě Viki.

Jak probíhá natáčení tolika 
dílů, a jak se to vlastně liší od 

divadla? Mnozí herci říkají, 
že je to velká rychlost...
Je to rychlost. Jedná se o kaž-
dodenní seriál, to by ani nešlo 
natáčet pomaleji. Je to fajn, 
setkávám se s moc dobrými 
režiséry a fajn lidmi ze štábu, se 
kterými se znám už několik let. 
Od divadla se to liší úplně vším.

Sabina Rojková: Tatínek mě vozil z  Teplic do Prahy na každou zkoušku

vít lukáš

barva: bílá, fialová

jídlo: indické

hudba: Parov Stelar

číslo: 6

politik: nemám

M O J E  N E J

foto: archiv s. r.
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V současné době studujete 
konzervatoř, takže si zvyšu-
jete vzdělání v oboru. Je tedy 
herectví vaším definitivním 
osudem?
Nevím. Teď mě to baví, 
vždycky chci dělat jen to, co 
mě bude bavit a naplňovat. 
Zároveň se nebráním ničemu 
novému.

Určitě máte mnoho snů a plá-
nů v profesním životě, prozra-

díte nějaké? Tedy pokud by 
to nebylo něco, co ještě ne-
smíte.
Měla jsem sny a plány, všech-
no se to uskutečnilo, za což 
jsem strašně moc vděčná. Teď 
si jen užívám, co je a co mi 
přichází do cesty.

Vy jste se  v Teplicích 
narodila a vyrůstala, ale 
již tu nežijete. Vracíte se 
sem někdy?

Ano, vracím a moc ráda, mám 
tu rodinu a přátele.

Jak na Teplice vzpomínáte, 
jsou třeba hezčí než Praha?
Podle mě hezčí než Praha 
rozhodně nejsou, ale mají své 
kouzlo, určitě se mi líbí víc 
než jiná města, a že jsem jich 
se zájezdovým představením 
projela opravdu hodně. A neří-
kám to jen proto, že jsem se tu 
narodila :D

Co zde bylo vaše nejoblíbeněj-
ší místo nebo aktivita, a na-
opak je něco, co Teplicím chy-
bí? Když to třeba srovnáte 
s Prahou?
Všechny ty kroužky, které jsem 
navštěvovala, a také lázeňská 
sezóna! Nevím, možná, že jsou 
tu lidi trošku uzavření...

A co přátelé z dětství – jak se 
dívají na slavnou herečku?
Mí praví přátelá z dětství mě do- 
teď moc podporují a fandí mi.

Je mi jasné, že studium a prá-
ce jsou velmi náročné, ale 
máte i nějaký čas na odpoči-
nek? Co během něho děláte?
Toho času opravdu moc není, 
a když ano, tak se snažím ces-
tovat. Ať už po České republi-
ce, nebo po světě. Anebo si jen 
tak s přítelem zajdeme do kina 
a dáme si popcorn.

Jste ještě velmi mladá, ale už 
jste dlouho zadaná, chodíte 
se seriálovým kolegou Vin-
centem Navrátilem (syn Ve-
roniky Žilkové). Už uvažujete 
třeba o tom se někdy usadit? 
A kde?
Kdekoliv, kde bude on. Ano, chci 
se s ním usadit a mít rodinu, ale 
na to je ještě opravdu čas.

Máte už nějaké plány na let-
ní dovolenou? A raději v Če-
chách, nebo v zahraničí? 
Nebo bude čas jen na práci?
Práce v létě bude, ale zatím 
tam nějaký volný čas mám. 
Chci jet s rodinou k moři, ale 
nebráním se ani výletům tady 
v Česku. 

Sabina Rojková: Tatínek mě vozil z  Teplic do Prahy na každou zkoušku

Česká herečka narozená v Teplicích 
12. června 1997. Známá je především 
z role v seriálu Ulice, ale hrála například 
i ve filmech Poslední cyklista, Tři bratři 
či Americké dopisy. Od dětství se věnuje 
herectví, zpěvu a tanci. Od svých 3 let 
se věnuje zpěvu. Od 6 let navštěvovala 
základní školu s rozšířenou výukou 
hudební výchovy a navštěvovala také 
hodiny tanečního divadla. Vystupovala 
na různých koncertech v dětském 
pěveckém sboru Poupata. Navštěvovala 
Taneční divadlo Teplice a kratší dobu 
se věnovala mažoretkám. V 9 letech 
navštěvovala hodiny herectví v Kruš-
nohorském divadle Teplice. Od 6. třídy 
studovala na víceletém Gymnáziu 
J. A. Komenského, Navštěvovala paní 
Galinu Proklovou v Základní umělecké 
škole. Krátce dojížděla do Prahy na 
soukromé hodiny zpěvu k profesionální 
skladatelce Nikol Davídkové. V roce 
2008 tančila v Krušnohorském divadle 
Teplice ve Styl-Dance, kde se věnovala 
standardním a latinskoamerickým 
tancům. V roce 2012 byla přijata na 
hudebně-dramatický obor (herectví) na 
Státní konzervatoři v Praze.

Sabina Rojková

P R O F I L

foto: archiv s. r.

foto ze seriálu ulice: tv nova

foto ze seriálu ulice: tv nova
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Lazebník sevillský v Krušnohorském divadle
Již jedenáctý ročník Evropské hudební akade-
mie 2017 je mezinárodní hudební workshop, 
který i letos přiláká do Teplic mnoho mladých 
pěveckých a dirigentských talentů mimo jiné 
z Kanady, USA, Austrálie a Číny. Užijte si třeba 
Lazebníka sevillského. Jedná se o komickou 
operu o dvou dějstvích, která se odehrává 
v 17. století ve Španělsku. Hrabě Almaviva zpí-
vá na ulici serenádu pod oknem dívky, do které 
se zamiloval. Figaro, jeho bývalý sluha, mu pro-
zrazuje, že dívka se jmenuje Rosina a chystá se 
s ní oženit její starý poručník dr. Bartolo pro její 
velké dědictví. Figaro poradí Almavivovi, aby 
se převlékl za důstojníka a posléze za učitele 
hudby, a tak se dostal do domu blíže k Rosině. 
Almaviva domluví s Rosinou její útěk a tajný 
sňatek. Za bouře vniká s pomocí Figara bal-
kónem do domu, do kterého zároveň přichází 
Basilio s notářem, aby smluvně potvrdili svatbu 
Rosiny s Bartolem. Almaviva pomocí úplatku 
dokáže, aby místo smlouvy Rosiny s Bartolem 
byla podepsána smlouva Rosiny s Almavivou. 

Hrabě na důkaz, že mu jde o lásku Rosiny, 
nikoliv o její peníze, přenechává její dědictví 
Bartolovi. Hraje se 19. července od 19:00 hodin 
a 23. července od 17:00 hodin. Vstupné je od 
70 do 150 korun.  zt

Uslyšíte hity Luboše Pospíšila
Do Teplic přijede stále skvělý 
Luboš Pospíšil. Interpret, který 
se svým výrazným, naléhavým 
vokálem zařadil k neodmysli-
telným legendám české hudby, 
ať už si jeho jméno spojujete 
s C&K Vocalem, nebo kape-
lou 5P, kterou tvoří kytarista 
Mirek Linhart (Yo Yo band, 
Žáha, Lenka Filipová trio...) 
a o generaci mladší muzikanti: 
klávesista a kytarista Ondřej 
Fencl (též Schodiště, Hromo-
svod, V. Merta...), bubenice 
Pája Táboříková (též Payanoia, 
Schodiště) a baskytarista 
Martin Štec (ex-Vltava). Po-
spíšil zahraje se svou kapelou 

5P v Krušnohorském divadle 
9. září od 17:00 hodin. Vstupné 
je 200 korun.  zt

Zajděte si na Činoherák do 
zahrady Českého rozhlasu  
Herce z Činoherního studia si užijete i letos v létě. Na srpen se 
totiž znovu chystá Divadelní zahrada. Letošní edice festivalu 
nejen o Shakespearovi se uskuteční v areálu zahrady ústeckého 
studia Českého rozhlasu Sever od 21. do 27. srpna. Komplet-
ní program najdete na stránkách www.divadelnizahrada.cz. 
Vstupenky lze zakoupit na webu www.cinoherak.cz, v Činoher-
ním studiu a v Informačním středisku města Ústí nad Labem 
na Mírovém náměstí. Pokud si chcete užít všechna představení, 
můžete si pořídit i permanentky.  zz

Doubravanka na 
terase divadla

Na divadelní terase zahraje 
populární dechový orchestr 
z Teplic – Doubravanka. Pod 
taktovkou Petra Černého, 
který je pokračovatelem 
rodinné tradice, zazní 
k posluchu i tanci nejenom 
klasické „dechovky“, ale 
také swingové a taneční 
melodie. Hraje se 26. čer-
vence od 17:00 hodin. Vstup 
je volný.  zt

Windiband 
zahraje k tanci
Na terase Krušnohorské-
ho divadla si můžete užít 
další ze série tanečních 
koncertů. Hned 5. července 
od 16:00 hodin vás pobaví 
kapela Windiband. V přípa-
dě špatného počasí se bude 
hrát v kavárně Krušnohor-
ského Maskaronu. Vstup 
je volný.  zt

Stará sešlost 
v Šanovské mušli
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. Koncert se uskuteční 
18. července od 16:30 v Ša-
novské mušli.  zt

Středověké chorály 
v kostele
Letní sezona je tady a s ní 
i koncerty v kostele sv. Jana 
Křtitele. Na prázdniny je 
pro vás připravený koncert 
anglického pěveckého 
sboru, či souboru, který se 
věnuje středověké duchovní 
hudbě. Kompletní přehled 
vystoupení najdete v pro-
gramu na straně 2.  zt

P O Z V Á N K Y

Porcelán z Dubí na 
teplickém zámku
Zajděte si do teplického muzea 
na 14. hrnkové sympozium 
Českého porcelánu Dubí. 
Výstava představuje výsledky 
prací mezinárodního hrnko-
vého sympozia pořádaného 
Českým porcelánem Dubí. Tra-
dice konání sympozií v Dubí 
vznikla v roce 1989. Hrnková 
sympózia jsou výzvou pro ne-
tradiční a kreativní zpracování 
všech možných tvarů hrnků 
a pohárků, které se mohou stát 
přinejmenším inspirací nebo 
přímo předlohou pro budoucí 
zavedení do výroby. Expozice 
bude v I. výstavní místnosti 
přístupná do 23. července.  zt

V muzeu vás ochrání 
svatý Florián

Jízdárna teplického zámku 
bude o prázdninách patřit vý-
stavě Pod ochranou svatého 
Floriána – 150 let hasičského 
sboru v Teplicích a 170 let od 
narození Reginalda Czermac-
ka. Expozice bude v teplic-
kém muzeu k vidění až do 
20. srpna. Uvidíte rozličné 
předměty a vynálezy vzniklé 
od založení teplického hasič-
ského sboru.  zt
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Na komíně řetenické sklárny 
hnízdí vzácní sokoli

Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený dra-
vec. V roce 2016 bylo na území celé České 
republiky prokázáno pouhých 90 obsaze-
ných teritorií, což dokazuje, o jak vzácný 
druh se jedná. A tak je milé, že si jako jed-
no ze svých hnízdišť vybrali sokoli i jeden 
z komínů řetenické sklárny.

Většina sokolích párů dodnes hnízdí 
pouze na skalách, ale vzhledem k tomu, 
že dochází k častému konfliktu s lidmi 
a sokoli jsou citliví na svůj klid, mnoho 
hnízdění je neúspěšných. A tak se v po-
sledních deseti letech stává, že sokoli ob-
jevují a využívají i průmyslové stavby, kde 
je sice velký provoz, ale na vysokých ko-
mínech naopak naprostý klid a sokoli zde 
hnízdí s větší úspěšností nežli ve svých 
přirozených hnízdištích.

První sokolí samice byla v řetenickém 
areálu spatřena v létě 2014, a na jeden 
z komínů byla proto umístěna budka vhod-
ná k zahnízdění. V roce 2015 ale k hníz-
dění nedošlo, samice nenašla partnera 
a celé jaro se na komíně u budky zdržo-
vala sama. Vloni již bylo hnízdění úspěš-
né a sokoli vyvedli tři mláďata. V letošním 
roce mají také tři mláďata, která se poda-

řilo dokonce i okroužkovat. Díky tomu se 
možná dozvíme o jejich životních osudech 
– kde budou hnízdit, s kým, kolika let se 
dožijí atd. Protože není jednoduché dospě-
lého sokola odchytit a kroužky přečíst, do-
stávají sokoli i takzvané odečítací krouž-
ky, které je možné přečíst dalekohledem. 
Při kroužkování mláďat byla před budku 

umístěna fotopast, díky níž ornitologo-
vé získají nové poznatky o potravě sokolů 
a snad i možnost odečíst číslo kroužku so-
kolího samce, který je značený.

Sokoli jsou teritoriální ptáci, a proto 
v areálu AGC bude hnízdit vždy pouze je-
den pár. I tak je to ale úspěch a je dobré, 
že komíny neslouží jen při výrobě skla.  pr

Sokol stěhovavý patří pro svůj vzhled 
a lovecké vlastnosti mezi nejznámější 
dravce. Už v dobách středověku 
byl velice ceněn jako sokolnický 
dravec. Je jedním z mála druhů, 
který v České republice v 70. letech 
zcela vymizel a který se díky ochraně 
a aktivní podpoře do naší přírody 
úspěšně navrátil.

Vzhled
Sokol stěhovavý je dravec, velikosti 
vrány až jestřába, s charakteristickou 
siluetou, tedy s dlouhými 
zašpičatělými křídly a s dozadu se 
zužujícím ocasem s krátkými ocasními 
brky. Dospělý pták má tmavě šedý 

až šedočerný hřbet a bílou spodinu 
s kapkovitými skvrnami na hrdle 
přecházejícími v příčné vlnky na 
břiše. Na hlavě vynikají bělavé 
tváře a černohnědý vous pod okem. 
Letky jsou černohnědé s nápadnými 
eliptickými skvrnami na vnější straně. 
Sokol stěhovavý má v rozpětí křídel 
90 až 113 cm při délce těla 38 až 
51 cm. Hmotnost samce je 582 g až 
636 g a samice 925 až 1111 g.

Potrava
Živí se ptáky do velikosti kachny, 
nejčastěji holuby. Sokol stěhovavý 
je nejrychlejším ptákem na světě. 
Při útoku na kořist přitáhne křídla 

k tělu a střemhlavým letem dosáhne 
rychlosti přes 300 km v hodině. 
Při takové rychlosti není schopen 
manévrovat, proto loví pouze ve 
vzduchu.

Rozmnožování
Sokolí pár si je věrný většinou po celý 
život. Hnízdění předchází tzv. svatební 
lety, při kterých se oba ptáci honí za 
hlasitého křiku. Hnízdo sám nestaví, 
používá stará hnízda po jiných 
dravcích či krkavcovitých. Samička 
snáší 2–4 vejce v období března 
a dubna a doba sezení na vejcích je 
3 týdny. V péči o potomky se oba 
rodiče střídají.

S O K O L  S T Ě H O V A V Ý  –  F A L C O  P E R E G R I N U S
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v naší péči

HLEDÁTE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE?

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

EUC Klinika Útí nad Labem s.r.o.
Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás informovat 
o nástupu nového praktického lékaře

 
od  1.  8.  2017

Nové pacienty registrujeme 
v ordinaci lékaře, případně 

je možné se telefonicky domluvit 
na níže uvedeném telefonním čísle. 

 
 tel. 477 102 224

Veškerá nutná vyšetření pod jednou 
střechou.

I N Z E R C E
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Hrad Kyšperk u Krupky 
se vrátil do středověku
Střelbu z luku, tkaní či barvení 
látek, karetkování, práci ševce, 
pálení keramiky, práci s kovem 
a mnohé další aktivity si užili 
návštěvníci, kteří se vydali na 
zříceninu hradu Kyšperk nad 
Krupkou. Do středověku se 
celý hrad 17. června vrátil díky 
akci „Řemesla a rytíři v Krupce 
– živá historie na hradě Ky-
šperk“. „Díky dobrovolníkům 
a nadšencům pro středověkou 
historii z Krupky i ze vzdále-
ných míst České republiky se 
nám podařilo připravit celo-
denní program pro děti i jejich 
rodiče,“ přiblížil celou akci Jan 

Růžička z Krupky, místní pat-
riot, který zaštiťuje připravený 
program i tým organizátorů. 
Na akci se nevybíralo žádné 
vstupné. Celodenní sobotní 
program tak byl pro středově-
ku chtivé návštěvníky úplně 
zdarma.  Rostislav Kadlec, Krupka

Kroužek REV!VAL Mezi dvorci
Kroužek REV!VAL teplické „malé“ Arkadie, oficiálně odloučeného 
pracoviště ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s., má za sebou už řadu koncertů 
nejen v Teplicích a okolí, ale i na celostátních akcích v Praze. 
Pravidelně malí muzikanti a jejich pedagogové vystupují na fes-
tivalu Slunce v pražské Akropoli, vloni si zazpívali na bohnickém 
festivalu Mezi ploty a také na festivalu United Islands of Prague. 
Letos si přibrali Ústí, vystoupili na střekovském sousedském fes-
tivalu Mezi dvorci. „Zahajovali jsme ve 12 hodin a již první tóny 
vzbudily pozornost mezi diváky,“ říká Zuzka Potočková, asistent-
ka pedagoga a zároveň jedna z dospělých protagonistek souboru. 
„Repertoár postavený na undergroundových písních a odvážných 
interpretacích známých rockových skladeb do konceptu festiva-
lu, myslím, skvěle zapadl. Náš koncert vzbudil mezi některými 
diváky opravdový zájem a bylo cítit, že jsme milým zpestřením 
celé akce.“ Počasí akci přálo, a proto se malí kumštýři po kon-
certu ještě chvíli zdrželi, proměnili poukázky na jídlo a pití za 
dobroty a vyřádili se ve skákacím hradu, který byl chytře součástí 
festivalu. Poděkování patří organizátorům za umožnění vystou-
pení Kroužku REV!VAL a také zvukaři za výborné ozvučení. „Cítili 
jsme se velmi komfortně a jsme moc rádi, že jsme se festivalu 
Mezi dvorci mohli zúčastnit,“ uzavírá Zuzka.  Josef Hon, Arkadie Teplice

Mladý záchranář Teplice

Prostorách teplické hasičské 
stanice se konalo okresní kolo 
pohybově vědomostní soutěže 
pro děti z 2. stupně základních 
škol v oblasti Ochrany člověka 
za mimořádných událostí 
a běžných rizik Mladý záchra-
nář. Soutěže se 24. května 
zúčastnila družstva ze zá-
kladních škol okresu Teplice. 
Družstva soutěžila v disciplí-
nách, v nichž děti prokazovaly 
nejen své znalosti, ale i fyzic-
ké dovednosti. Mezi disciplíny 
patřila například znalost první 
pomoci, dopravní test, znalost 
požární ochrany a chování za 

mimořádných událostí. Děti si 
také vyzkoušely své znalosti 
práce s buzolou a orientaci 
v mapě, znalosti improvizova-
ných prostředků ochrany či 
uzlování. Mezi testy fyzické 
zdatnosti patřila horolezecká 
stěna a hasičský polygon. 
Pořadí: 1. ZŠ Bílá cesta, 2. ZŠ 
Bystřany, 3. ZŠ Buzulucká, 
4. ZŠ Osek, 5. ZŠ Proboš-
tov, 6. ZŠ Kostomlaty, 7. ZŠ 
Novosedlice, 8. ZŠ U Nových 
lázní, 9. ZŠ a MŠ Krupka, 10. 
ZŠ Jaroslava Pešaty, 11. ZŠ 
Žalany, 12. ZŠ a SS Krupka.

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Děti z Arkadie navštívily 
policejní služebnu

Součástí výuky v soukromé 
speciální škole Arkadie je také 
poznávání všeho okolo nás. 
A když se to propojí s výcho-
vou k bezpečnému chování, 
vznikne z toho návštěva poli-
cejní služebny. Žáci 1. stupně 
školy byli pozváni na služebnu 
policejního útvaru, do jehož 
působnosti škola patří, do tep-
lické části Prosetice. „Přivítal 
nás praporčík Martin Parsch, 
který nám přiblížil práci poli-
cistů na služebně i v terénu,“ 
říká Jana Kounovská, asistent-
ka pedagoga, která děti do-
provázela, „provedl nás celou 

služebnou, děti si prohlédly 
policejní vozy a seznámily se 
s policejní výstrojí. Nadprapor-
čík Michal Kalabza nám potom 
předvedl některé kriminalis-
tické metody získávání důkazů 
(daktyloskopie a trasologie), 
které si děti mohly také 
vyzkoušet.“ Exkurze dětem při-
blížila práci policistů, pomohla 
jim orientovat se, na koho 
se s důvěrou obrátit v krizo-
vé situaci. Za to patří velké 
poděkování všem policistům 
i strážníkům městské policie, 
kteří se dětem velmi ochotně 
věnovali.  Josef Hon, Arkadie Teplice

V Teplicích oživly postavy z komiksů a pohádek
Do Teplic zamířili zástupci 
velmi mladé subkultury – 
cosplaye. Cosplay je novodo-
bým fenoménem, který vznik-
nul a vyvíjí se s pop-kulturou. 
To znamená s fanouškovský-
mi základnami kolem fiktiv-
ních postav a jejich příběhů. 
Cosplayer je pak nadšenec, 
který se převleče a i charak-
terově ztotožní s vybranou 
fiktivní postavou. Návštěv-
níkům obchodního centra 
se snažili přiblížit atmosféru 

conů (světových festivalů 
hlavně s komiksy a počíta-
čovými hrami). K vidění byly 
24. června filmové exponáty, 
komiksy a 20 oživlých fiktiv-
ních postav z těch nejznáměj-
ších pohádek, filmů, komiksů 
a počítačových her. Filmové 
artefakty a rekvizity dovezl 
Film legends muzeum z Podě-
brad. Provozovatel muzea pan 
Vlček disponuje třetí největší 
soukromou kolekcí soch, figur 
a replik z filmu i komiksu na 

světě a výběr toho nejzají-
mavějšího přiveze do Teplic.  
„Velké akce s tisícovými 
návštěvnostmi podobné svě-
tovým conům se v Česku po-
řádají hlavně v Praze a Brně. 
Veřejně spatřit cosplayery se 
vám poštěstí jen minimálně 
u premiiér filmů, na výsta-
vách, fotofestivalech atd. 
Proto jejich přítomnost právě 
v Teplicích a na veřejném mís-
tě slibovala opravdu unikátní 
zážitek.  Pavel Vykydal
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
13.7.–17.7., 17.8.–21.8.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 
10.7.–13.7., 14.8.–17.8.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
4.7.–7.7., 8.8.–11.8.
Krušnohorská  – parkoviště 
21.7.–25.7., 25.8.–29.8.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
5.7.–8.7., 9.8.–12.8.
Unčínská  26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
14.7.–18.7., 18.8.–22.8. 
Proboštovská x Táborská  6.7.–10.7., 10.8.–14.8.
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 
25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
Masarykova x Olbrachtova 6.7.–10.7., 10.8.–14.8.
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
20.7.–24.7., 24.8.–28.8.
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské)  12.7.–15.7., 16.8.–19.8.
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu)  27.7.–31.7., 31.8.–4.9.
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu   6.7.–10.7., 10.8.–14.8.
Zemská 1439  13.7.–17.7., 17.8.–21.8.
Hlávkova   7.7.–11.7., 11.8.–15.8.
Scheinerova  28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
Nedbalova x Fibichova   6.7.–10.7., 10.8.–14.8.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8.
Severní x Na Haldách  13.7.–17.7., 17.8.–21.8.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9. 

Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.)  13.7.–17.7., 17.8.–21.8.
Skupova x Havlíčkova  24.7.–27.7., 28.8.–31.8.
Skupova x Thámova, 21.7.–25.7., 25.8.–29.8.
Metelkovo nám. x Fügnerova 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9. 
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad  6.7.–10.7., 10.8.–14.8.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 27.7.–31.7., 31.8.–4.9.
Kosmonautů  20.7.–24.7., 24.8.–28.8.
Kpt. Jaroše 10.7.–13.7., 14.8.–17.8.
V Závětří 1676 30.6.–4.7., 4.8.–8.8.
Doubravická 1683  20.7.–24.7., 24.8.–28.8.
Raisova 2573 – bok dom  21.7.–25.7., 25.8.–29.8.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové  7.7.–11.7., 11.8.–15.8.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
27.7.–31.7., 31.8.–4.9.
J.Hory x U Horského pramene 
28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
J. Hory x Vančurova 21.7.–25.7., 25.8.–29.8.
E. Krásnohorské  – u nádoby na sklo 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka.,  
5.7.–8.7., 9.8.–12.8.
Jankovcova u garáží (tabák) 
14.7.–18.7., 18.8.–22.8.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
28.7.–1.8., 1.9.–5.9.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8.
Potěminova x K. Čapka 
3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9.
Zeyerovo nám. 1300 24.7.–27.7., 28.8.–31.8.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8.

Fučíkova stezka x Foersterova 
21.7.–25.7., 25.8.–29.8.
Křičkova x Škroupova , 3.7.–6.7., 7.8.–10.8.
Křížkovského 2508–10 14.7.–18.7., 18.8.–22.8.
P.Holého x Purkyňova 18.7.–21.7., 22.8.–25.8.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
10.7.–13.7., 14.8.–17.8.
Tyršova. 2.8.–5.8., 6.9.–9.9.
Dubská x Brožíkova 30.6.–4.7., 4.8.–8.8.
Alejní 2754 – zeleň 24.7.–27.7., 28.8.–31.8.
Písečná 2990 26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice  
26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 19.7.–22.7., 23.8.–26.8.
Stará Mlýnská x Souběžná 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8.
Rohová 185 – z boku 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8.
Svatováclavská x Vladislavova 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9.
Novoveská 3090–3  18.7.–21.7., 22.8.–25.8.
Habrová 3082  4.7.–7.7., 8.8.–11.8. 
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
Javorová 3025 11.7.–14.7., 15.8.–18.8.
Březová – v zatáčce pod č.p. 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8.
Jugoslávská 1941 
4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9. 
Francouzská x Varšavská11.7.–14.7., 15.8.–18.8. 
Ostravská x Bulharská 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 
3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9.

Slovenská 2638  14.7.–18.7., 18.8.–22.8.
Jugoslávská 2534–5 26.7.–29.7., 30.8.–2.9. 
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů 
č.p. 2709–2717  19.7.–22.7., 23.8.–26.8.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
19.7.–22.7., 23.8.–26.8.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
25.7.–28.7., 29.8.–1.9. 
Bílinská – točna MHD 
4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9. 
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 
26.7.–29.7., 30.8.–2.9.
Vrázova x Svojsíkova  19.7.–22.7., 23.8.–26.8. 
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9. 
Libušina 2350 –bok domu  na zeleninu 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
12.7.–15.7., 16.8.–19.8. 
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“  27.7.–31.7., 31.8.–4.9. 
Stará Duchcovská 403 
4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9.
Sklářská 223 – 247 19.7.–22.7., 23.8.–26.8. 
V Břízkách – točna MHD 5.7.–8.7., 9.8.–12.8. 
Mostecká 1564 x Ruská 
3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
24.7.–27.7., 28.8.–31.8.
Litoměřická 10.7.–13.7., 14.8.–17.8.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
10.7.–13.7., 14.8.–17.8.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8. 
Zrenjaninská 297–8 12.7.–15.7., 16.8.–19.8.
Zrenjaninská 320–1 25.7.–28.7., 29.8.–1.9.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9.
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Štefan Margita by se rád vrátil do Ústí i za rok 
V Ústí nad Labem pokračovala setkává-
ní s největšími hvězdami operní scény. 
Lenka Graf přivítala 8. června v Seve-
ročeském divadle světově uznávaného 
tenoristu Štefana Margitu.

Po nádherném koncertu s Evou Urba-
novou, který v roce 2015 dotvářel neopa-
kovatelnou atmosféru vánočních svátků, 
přijela do severočeské metropole další 
mimořádná osobnost. Hostem Lenky 
Graf byl Štefan Margita, Loge ve Wagne-
rově Zlatě Rýna, velitel v Bergově Vojc-
kovi…, hvězda, která slavila a slaví úspě-
chy na operních scénách celého světa.

Štefan Margita působil na scénách 
nejslavnějších operních domů, jako je 
milánská La Scala, londýnská Covent 
Garden či newyorská Metropolitní ope-
ra. V kontaktu je ale stále i s domácím 

publikem. „Nerozlišuji při svém zpěvu, 
zda jsem v Ústí nad Labem nebo v New 
Yorku, vždy se snažím podat ten nejlepší 
výkon. Pozvání paní Lenky mně udělalo 
radost, navíc ústecké publikum je skvě-
lé. Už s těším, až mě Lenka pozve i příští 
rok,“ zdůrazňuje slavný tenor.

Červnový koncert je součástí chari-
tativního projektu, který pořádá město 

Ústí nad Labem společně se společnos-
tí Centropol. Vše je zatím ve stadiu pří-
prav. „Chystáme program, který dosud 
nebyl realizován v žádném jiném ev-
ropském státě. Budeme spolupracovat 
se školami, pedagogy, studenty, s rodi-
či, s lékaři… Budeme spolupracovat se 
všemi,“ uvedl mluvčí splečnosti Aleš 
Pospíšil.  pr

foto: ce/daniel šeiner
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Majitelka prosí o pomoc při hledání pej-
ska, který se ztratil v Ústí nad Labem, ale 
může se pohybovat i v Teplicích. Nálezci 
jako odměnu nabízí Michaela Soumarová 
15 tisíc korun. Fenka je nemocná, a pokud 
nebude dostávat speciální granule, vrátí 
se jí zánět močového měchýře. Šarlotka se 
ztratila 23. května v ústecké části Skřivá-
nek, na psí louce u bývalého hotelu Máj.

Fenka má béžovou, krátkou srst, 
v kohoutku má zhruba 30 centimetrů. Má 
menší, ale zavalitější tělíčko typu buldo-
čka, váží 10 kilogramů. Má tmavší ouška 
i čumáček a ocásek nahoru. Je však 

extrémně bázlivá vůči lidem a pejskům, 
ale při získání důvěry v majitele je mazli-
vá. Pokud jste fenku zahlédli nebo našli, 
volejte Michaelu Soumarovou, telefon: 
737 269 622.  zt

H L E D Á  S E  Š A R L O T K A

Lůžka pro osoby v krizi
Pronajímatel vás vyhodil na 
ulici? Hrozí vám, že přijde-
te o bydlení, a bojíte se, že  
s dětmi budete na ulici? Jste 
v psychické nepohodě a potře-
bujete pomoci či poradit? Cen-
trum krizové intervence pro 
osoby v krizi nabízí dospělým 
či rodinám s dětmi nejen z Ústí 
nad Labem pomoc s řešením 
problémů, které vyžadují 
intenzivní podporu a několika-
denní pobyt v zařízení. „Klienti 
mohou využít celkem 5 lůžek, 
k dispozici dále mají kuchyňku 
pro přípravu stravy,  pračku, 
případně stravu a základní hy-
gienické potřeby rovněž mohou 
získat  bezplatně, pokud přišli 
akutně o bydlení či jsou v nena-
dálé finanční nouzi,“ říká Filip 
Hajna, vedoucí pobytové služ-
by. O pomoc nejčastěji žádají 
osoby, které potřebují pomoci 
při řešení krátkodobé bytové 
nebo finanční tísně – např. mat-
ky nebo otcové s dětmi, kteří 
se ocitají na ulici, osoby po 
odchodu z dětského domova, 
osoby po živelných pohromách. 
Krátkodobého pobytu využívají 
lidé řešící rodinné a vztaho-
vé problémy, jako je rozvod, 
rozchod, osoby s duševním one-
mocněním, u nichž je možné 

krátkodobým pobytem předejít 
dlouhodobější hospitalizaci 
v psychiatrickém zařízení, 
osoby v psychické nepoho-
dě. S lidmi pracuje zkušený 
sociální pracovník, krizový 
intervent, který pomůže klien-
tovi se zorientovat v problému 
a nasměrovat ho k řešení své 
situace. „Například můžeme 
pomoci najít bydlení, komu-
nikovat s úřady, psychicky se 
stabilizovat, pomoci při hledání 
práce, poskytnout právní pora-
denství,“ sděluje Hajna. Pobyt 
na krizových lůžkách a krizová 
strava je bezplatná. Pobyt může 
trvat maximálně 7 nocí.  zt

Centrum krizové intervence
K Chatám 22, Ústí n. Labem – Skorotice
trolejbusem č. 54, 56 směr Všebořice. 
Od zastávky Dukelských hrdinů směrem 
do Skorotic nebo autobusem č. 15, 
zastávka Habrovická.
Volnou kapacitu lůžek doporučujeme 
ověřit na telefonu 475 603 390.
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