
zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
te

pl
ic

e.
cz

na
jd

et
e 

ná
s 

i 
na

ří
je

n 
2

0
17

Zdeněk Frelich

Naše sklo 
zachraňuje 
životy
STRANY 8–9
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KLUB HVJEZDA
začátek vždy ve 20:00
21/10  UŽ JSME DOMA (experimental-punk/Praha) 

+ GORILY V MLZE (alternative/Tisá) 
28/10  COWER (thrash/Teplice) + FLESHLESS 

(death-grind/Děčín) + V.A.R. (metal-thrash/
Liberec) + NOT! (hardcore-grind/Teplice)

25/11  WHITESNAKE REVIVAL

BOŽÁK 
20/10 2100 LOGIC (YYY) A M + ENT. 

ZHORA VYPADÁ VŠECHNO LÍP
27/10 2100 ROCK LIVE TOUR 2017
28/10 1200 BĚH DO SCHODŮ
10/11 2100 NĚCO JAKO SEVER TOUR
11/11 2100 HEKI HEK, PRASEX
17/11 2100 GYMPLAY SPEŠL
18/11 2100 NOBODYLISTEN
24/11 2100 SKYWALKER
1/12 2100 ZNOUZECNOST

JAZZ CLUB
21/10 2000 VEČER PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘÁTKA
28/10 2000 BUCKSHOT GALA
4/11 2000 OTTO HEJNIC TRIO
10/11 2000 LUBOŠ POSPÍŠIL
18/11 2000 DUENDE
24/11 2000 ELENA SONENSHINE A JOCOSE JAZZ

KNAK TEPLICE
2/11 2000 WHITE COWBELL OKLAHOMA (KANADA) 

/ APE SHIFTER
17/11 2000 IDIO&IDIO, BY THE WAY A ETHERY V KNAKU
18/11 2000 COCAINE PARTY & DCRADIO 

TEPLICE – KNAK
24/11 2100 TEPLICE S CRAZY GODDESS!!!
1/12 2000 DVACÁTÉ NAROZENINY BLUE ROCKET
8/12 2000 LIMETAL TOUR 2017 & JEREM.I

KINO KVĚTEN

1/11 1730 PO STRNIŠTI BOS
3/11 2000 MOTORBAND – RESTART
4/11 2000 MOTORBAND – RESTART
5/11 2000 MOTORBAND – RESTART
18/11 1800 KOUZELNÁ FLÉTNA, W. A. MOZART
20/11 1900 OVČÁČEK MILÁČEK

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
18/10 1900 DALIBOR JANDA
19/10 1000 a 1800  BROUČCI
20/10 1000 a 1800  BROUČCI
22/10 1030 MALÁ ČARODĚJNICE

23/10 1900 DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ
27/10 1900 HALLOWEENSKÁ PÁRTY
31/10 1900 FRIDA
1/11 1900 DNA
6/11 2000 PARTIČKA
7/11 1900 FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK: 

VELKEJ FLÁM
8/11 1600 TANČÍME SE STAROU SEŠLOSTÍ
10/11 1900 4000 DNŮ
11/11 1930 VOJTĚCH DYK A B-SIDE BAND
21/11 1900 ONDŘEJ HAVELK AND HIS MELODY MAKERS
26/11 800 O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
27/11 1900 KLUB RVÁČŮ
28/11 1900 DAVID KOLLER – ACOUSTIC TOUR 2017

DŮM KULTURY
24/10 1600 a 1700  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
25/10 1900 SLET BUBENÍKŮ
9/11 1900 BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST
14/11 1600 a 1700  O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH
14/11 1900 ALJAŠKA
16/11 1900 2. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU B
22/11 1900 HALINA PAWLOWSKÁ – 

MANUÁL ZRALÉ ŽENY
23/11 1900 19. DNY ČESKÉ A NĚMECKÉ KULTURY
30/11 1900 3. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU A

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 29/10 ARTIME, OLEJOMALBY REGIONÁLNÍCH 

VÝTVARNÍKŮ
do 26/11 BIBLIOFILIE – KNIHY LÁSKOU TVOŘENÉ

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

KN OPTIK – sPecIál sluNečNí brýle
U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 534 645, 417 533 961
Mobil: 606 846 614, 777 663 068

OTevřeNO:
Po – Pá 8.00 – 17.30, So 8.00 – 11.00

E-mail: info@kn-optik.cz
www.kn-optik.cz

přesvědčte se sami  
na vlastní oči  
o kvalitě kontaktních  
čoček acuvue
Zkušební čočky  
ZdaRma a navíc …
500 kč zpět  
při koupi 2 balení
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Co říkáte na to, 
že bude nový zimák 
i zrekonstruované 
Aquacentrum?

Veronika Rezková 
21 let, studentka 
Teplice
 
Je úžasné, že tu 
konečně vyros-

te něco pro sport a zábavu, 
a ne jenom obchodní domy, 
a také že se zrekonstruuje 
plavecká hala, kam sama 
ráda chodím. Zimní stadion 
tu chybí, byl tu vždy a tak 
to má taky být. 

Karel Singer 
31 let, 
středoškolský učitel 
Osek
 
Každá investice 

do míst, kde se setkávají 
lidé a kde tráví svůj volný 
čas, je smysluplná. Novému 
zimáku přeji příznivější 
osud, než jaký měl jeho 
předchůdce. 

Lukáš Vlček 
26 let, 
vedoucí kompostárny 
Ústí nad Labem
 
Doufám, že 

tento stadion už bourat ne-
budou. Věřím, že je to dobrá 
zpráva hlavně pro mladší 
generace a jejich rodiče. 
Dnešní děti jsou hodně na 
mobilech či tabletech. Tak-
to alespoň někteří začnou 
více sportovat. Navíc bude 
jistě přístupný i veřejnosti, 
která se budou moct vyřádit 
na bruslích. Plavecká hala 
už je stará dost a měla by jít 
s dobou. I tato investice má 
můj obdiv a velké díky. 

Jana Jirešová 
47 let, referent 
zákaznické péče 
Teplice
 
Je to velice dob-

rá zpráva. Pamatuji na starý 
stadion a moc mě mrzelo, 
že ho bourali. Pro obyvatele 
Teplic a okolí to je beze 
sporu skvělá zpráva. Kromě 
návratu hokeje, krasobrus-
lení a podobně bude nová 
hala jistě multifunkční, pro 
koncerty a různé akce. Tep-
lice jsou na dobrém místě, 
obě haly přinesou kromě ra-
dosti občanům, také peníze 
do regionu.

A N K E T A

Těžba lithia na Teplicku 
vyostřila předvolební boj

Cínovec – Podepsání memoran-
da o těžbě lithia na Cínovci 
vzbudilo rozruch na politické 
scéně. O lithiu jednal Senát 
a mimořádně i sněmovna pět 
dní před volbami. 

Lithium z ložiska Cínovec by 
mělo být dále zpracováváno na 
českém území.  Řekl to ministr 
průmyslu a obchodu Jiří Havlí-
ček při podpisu memoranda 
o porozumění se společností 
European Metals Holdings Ltd. 
v Ústí nad Labem.  

S těžbou lithia, které se vy-
užívá při výrobě baterií, by 
mohl australský investor za-
čít v Krušných horách v roce 
2022. Plánuje dobýt 37 milionů 
tun rudy. Lithium se používá 
na výrobu baterií a jeho cena 
na světových trzích stoupá.

„Plně respektujeme průzkum-
né licence, udělené minister-
stvem životního prostředí, avšak 
naším hlavním cílem je, aby 
lithium bylo nejen získáváno, 
ale především dále zpracovává-
no a finalizováno v rámci České 
republiky. Proto jsme s právo-
platnými držiteli průzkumných 
licencí zahájili rozhovory nad 
tímto naším požadavkem již 
v předstihu,“ uvedl Havlíček. Eu-
ropean Metals Holdings respek-
tuje požadavek ministerstva 
průmyslu zpracovávat vytěže-
nou rudu do finálních mezipro-
duktů v Česku. Jeden z nejžáda-
nějších kovů současnosti by se 
v Česku mohl začít těžit po roce 
2020. Lithium se využívá hlavně 
na výrobu baterií do smartpho-
nů, ale i elektromobilů.  zt

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 18. 10. 2017  Příští vydání: 8. 11. 2017  Uzávěrka inzerce 
a příspěvků: 1. 11. 2017  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  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: 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

Pozitivních zpráv 
není nikdy dost

 
 
 
 
 
 
Teplice se ko-

nečně dočkají rekonstruk-
ce plavecké haly a také 
nového zimního stadionu. 
Asi není nikdo, komu by to 
vadilo nebo byl vehementně 
proti. Absence kvalitního 
sportoviště ve městě ale 
o mnohém vypovídá. Stěžu-
jeme si, že kvalita našeho 
profesionálního hokeje 
šla během posledních let 
razantně dolů. Pracujeme 
ale nějak na tom, abychom 
si vychovali nové, nadšené 
generace hráčů? Hokej 
sice není pro rodiče levná 
záležitost, ale první věcí 
je vůbec mít kde trénovat. 
A co se týče plavecké haly, 
Teplice jsou lázeňské měs-
to, takže kvalitní a moderní 
místo pro vodní radovánky 
by mělo být samozřejmostí.  
Z obou těchto sportovně 
relaxačních projektů mám 
upřímnou radost. Proč 
pořád jen na něco nadá-
vat. Pozitivních zpráv není 
nikdy dost. A tak zaplaťbůh 
za zimák, i když je dražší, 
než si město myslelo. 
 

 Daniel Mareš, redaktor

S L O U P E K

Teplická obchodka slaví 95leté výročí
Teplice – Teplická obchodní 
akademie v Poštovní ulici má 
za sebou významné jubileum. 
Letos je to přesně 95 let, co 
vznikla. Výročí oslavili 7. října 
současní i bývalí studenti. 
Mnoho zdaru do dalších let 
škole popřál také hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček, předsedkyně výboru pro 
výchovu, vzdělání a zaměstna-
nost Radmila Krastenicsová 
a vedoucí odboru školství 
Dagmar Waicová.

 „Jsem rád, že u nás v kraji 
máme školu s takovou tradi-
cí a zaměřením, které je stále 
potřeba,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček. „Naše škola se řadí 

mezi nejstarší střední školy 
s ekonomickým zaměřením 
v Ústeckém kraji,“ dodal ředi-
tel Jiří Nekuda.

Obchodní akademie byla do-
konce za 1. republiky jedinou 
českou střední obchodní ško-
lou na severu Čech. Škola se 
pyšní i významnými absolven-
ty, mezi které patřil například 
František Fajtl, slavný česko-
slovenský letec a stíhač RAF, či 
Otakar Jaroš oceněný titulem 
Hrdina Sovětského svazu.  gz
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V Janáčkových sadech vyrostl Pohádkový les
Teplice – Pohádkový les s 11 dře-
věnými postavičkami se slav-
nostně otevřel v Janáčkových 
sadech. Zároveň došlo také 
k úpravě zeleně a opraveny byly 
některé lavičky. Na jaře přibu-
dou i nové odpadkové koše. Na 
vše, včetně výroby dřevěných 
postaviček, vynaložilo město 
zhruba 300 000 korun.

Postavičky jsou rozmístě-
ny podél hlavní vycházko-
vé cesty, která začíná u no-

vého dětského hřiště a vede 
až k Botanické zahradě. Po-
blíž pohádkových postaviček 
jsou cedulky s hádankami. Na 
třech přístupových cestách, 
které do Pohádkového lesa ve-
dou, najdou návštěvníci i vel-
ké informační cedule.

Od dubna je v provozu i dět-
ské hřiště s 3D herními prvky. 
Pohádkový les si jako první vy-
zkoušely děti z mateřské školy 
Pramínek.  gz

Sayfyho Memorial zná vítěze

Oldřichov – Devátý ročník cyklistického závodu Sayfyho Memorial 
zná své vítěze. Závod a vzpomínku uspořádala za pomoci zná-
mých a kamarádů rodina Davida „Sayfyho“ Seifrta, který 28. září 
před devíti lety tragicky zahynul.

Závod byl opět odstartován z Eurocampu Barbora a trasa ved-
la krásnou přírodou v okolí jezera. Ve čtyřech kategoriích závo-
du se zúčastnilo více jak 200 závodníků a závodnic.  gz
Výsledky najdete na www.zitteplice.cz

Přestavba Aquacentra  skončí 
v závěru příštího roku
Teplice – Teplické Aquacentrum 
bude mít nově dva bazény.  
Jeden rekreační s teplou vodou 
a druhý plavecký s vodou 
chladnější. Město Teplice za 
přestavbu zaplatí 240 milionů 
korun a financovat to bude 
z vlastních prostředků, bez 
dotací či úvěrů.

„Původně jsme chtěli udělat 
malý dětský svět za 10 milionů 
korun. Nakonec je z toho kom-
pletní rekonstrukce části Aqua-
centra za 240 milionů. V pod-
statě zůstane jen skořepina 
původního aquacentra,“ řekl tep-
lický primátor Jaroslav Kubera. 

Provoz stávajícího bazénu 
momentálně omezen nebude. 
Zatím se bude pracovat zven-
ku, kdy bude firma připravovat 

terén a začne se přístavbou. Již 
existující bazén začnou stav-
baři bourat začátkem května 
příštího roku, to se pak aqua-
centrum na pět měsíců uzavře.

Přestavba by měla být hotová 
v prosinci roku 2018. Aquacen-
trum chce využívat termální 
vodu, a to nejen do bazénů, ale 
i pro vytápění. I možnost parko-
vání v místě se zlepší, a to díky 
tomu, že v blízkosti aquacentra 
vznikne parkovací dům s více 
než 200 parkovacími místy.  gz

Cena za společenskou odpovědnost 
putuje už potřetí do Řetenic 
Teplice – Teplická AGC Flat Glass 
Czech získala Cenu Ústeckého 
kraje za společenskou odpo-
vědnost mezi firmami s více 
než 1000 zaměstnanci. Cenu 
vyhlásil Ústecký kraj společně 
s Radou kvality ČR a Hos-
podářskou a sociální radou 
Ústeckého kraje. Vítězství si 
firma vysloužila dlouhodobě 
nadstandardní péčí o zaměst-
nance a podporou sociálně 
slabých a znevýhodněných.

 „Aktivity v rámci společen-
ské odpovědnosti patří k pilí-
řům naší firemní filozofie. Kraj-
ské ceny si proto velmi vážíme, 
tím spíš, že jsme ji získali i loni 
a předloni. Nejen toto, ale i dal-
ší ocenění, která za společen-
skou odpovědnost získáváme, 

nás přesvědčují, že v této oblas-
ti jdeme správnou cestou a že 
bychom po ní měli jít i dál,“ 
reagoval při dnešním přebírá-
ní ceny na Sociálním fóru Li-
bor Sehnal, manažer pro lidské 
zdroje AGC Flat Glass Czech.

Letošní ročník Ceny Ústecké-
ho kraje za společenskou odpo-
vědnost byl už třetí v řadě. Ten-
tokrát se ceny udělovaly v rámci 
Sociálního fóra ústeckého kraje 
pořádaného Ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí.  gz

Začala demolice 
kasáren
Bílina – Teplická společnost 
JTH zahájila demolici kasáren 
v Bílině. „Náš projekt počítá 
s právě zahájenou demolicí 
stávajících objektů, vyrovná-
ním terénu a výstavbou dvou 
samostatných budov. Ty budou 
sloužit především jako skla-
dové a administrativní části 
se zázemím pro zaměstnan-
ce. Záměr je orientovaný na 
skladové plochy, což nezvýší 
hluk ani prašnost v okolí. Zá-
sobování skladových hal bude 
probíhat zevnitř areálu na 
vlastním zásobovacím dvoře. 
Vzniknou zde potřebné parko-
vací plochy pro osobní vozidla 
zaměstnanců a odstavné 
plochy pro zásobování. Areál 
bude oplocený a hlídaný,“ řekl 
Jaroslav Třešňák z JHT.

Výstavba skladových hal 
počítá s vytvořením minimál-
ně 50 nových pracovních míst. 
Vybudováním skladových hal 
vzniknou i další pracovní mís-
ta ve firmách, které budou za-
jišťovat servis a obsluhu zaří-
zení v areálu.  gz

Lanovkou na Komárku 
jen o víkendech

Krupka – Oblíbená lanová dráha 
na Komáří vížku až do 10. lis-
topadu nepojede ve všedních 
dnech. Lanovka funguje jen 
o svátcích a o víkendech. 
Omezení provozu je z důvodu 
pravidelné roční revize tech-
nického zařízení.

Lanovka na Komárku je nej-
delší lanovkou svého druhu 
ve střední Evropě. Je dlouhá 
2348 metrů.  gz

Strážníci slaví 
čtvrtstoletí
Krupka – Je tomu již čtvrt stole-
tí, co byla založena Městská 
policie Krupka. Za tu dobu 
občanům Krupky mnohokrát 
pomohla při řešení obtížných 
situací, dohlížela na pořádek 
ve městě, ale také zachránila 
lidské životy. Během výročí 
založení městské policie se 
také uskutečnilo ocenění 
vybraných strážníků.

Medaile byly policistům udě-
lovány za dlouholetou věrnost 
službě městu v řadách měst-
ské policie. K dnešnímu dni 
má sbor městských strážníků 
22 členů.  rk
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Stavba zimního 
stadionu odstartovala
Teplice – Výstavba teplického 
zimního stadionu byla zaháje-
na symbolickým poklepáním 
na ledovou kostku. Teplický 
zimní stadion měl stát přibliž-
ně 230 milionů korun a stavbu 
bude realizovat firma Syner 
z Liberce. Celá stavba pak 
potrvá 16 měsíců.  gz

Nový skatepark 
už slouží Tepličanům

Trnovany – Milovníci skateboardů a jízdy na inlinech v Teplicích 
dostali slibovaný areál. Za projekt a stavbu, kterou vyhotovila 
společnost Mystic Construction, Teplice zaplatily necelých deset 
milionů korun.  Primátor Jaroslav Kubera popřál skateparku 
dlouhou životnost, aby dopadl lépe než jeho předchůdce. 

Nový skatepark má pevnou otevírací dobu. Od dubna do října 
bude veřejnosti přístupný od 8.00 do 21.00 hodin, od listopadu 
do března od 8.00 do 17.00 hodin. Areál bude uzavřen v případě 
nepříznivého počasí – deště, sněhu a náledí. Je určen především 
pro mládež starší 15 let. Děti ve věku 6–15 let ho mohou využívat 
pouze v doprovodu.  gz / Video najdete na www.zitteplice.cz

Pracuje jako manažer ve společnosti Maersk Line, která se zabývá 
námořní přepravou. V současné době je krajským zastupitelem.
Žije v Teplicích, kde je také zastupitelem. Je  mu 33 let, je ženatý, má 
syna a dceru. 
O politiku se zajímá již od svých osmnácti let a aktivně od roku 
2007. Členem ANO je od roku 2011, působí jako oblastní předseda 
v Teplicích.
Je sice ekonom, ale tělem i duší sportovec, a tak by se rád zaměřil 
hlavně na sport. 

Jaroslav Bžoch
key account manager, Teplice
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NENECHÁME
SE ZASTAVIT.

ZMĚNU
DOTÁHNEME.

Tým Babiš & Brabec

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |  RichardBrabec

TEĎ NEBO NIKDY
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Nová sklářská vana 
urychlí výrobu
Dubí – Nejmodernější technolo-
gie, hlavně zbrusu novou vanu 
na tavení skla, uvedla do pro-
vozu v závodu v Dubí americká 
společnost O-I Manufacturing. 
Investice do nové technologie 
přišla téměř na 30 milionů eur. 
Má zlepšit a hlavně zrychlit 
výrobu čirých lahví a sklenic, 
kterých se ve zdejším závodě 
vyrobí 600 tisíc kusů denně.

 „Firmy z regionu do výroby 
investují nemalé finanční pro-
středky a předpokládá se, že 
ji zachovají i pro další gene-
race. Na nás představitelích 
kraje je, abychom jim k tomu 
vytvářeli podmínky; například 
krajskými pozemními komu-
nikacemi s fungující doprav-
ní obslužností,“ uvedl krajský 
radní Ladislav Drlý.

V závodě v Dubí pracuje 
140 zaměstnanců.  gz

Prezident ocenil 
boj s prostitucí

Dubí – V rámci třídenní  návštěvy 
Ústeckého kraje prezident Mi-
loš Zeman navštívil také Dubí. 
Pochválil radnici i starostovu 
práci zejména za fakt, že účinně 
bojoval s prostitucí. „Radnice 
v čele se starostou Pípalem udě-
lala velký kus práce, přibylo zde 
mnoho opravených domů,“ řekl 
prezident. Na návštěvě tu byl už 
před dvěma roky. S představite-
li města promluvil o hospodaře-
ní města i zaměstnanosti. Tato 
problematika se přenesla také 
do diskuze s občany, kteří se 
ptali na zaměstnávání občanů 
nad 50 let nebo na snižování 
nezaměstnanosti. Diskutovalo 
se také ohledně budoucnosti 
těžby lithia.  gz

V pátek se 
otevře 47 okrsků
Teplice – Sedmačtyřicet 
volebních okrsků se v Tep-
licích otevře v pátek, kdy 
ve 14 hodin začínají volby 
do Poslanecké sněmovny. 
Voliči mohou v pátek volit 
až do 22 hodin; v sobotu 
od 8 do 14 hodin.

V Ústeckém kraji svoje 
kandidátky zaregistrovalo 
24 politických stran a hnu-
tí. O křeslo poslance má zá-
jem 565 kandidátů. Z toho 
je osm lidí 21letých, mezi 
nejmladšími jsou dva z Ústí 
nad Labem, a naopak nej-
starší kandidát má osmde-
sát let a je z Teplic.

Minulé sněmovní volby 
v Ústeckém kraji vyhrá-
lo hnutí ANO, následované 
ČSSD, KSČM, TOP 09, teh-
dejším Úsvitem přímé de-
mokracie a ODS.  gz
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Duchcovské informační 
centrum je krajský vítěz
Duchcov – Soutěž popularity Informační centrum roku 
2017 v Ústeckém kraji vyhrálo MIC Duchcov. Celkem 
bylo ve čtrnácti krajích České republiky přiděleno 
turistickým informačním centrům 18 400 hlasů. 
V Ústeckém kraji se na 1. místě umístilo Městské 
informační centrum Duchcov se 184 hlasy. Jako druhé 
se umístilo TIC Žatec (100 hlasů) a na třetím skončilo 
IC Děčín (99 hlasů). Hlasující posuzovali práci infor-
mačních center jak po stránce laické, tak po stránce 
odborné. Výsledek zobrazuje vnímání informačního 
centra veřejností, tzn. zejména kvalitu odvedených 
služeb a komunikační schopnosti pracovníků infor-
mačního centra. Vyhlašovatelem ankety je Asociace 
turistických informačních center ČR.  gz

Festup o technologických 
novinkách na internetu 
Ústecký kraj – V IT je ideální 
práce pro ženy na mateřské 
a firmy jimi mohou kompenzo-
vat nedostatek ajťáků na trhu 
práce. Technologicky zaměře-
né studentské firmy pomohou 
nastartovat region. To jsou 
klíčová poslání startupového 
festivalu Festup, který na půdě 
Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně uspořádalo Inovační 
centrum Ústeckého kraje.

Festup byl tentokrát zamě-
řen na virtuální podnikání – tedy 
především na internetu a sociálních 
sítích. Přinesl tak témata virtuální 
reality, internetu a zábavy v automo-
bilech, herních aplikací, ale i aut bez 
řidiče. Jízdu takovým vozem, přes-
něji jeho funkce parkování, si mohli 
návštěvníci také sami vyzkoušet.

„Záměrně jsme přinesli trendová 
a technologická témata v podniká-
ní. Chceme nadchnout mladé lidi pro 
podnikání, ale chceme také, aby se 
nadchli rovnou pro obory, které mají 
budoucnost. Když tihle talentovaní 
lidé založí v regionu firmu ještě bě-
hem studií, a navíc technologicky za-
měřenou, je velká pravděpodobnost, 
že zde jednak zůstanou a jednak je-
jich podnikání poroste. Budou moci 
zaměstnat více lidí, přispět ekono-

mice kraje. A tento region potřebu-
je novou krev a ‚šťávu‘,“ říká ředitel 
Inovačního centra Ústeckého kraje 
Tomáš Siviček.

Dalším trendem, který přinesl 
startupový festival Festup, bylo pod-
nikání žen a především žen v IT. Vě-
novala se mu odpolední debata, jíž 
se účastnily úspěšné ženy-podnika-
telky. Zakladatelka a ředitelka Zá-
silkovna.cz Simona Kijonková, ředi-
telka korporátní komunikace a CSR 
Vodafone Adriana Dergam, spoluza-
kladatelka MyStay Pavlína Zychová 
a zakladatelka a ředitelka hnutí Cze-
chitas Dita Přikrylová.

Den s Inovačním centrem Ústeckého 
kraje zakončila pak tradičně divácky 
úspěšná Fuckup Night s pěti příběhy 
neúspěchu úspěšných lidí.  gz

Skláři z Chudeřic 
mají svoji HELP linku
Bílina – AGC Automotive Czech, která v Chudeřicích 
u Bíliny zaměstnává přes 2500 lidí, na Sociálním 
fóru představila svůj projekt HELP linky pro zaměst-
nance. Na projektu HELP linky firma spolupracuje 
se sociální agenturou. „Linka, kterou jsme spustili 
vloni a postupně její služby dále rozšiřujeme, je 
novým nástrojem na pomoc našim zaměstnancům. 
Zaměstnanci ji mohou anonymně využívat, pokud 
si nevědí rady s řešením finančních, právních, 
rodinných, psychických a dalších problémů. Na 
druhé straně jim vždy kvalifikovaně odpoví školení 
odborníci,“ řekl Tomáš Brokeš, personální ředitel 
AGC Automotive Czech.  gz

Senioři si zaslouží důstojnou penzi, ne almužnu
Ústecká poslankyně Gabriela Hubáčko-
vá je expertkou KSČM pro oblast škol-
ství. Během končícího volebního období 
se jí ve sněmovně podařilo prosadit 
navýšení stipendií, snížit DPH na odbor-
né časopisy a publikace, zrušit zdanění 
výsluh policistům a podpořit zvýšení 
platů v sociální sféře.

Proč jste se vlastně rozhodla do politiky 
vstoupit?
Od mala mě maminka (bývalá poslankyně 
Květoslava Čelišová) brala s sebou na nej-
různější setkání, kde se na ni lidé obraceli 
o pomoc. Chtěla jsem být jako ona. 

Takže jsem se do politiky rozhodla 
vstoupit, protože jsem chtěla pomoci li-
dem, kteří tady žijí. Chtěla jsem mít mož-
nost ovlivňovat veřejné dění a něco pro 
náš kraj udělat. Narodila jsem se tady 
a nechtěla jsem dál nečině přihlížet, jak 
se na zdejší lidi kašle. Ústecký kraj je totiž 
pořád opomíjený. Máme tady vysokou ne-
zaměstnanost, drahou vodu, hodně hně-
douhelných elektráren, špatné ovzduší 
a zničené životní prostředí, které se v ko-
nečném důsledku podepisuje na zdraví. 
Snažím se dělat vše možné proto, aby se 
nám v Ústeckém kraji žilo lépe.

Jste stínovou ministryní školství KSČM. 
Jsou platy největším problémem ve 
školství? 
Jsou velkým problémem, ale nikoliv 

jediným. Navýšení platů učitelů probíhalo 
vždy stejně: čísla obrovská, ale realita 
úplně jiná. Buď jste zůstala na svém platu, 
nebo dostala minimum navíc. A platy ne-
jen pedagogických pracovníků jsou stále 
ještě hluboko pod průměrem evropských 
států. Učitelé by určitě měli mít vyšší 
platy. Pravomoci by měl mít samozřejmě 
ředitel, aby navyšoval peníze dobrým 
a úspěšným, a měl by mít k dispozici 
finance takové, aby ocenil jejich práci.

KSČM byla iniciátorem poslední schůze 
sněmovny k těžbě lithia v Krušných 
horách. 

KSČM jako jediná strana aktivně bojuje 
proti dalšímu tunelování naší země a má 
připraven zákon, podle kterého by tato 
zásadní surovina pro budoucnost musela 
být těžena a zpracovávána pouze pod-
niky v rukou veřejného sektoru. Jedině 
stát je totiž schopný získat z těžby lithia 
více peněz. Nerostné bohatství Česka je 
naším majetkem, který musíme bránit. 
Do Austrálie naše peníze nepatří. Ty musí 
zůstat doma. Už kvůli budoucím genera-
cím. Navíc v našem kraji budou muset za 
několik let řešit problémy s nezaměstna-
ností spojené s útlumem těžby uhlí. Díky 
těžbě lithia by tisíce lidí nepřišly o práci 
a našly by nové uplatnění. Po vytěžení by 
pak měl stát dost financí na rekultivaci 
postižené krajiny. 

Kritizujete už řadu let valorizaci starob-
ních penzí. Co přesně se vám nelíbí?
Vláda rozhodla o navýšení důchodů od 
ledna 2018 průměrně o 475 korun. Jenže 
vloni to bylo o 40 korun. To je neuvěřitel-
né.  Ve sněmovně není vůle stran domluvit 
se na reformě důchodového systému. Ten 
je v podstatě v troskách. A doplácí na to 
jedna z nejohroženějších skupin obyvatel-
stva, kterou jsou právě senioři. Dostávají 
se do dluhových spirál, mají i exekuce na 
důchod a živoří v chudobě. To je pro mě 
osobně nepřijatelné. Valorizace penzí je 
výrazně podhodnocena s ohledem na růst 
reálných mezd. To se musí změnit.  zt

Gabriela Hubáčková s maminkou Květoslavou Čelišovou 
a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem na setkání 
s obyvateli Ústí nad Labem. foto: archiv gh
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Stonic: Svižná, hravá a pohledná Kia
Letošní rok je na 
trhu s osobními 
automobily ve 
znamení laviny 
nových modelů 
malých SUV. 
Ze stáje do prodeje 
vyrazil v předvečer 
Velké pardubické 
steeplechase také 
kůň automobilky Kia.

Po redakčním testu už víme, 
že to není oř mohutný a dravý, 
ale svižný a hravý, zvládající 
lehce podzimní kluzký asfalt, 
bláto nebo štěrk. Jmenuje se 
Stonic a pro českého zákazní-
ka je připraven v rekordním 
čase – od červencové premiéry 
v Amsterodamu k říjnovému 
zahájení prodeje v Česku. 
Kombinace velmi slušné vý-
bavy v základní ceně, přitažli-
vého designu a pro vyznavače 
jízdní klasiky dobrý pocit 
z ovládání vozu dává prodej-
cům do rukou vysoké karty 
pro tvrdou hru s konkurencí 
v tomto segmentu. 

Menší, ale pohodlný
Designovou linku hledejte 
v úspěšném Riu, přidejte k ní 
agresivní tvář, širokou záď 
s vytaženými blatníky a masiv-
ní C sloupek. U dvoubarevné 
karoserie je základová barva 
protažená do střechy. My jsme 
testovali vůz ve žluto-černé 
kombinaci a přechodový efekt 
zjevně přihlížející zaujal.

Stonic není typické SUV, 
je spíše velkým crossoverem 
(délka 4,14 a výška 1,5 m). Na 
zadních sedadlech je dostatek 
místa, ale opravdu jen dosta-

tek. Dvoumetrový pasažér už 
může mít problém. Na druhou 
stranu, pohodlně z předních 
sedadel sáhnete pro tašku 
nebo umravníte neposedného 
potomka. V příčném směru je 
ale prostoru nadbytek.

 Stonic má přehlednou palub-
ní desku, ovládání je intuitiv-
ní a ocenili jsme široký rozsah 
sportovně laděného volantu. 
Sedmipalcová dotyková obra-
zovka multimediálního systé-
mu je ve středu a na vrchu pa-
lubní desky, tím pádem je stále 
na očích a neodvádí pozornost 
řidiče. Plasty v interiéru, a to 
i na vrchu palubní desky, jsou 
sice tvrdé, ale zjevně velmi 
dobře zpracované a upevně-
né. Rozhodně nepůsobí lacině.  
A nejvíce jsme ocenili seze-
ní, nastupování a vystupování. 
Zlatý střed. Žádné šplhání ani 
prudké klesání, sezení je pří-
jemné a úzké. A sloupky umož-
ňují dobrý výhled.

Radost v zatáčkách
Z nabídky motorů (1.25 CVVT 

s 62 kW, 1.4 CVVT se 74 kW, 
1.0 T-GDI s 88 kW a 1.6 CRDi 
s 81 kW) jsme testovali 
1,4 CVVT se šestistupňovou 
manuální převodovkou. Její 
dráhy byly přesné, kdo si 
řazení užívá, Stonic je tou 
správnou volbou. Maličko nás 
zklamal záběr pětky. Rychle 
jsme s ním přestali riskovat 
předjížděním na krátkém 
úseku. Ale čtvrtý stupeň 
dokonale kraloval s poměrně 
nízkou okamžitou spotřebou. 
Při jízdě v lehkém terénu bylo 
auto stabilní, zvládalo převý-
šení, mokrou trávu, ale trochu 
plavalo na jemném štěrku. 

Ocenili jsme chování vozu 
v zatáčkách. U běžných SUV 
není zvykem, aby se karose-
rie v ostré zatáčce nakláněla, 
rychlá je reakce volantu a po-
těší  brzdy – kotouče na všech 
čtyřech kolech. Výrobce uvádí 
kombinovanou spotřebu u tes-
tovaného modelu 5,5 litru, my 
jsme se dostali na 5,8. Stonic 
je laděn sportovněji, takže ne-
rovnosti na vozovce vnímá-

te, ale žádné rány, na dálnici 
je Stonic zcela tichý.

Dvě přednosti
Vůz, se základní cenou 
349 980 Kč, má v základní 
výbavě vše, co dnes řada auto-
mobilek nabízí za příplatek. Za 
ten si ale můžete přidat varo-
vání před opuštěním jízdního 
pruhu, automatické přepínání 
tlumených a dálkových světel, 
sledování únavy řidiče nebo 
sledování mrtvého úhlu.

Stonic má velké šance získat 
na trhu pozici, kterou má ve 
svém segmentu Sportage. Dis-
ponuje dvěma přednostmi. Ve-
dle povedeného vzhledu zau-
jme i jízdně. Prostě dobře jezdí 
a dobře vypadá.  mp

Realcentrum Cars, s.r.o. 
– prodej a servis
Po–Pá: 8:00–18:00, So: 8:00–13:00 h.
Podhoří 374/2A, Ústí nad Labem
tel.: 472 744 039 
realcentrum.prodej@realcentrum.cz

K D E  N A J D E T E  S T O N I C

Stonic zvládl stoupání i klesání na mokré trávě i bláto cest kolem jezera Milada. Sportovně laděný volant Stonicu působí dobře ve všech polohách.

7

Ž Í T  M O T O R I S M U Sř í j e n  2 0 1 7



Country manažerem 
skupiny AGC v České 
republice se letos 
stal Zdeněk Frelich. 
Bývalý dlouholetý 
country manažer Pa-
vel Šedlbauer zůstává 
předsedou předsta-
venstva společnosti 
AGC Flat Glass Czech. 
Společnost AGC je 
největším výrobcem 
plochého skla a jeho 
aplikací ve střední 
a východní Evropě. 
Je součástí japonské-
ho koncernu AGC, 
největšího světového 
výrobce skla. 

Současně jste country mana-
žerem AGC v Česku, ředite-
lujete v závodě v Oloví. Tam 
jste vyvinuli speciální proti-
požární skla?
Protipožární skla byla vyvinu-
tá v rámci evropské AGC. My 
jsme v Oloví zaváděli komplet-
ně novou technologii a výrobní 
linku. V podstatě jsme na 
zelené louce postavili fabriku. 

V čem je to protipožární sklo 
unikátní?
Ve světě jsou tři hlavní výrobci 
těchto skel. Je unikátní v tom, 
že pokud někde vypukne po-
žár, vy za ním můžete být tře-
ba půl hodiny, hodinu a máte 
čas na to se evakuovat. 

Skutečně sklo zadrží požár? 
Kolikastupňový oheň 
může být?
Může to být požár až třeba 
1000 stupňů Celsia. Dám vám 
příklad. Máte hotel a restau-
raci. Hotelová část musí být 
oddělená od té restaurační. 
Moderní architekt řekne, že 
chce mít dělicí stěnu skleně-
nou, aby návštěvníci viděli 
na přípravu jídel. Hasiči ale 
budou žádat, že chtějí zajistit 
vyšší bezpečnost, aby lidé 
měli čas se evakuovat, kdyby 
se něco stalo. A my umíme 
vyrobit takové sklo, které tyto 

požadavky splňuje. Jeden druh 
protipožárního skla, který 
každý zná a dřív se hodně 
používalo, je drátosklo. To 
požár oddělí. Má ale i nevý-
hodu, že sálá, a v důsledku 
toho začne být v té místnosti 
horko a nedýchatelno. Kdežto 
sklo z Oloví se sice při požáru 
zahřeje, ale metr od něj mů-
žete normálně být. Propouští 
teplo jen v omezené míře, jako 
například když doma pečete 
v troubě. Tím pádem umožňuje 
pohodovou evakuaci. 

Jsou v Česku nějaké budovy, 
kde to sklo mají?
Ano. Třeba naše hlavní bu-
dova AGC v Řetenicích. Skla 
u schodišť jsou protipožární. 
Náš výrobek dále najdete v ob-
chodních centrech, výškových 
budovách, developerských 
projektech.

Jak se zkouší protipožární 
skla?
Ve speciální peci. Podle toho, 
jaké vlastnosti sklo má mít, 
se pec rozpálí na 1000 stupňů 
Celsia, před ní je umístěno 
sklo a čeká se hodinu, dvě, 
podle vlastností zasklení, než 
to sklo zkolabuje.

A jak to sklo během té doby 
hoření vypadá? Pořád je stej-
né, čiré?
Ne. Sklo zmatní, což má při 
požárech zejména psycho-
logický efekt. Lidé ten oheň 
nevidí přímo. Pak sklo začne 
praskat, ale po celou předepsa-
nou dobu, kterou má vydržet, 
vydrží.

Nakonec popraská a vysype 
se, nebo se roztaví?
Rozpraská. A začne se poma-
ličku bortit.

Vy jste v AGC také zaváděl 
výrobu ultratenkých skel. 
Dokonce v Číně. Jak jste se 
k tomu dostal?
S ultratenkými skly jsem se 
poprvé setkal právě ve sklárně 
v Oloví, kde jsem před 35 lety 
začínal. Už tenkrát to byla 
jediná sklárna v rámci střední 
Evropy, respektive v rámci stá-
tů RVHP, která uměla milimet-
rová skla vyrábět.

K čemu se tehdy ultratenké 
sklo používalo?
Jako mikrosklíčka pro labora-
torní účely nebo se z něj vyrá-
běly Petriho misky. Když nás 
pak koupili Belgičané, tak i oni 
měli svoji výrobu ultratenkých 
skel a také výrobu skel pro 
displeje. Byl jsem v kontaktu 
s týmem, který v jejich závodě 
tato skla pro displeje vyráběl, 
a tak jsem se dostal i k výrobě 
skel v Číně. Belgičané dodávali 
skla pro displeje do celého 
světa a v tu dobu se výroba 
začala přesouvat na Východ. 
V důsledku toho bylo v roce 
1996 rozhodnuto postavit 
nový závod v Číně, v Shenzenu 
poblíž Hongkongu. Byl jsem 
osloven, abych tuto investici 
řídil a následně rozjel výrobu. 

Přemýšlel jste dlouho, zda 
do Číny odjet a nabídku při-
jmout?
Domluvil jsem se s rodinou. Byly 
tři důvody, proč říci ano. První 

důvodem byla možnost zajíma-
vého výdělku, druhý důvod zís-
kání mezinárodních zkušeností 
a třetím důvodem poznání pro 
mě dosud neznámého prostředí 
s nádechem exotiky. 

Čínská kuchyně je vyhláše-
ná…
Ono se říká, že čínské jídlo je 
dobré. Ale to je stejné, jako 
byste řekla, že evropské jídlo 
je dobré. Čína je velká země. 
A stejně jako v Evropě máme 
kuchyni severskou, italskou, 
středomořskou, německou, 
francouzskou, českou… tak 
tam je to úplně to samé. Čína 
má 14 provincií a další regio-
nální subprovincie a každá má 
kuchyni, která je úplně jiná.

Jaké jídlo jste měl nejraději?
Mořské plody. Tam jsem se je 
naučil jíst. Musí být čerstvé 
a musí se umět připravit. 

Umíte jíst hůlkami?
Umím. Když to zkoušíte měsíc, 
tak se to naučíte. A jestli jste 
byla v čínské restauraci, tak 
tam dostáváte i takovou skle-
něnou lžičku. To je tam nor-
mální. Tam se jí i skleněnou 
lžičkou. Ale jíst hůlkami není 
složité. V Číně je normální, 
že si vezmete do ruky misku 
a v podstatě to jídlo hůlkami 
nahrnujete do pusy.  

Jaká vlastně komunistická 
Čína byla?
Víte, čínský komunismus 
nemá s tím, který byl u nás, 
nic společného. Spíš bych 
to přirovnal možná k takové 

Zdeněk Frelich: Naše sklo  zachraňuje životy
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zvláštní diktatuře. Ta je o vlá-
dě jedné strany, která toleruje 
svobodné podnikání. V podsta-
tě se dá shrnout taktp: „Lidé, 
pokud nám nekecáte do poli-
tiky naší strany, tak si dělejte, 
co chcete.“

A jejich přístup k cizincům?
Jsou tvrdí nacionalisté. Jaká-
koli jiná národnost z hlediska 
barvy pleti je pro ně podřadná. 
Oni jsou nadřazení, pod nimi 
jsou všichni ostatní a ti jsou 
ještě dále kastováni podle 
barvy své pleti. 

Co říkáte tomu, že obecně 
jsou v Česku čínské výrobky 
považované za méně kvalitní? 
Jde o to, co chcete a jak si 
nastavíte kvalitativní požadav-
ky. Třeba v případě displejů. 
Některé mobily nemají tak 
kvalitní skla, protože výrobce 
se obrátil na levnějšího do-
davatele, který nevyrábí skla 
s nejkvalitnějšími parametry. 
Ale my jsme AGC v Číně. My 
nejsme žádná anonymní firma. 
Kvalita našich skel je stejná, 
jako bychom je vyráběli v Bel-
gii, v Česku… Ale je pravda, že 
v Evropě jsou předsudky větší. 
Zrovna teď jsme řešili v Tep-
licích dodávku dvojskel pro 
výrobce oken. Klientovi jsme 
řekli, že máme naplněnou 
kapacitu a že bychom mu ty 
dvojskla vyrobili v naší firmě 
v Polsku. Klient reagoval, že 
okna z Polska nechce. Jenže 
i v Polsku je to AGC a má stej-
nou kvalitu, kterou mají české 
závody AGC. Předsudky…

Vyrábíte v AGC i takzvaná 
chytrá skla?
Ano. AGC umí třeba skla, 
kde po stisknutí tlačítka se 
zbarví do barvy, jakou budete 
chtít. Celé to sklo. Používají 
se například v domech. Máte 
skleněnou stěnu v obýváku, 
vy ven vidíte, ale z venku je 
neprůhledná. 

Stoupají nároky na konstruk-
ce nových domů třeba kvůli 
zemětřesení. Stoupají i náro-
ky na skla? 
Stoupají a čím dál víc se vyrá-
bějí bezpečnostní skla.

A ta bezpečnost spočívá 
v tom, že to okno se neroz-
tříští, ale třeba sesype rovně 
dolů?
Neroztříští se. Neprasknou. 
Když už prasknou, tak se neroz-
sypou. Taková okna z AGC se 

jmenují Stratobel. Je to lepené 
sklo, dvě skla a uprostřed folie. 
Taková skla teď hodně požadují 
architekti a investoři. Když se 
sklo rozbije, tak se nerozsype 
a nezraní vás. Je to stejné jako 
třeba čelní sklo v autě, vznikne 
taková pavučina. 

Váhal jste, zda vzít místo 
country manažera AGC po 
Pavlu Šedlbauerovi?
Ani ne. Je to pocta. A když jste 
pár let před důchodem a dosta-
nete od vysokého představitele 
firmy nabídku zastávat novou 
funkci, tak se taková nabíd-
ka neodmítá. Buď si věříte 
a chcete ještě něco dokázat, 
anebo ne. 

A nezávidíte, že vám Pavel 
Šedlbauer předal AGC, ale 
zůstal ve fotbale?
To byla první věc, na kterou 
jsem se ho zeptal. Řekl jsem: 
Pavle, ano, ale bez fotbalu.

Proč? 
Fotbal patří k Teplicím. Česká 
AGC má sídlo v Teplicích. A fot-
bal musí řídit člověk, který je 
patriot pro místní komunitu. Já 
bych fotbal bral tak, že AGC je 
nadnárodní koncern a v rámci 
stability, naší společenské 
odpovědnosti a spolupráce 
s městem a s dalšími partnery 
tady ten fotbal budu držet. 
Neměl bych k němu vztah 
a přístup, který by se očekával. 
Ten člověk musí být místní. 
Vazby vůči městu a regionu, 
ty já v Teplicích nemám. 

AGC je pravidelně vyhlašova-
ná nejlepším Zaměstnavate-
lem v kraji i v České republi-
ce. Jsme na konci roku, kdy 
probíhají kolektivní vyjedná-
vání. U vás to neprobíhá nijak 
dramaticky, viďte.

Nejsme vyhlašováni jen nej-
lepším zaměstnavatelem. Na 
konci října také převezmeme 
od ministryně práce a soci-
álních věcí cenu za nejlepší 
podnik podporující zdraví 
zaměstnanců.

Kolektivní vyjednávání u nás 
neprobíhají dramaticky. Ale 
jsme ve zjitřeném období před 
volbami. A když populistic-
ky vláda přidává 10–15 % na 
mzdách ve veřejném sektoru 
v době ještě před volbami, tak 
to naše vyjednávání není leh-
ké. Kdyby se přidávalo každý 
rok, všichni s tím budou počí-
tat a všichni budou i spokojeni. 
Ale tyto předvolební hurá akce 
způsobují firmám obrovské 

problémy. AGC na základě vý-
sledku Kolektivního vyjednává-
ní zvyšuje mzdy svých zaměst-
nanců každoročně, i to i když 
je krize a nejsou volby. Máme 
nadstandardní platy v rámci 
regionu. Nevím, zda si vláda 
uvědomuje, jaké problémy za-
městnavatelům způsobuje.

Jak to AGC dělá, že je nejlep-
ším zaměstnavatelem?
Firemní politika, dobří lidé 
v managementu. Když začaly 
problémy s korupcí v Japon-
sku, v Koreji, v Americe, 
vypukla velká panika mezi 
akcionáři a firmy si uvědomily, 
že musejí být důvěryhodné. 
V AGC tomu říkáme Corporate 
Social Responsibility. Musíte 
být důvěryhodní pro investory 
i pro management a firma tlačí 
z těch nejvyšší pater až dolů 
(i já jako ředitel to silně vní-
mám), že oblast společenské 
odpovědnosti a etiky se musí 
dodržovat. A pokud je tento 
princip dlouhodobě a důsledně 
naplňován, tak po letech si 
lidé uvědomí, že to k něčemu 

je. A nejde jen o společenskou 
odpovědnost, ale i o vztah 
k životnímu prostředí či k bez-
pečnosti práce. Přiznali se mi 
dělníci, že když doma jdou 
něco dělat s pilou, vezmou si 
ochranné brýle, což dříve ni-
kdy nedělali. Snažíme se v kaž-
dé součásti firmy držet vysoký 
standard. Máme také 13. a 14. 
plat, máme benefity, které ani 
v zahraničních firmách nejsou 
standardem, máme takzvanou 
cafetérii, kdy zaměstnanci mo-
hou čerpat další prostředky na 
své zdraví, vzdělání, odpočinek 
či relaxaci. Ukažte mi firmy 
v okolí, které tohle pro své za-
městnance dělají. Lidé do AGC 
chtějí, protože i v dobách zlých 
jsme v regionu byli dobrým 
zaměstnavatelem.

Získal jste v roce 2014 oce-
nění Manažer roku ve sklář-
ském průmyslu…
Předtím jsem ani nevěděl, 
že taková anketa existuje. 
Vyhlašuje ji Svaz průmyslu ČR 
a Česká manažerská asociace. 
Náš bývalý generální ředitel 
Štěpán Popovič cenu získal 
dokonce dvakrát. V letošním 
roce jsme také ve svém odvětví 
získali ocenění nejlepšího ma-
nažera pro generálního ředite-
le AGC Automotive Ing. Luďka 
Steklého. 

Oslavil jste tehdy ten titul?
Samozřejmě. Připili jsme 
si s kolegy po práci. Sice to 
ocenění beru, ale víc si vážím 
toho, když mi můj šéf v Belgii 
řekne: Dobrá práce!  mse
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Zdeněk Frelich (58) je zkušený manažer, 
který byl u zrodu a následně 15 let v zá-
vodě v Oloví úspěšně rozvíjel unikátní 
výrobu protipožárních skel. Působil také 
v Číně, kde pro mateřský koncern Asahi 
Glass Company řídil spuštění výroby 
v závodě na výrobu extra tenkých skel 
pro displeje. Zdeněk Frelich byl zvolen 
nejlepším českým manažerem sklářské-
ho průmyslu pro rok 2014.

Zdeněk Frelich
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www.ivesurcesko.com
STKSTK

TANICE
ECHNICKÉ
ONTROLY Dubí,Mstišov

Vážený zákazníku,

od podzimu se zavádí na všech stanicích měření emisí 
povinnost fotodokumentace před samotným procesem mě-
ření.

Proces se tedy mírně zkomplikuje, další časové zdržení, 
další zdražení. Škodlivá vozidla to však z ulic stále nevyžene. 
Tolik vytoužené zdokonalení měření v minulých dvou letech 
postupným zjednodušováním pravidel ze strany Minister-
stva dopravy nepřineslo žádný významný posun. 

Celý systém vyžaduje větší zásah do české legislativy, tak 
abychom už nečinně nepřihlíželi průjezdu vozidel po měs-
tech bez filtrů pevných částic, které toliko zasahuje do zdraví 
lidí. 

Prosíme zákazníky o  trpělivost při prodloužení procesů 
v STK. Na stanicích můžete shlédnout mnohdy absurdní kro-
ky techniků, kdy provedou fotodokumentaci při měření emi-
sí vozidla a o deset minut později provedou ten samý proces 
na lince STK, tak jak nařizuje nově vydaná novela vyhlášky 
MDČR 302/2001 Sb.  

 Michal Cuc
 provozní společnosti  
 a předseda Profesní komory STK

 celý článek naleznete na www.zitteplice.cz
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NABÍDKA PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
MĚSTSKÉ LÁZNĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Bližší informace a prohlídka prostor po předchozí dohodě:
p. David Zich, e-mail: david.zich@msul.cz, mobil: +420 777 005 080
Podrobnosti na webu www.msul.cz

• Ideální pro provoz masérských služeb, kosmetiky, 
manikúry, pedikúry 

• Výměra: 20,33 m2 (včetně šatny, sociálního 
zařízení a umyvadla s teplou vodou)

• Pronájem bez vybavení, 
místnost nutno zařídit

• Dlouhodobý pronájem na 
dobu neurčitou

VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA 
K PRONÁJMU – BUDOVA 
ZIMNÍHO STADIONU
v ÚSTÍ NAD LABEM

Bližší informace na e-mailu: jiri.bures@msul.cz
a mobilním čísle: +420 724 203 410 – Jiří Bureš

Otto Hejnic Trio v Jazz Clubu
V teplickém Jazz Clubu vystou-
pí jedno z nejoriginálnějších 
jazzových trií česko-slovenské 
hudební scény, které má za 
sebou mnoho úspěšných kon-
certů u nás i po Evropě. Ondrej 
Krajňák – výjimečný jazzový 
pianista, absolvent budapešť-
ské hudební akademie. Natočil 
mnoho CD. Nyní mu vychází 
u německého labelu jeho CD 
sólové piáno! Hrává převážně 
na Slovensku. Mnohokrát 
oceněn. Je považován za ev-
ropského Herbieho Hancocka. 

Josef Fečo – bezesporu úplná 
kontrabasová špička. Pro svoji 
osobitost je jedním z nejre-
spektovanějších kontrabasistů. 
Mimo mnoho dalších projektů 
hrává s legendami, jako jsou 
klavíristé Emil Viklický nebo 
Karel Růžička. Josef Fečo je 
také vynikající cimbalista 
z legendárního rodu Fečov-
ců. Otto Hejnic – absolvent 
pražské státní konzervatoře, 
bicí, klavír. Získal stipendium 
ke studiu na Berklee Music 
School v Bostonu. V průběhu 

let 2000–2005 žil a hrál v USA 
(New York City, Miami, New 
Orleans). Natočil přes 30 CD 
jako sideman. Pro svůj osobitý 
styl a originalitu hraní je často 
vyhledávaným bubeníkem. 
Koncert Otto Hejnic Tria si 
užijete 4. listopadu od 20:00 
hodin. Vstupné je 150 korun.  zt

Vojta Dyk to rozjede v Krušnohorském divadle
Skvělý koncert si dopřejete 
v Krušnohorském divadle 
11. listopadu. Po roční odmlce 
vyplněné přípravou a realizací 
Bernsteinovy mše se zpěvák 
Vojtěch Dyk a kapela B-SIDE 
BAND s bandleaderem Josefem 
Buchtou vrací na koncertní 
pódia. Pro nové turné vyhlašu-
je Vojtěch Dyk návrat k ryzím 
hodnotám. „Jde nám o jedno-
duchost a maximální sdělnost, 
a to by mělo být vidět i slyšet 
na pódiu jak ve výpravě, tak 
v repertoáru,“ říká Vojtěch Dyk 
a dodává: „Právě ta jednodu-

chost sdělování mi v dneš-
ní době chybí, všechno je 
zanesené takovým mediálním 
bahnem a my chceme tohle 
bahno rozvířit a postavit proti 
němu jasnou a čistou zprávu. 
Vracíme se k atmosféře 60. let, 
která podle nás právě tohle 

nabízela.“ Na koncertech zazní 
z velké většiny nový repertoár, 
a to jak autorské skladby, tak 
největší světové hity v novém 
aranžmá pro B-SIDE BAND. 
„Je to naše v pořadí již šesté 
turné. Těším se na nové songy, 
nové kostýmy i stage design. 
Pro mě osobně je to i taková 
malá oslava desátých naroze-
nin B-SIDE BANDu, které v této 
sezoně slavíme,“ říká bandle-
ader Josef Buchta. Teplické 
vystoupení začíná v 19:30 
hodin a vstupné je od 890 
do 990 korun.  zt

V Teplicích zahraje 
Luboš Pospíšil
Nenechte si ujít koncert 
jednoho z nejlepších hlasů 
českého rocku – Luboše Po-
spíšila. Vystoupení si v tep-
lickém Jazz Clubu užijete 10. 
listopadu od 20:00 hodin. 
Vstupné je 140 korun.  zt

Partička bude 
tentokrát v Teplicích
Imrovizační show „Partička“ 
bude naživo v Krušnohor-
ském divadle. Fanoušci si 
tento televizní evergreen 
užijí 6. listopadu od 17:30 
a 20:00 hodin. Vstupné je 
430 korun.  zt

Halloweenská 
taneční párty
Halloweenská taneční párty 
proběhne 27. října od 18:00 
hodin v Krušnohorském di-
vadle. Masky zvolte v duchu 
Halloweenu, jak jej známe 
z anglosaských zemí. Vstup-
né je 200 korun.  zt
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V kraji řádí žloutenka, 
je i v Teplicích
Nemoc špinavých rukou se 
objevuje napříč celým Ústec-
kým krajem. Nejdříve byla 
zaznamenána v azylovém 
domě na Litoměřicku, dále pak 
v obdobném zařízení na Děčín-
sku. Potom se infekce rychle 
rozšířila do okresů Most, Tep-
lice a hlavně Ústí nad Labem. 
Celkem prošlo letos Infekčním 
oddělením ústecké nemocnice 
na dvě stě nemocných s hepa-
titidou A, a to z celého kraje.

„Virem hepatitidy A se může 
nakazit každý. V posledních 
týdnech přicházejí do nemoc-
nice i lidé, kteří nepocházejí 
z vyloučených lokalit, nevědí 
o žádném kontaktu s nemoc-
ným a jsou překvapeni, že se 
nakazili tzv. nemocí špinavých 
rukou,“ říká primář Infekčního 
oddělení Pavel Dlouhý. 

Na Infekčním oddělení Ma-
sarykovy nemocnice je průběž-
ně hospitalizováno 30-40 osob 
s diagnózou virová hepatitida 
A. Průměrná délka hospitaliza-
ce je 14 dnů, následuje rekon-
valescence trvající několik týd-
nů a zákaz námahy a sportu 

obvykle na 3 měsíce. Nejmlad-
šímu pacientovi bylo 13 měsí-
ců, nejstarší pacientce 73 let.

Nemoc špinavých rukou nej-
častěji postihuje sociálně slabé. 
Ale žloutenkou se může nakazit 
kdokoli a kdekoli. Ke kontaktu 
s nemocí můžete přijít v městské 
hromadné dopravě, v obchodech 
nebo na ulici. Přibližně čtvrtina 
nemocných se nakazí náhodou.

Virus se vylučuje stolicí 
a vniká do těla ústy. Hygienici 
nabádají k umývání rukou tep-
lou vodou a mýdlem po kaž- 
dé návštěvě toalety. Mezi pří-
znaky nemoci patří zvýšená 
teplota, bolest svalů a kloubů, 
nevolnost a také zežloutnutí 
očního bělma a kůže.  gz

Příplatek 2000 korun dostanou 
sestry v celé Krajské zdravotní 
Všeobecné sestry a nelékařští 
zdravotničtí pracovníci pracují-
cí v třísměnném a nepřetržitém 
provozu, dostanou zvláštní pří-
platek 2000 korun. O jeho při-
znání rozhodlo představenstvo 
společnosti Krajské zdravotní 
na svém jednání 27. září. Přípla-
tek je financován z prostředků 
ministerstva zdravotnictví.

Představenstvo společnosti 
zároveň rozhodlo, že příplatek 
za stejné období získají také 
vedoucí zaměstnanci na oddě-
leních, kde je příplatek posky-
tován, tedy vrchní a staniční 
sestry. Tento příplatek bude 
financován z vlastních zdrojů 
Krajské zdravotní. 

„Pravidla nastavená minister-
stvem nepamatují na ty nelé-
kařské pracovníky, kteří za chod 
těchto oddělení odpovídají a řídí 
je. Jejich práce je náročná a od-
povědná a jsem přesvědčen, že 
je nutné ji ocenit,“ uvedl předse-
da představenstva Jiří Novák.

Vedení a představenstvo 
Krajské zdravotní se zabýva-
lo i poskytnutím příplatku pro 
skupiny zaměstnanců, kteří 
pracují nepřetržitě, ale není 
u nich nastaven třísměnný 

nebo nepřetržitý pracovní re-
žim. Díky podpoře Ústeckého 
kraje bude možné příplatek 
2000 korun poskytnout v po-
sledním čtvrtletí tohoto roku 
i těmto zaměstnancům. 

„Stejně jako jsme řešili ab-
senci osobních příplatků u vše-
obecných sester, chceme po-
stupně věnovat pozornost 
i dalším kategoriím zaměst-
nanců, jako jsou například sa-
nitáři, a zlepšovat jejich odmě-
ňování. Na říjnovém jednání 
představenstva vyhodnotíme 
možnosti, které nám v tomto 
směru dá nová úhradová vy-
hláška,“ dodal Jiří Novák.  gz

Jedna ze závodnic před cílem charitativního běhu

Běhu se zúčastnily spolu se svými dětmi  i zástupkyně gynekologicko-porodnického 
oddělení teplické nemocnice, kterému byl výtěžek z akce určen

Úsměv a dobrá nálada nechyběly, ačkoli 
počasí pátému ročníku příliš nepřálo

Charitativní běh přispěl na lepší komfort pacientek
Studenti a pedagogové Biskup-
ského gymnázia, Základní ško-
ly a Mateřské školy Bohosudov 
uspořádali v sobotu 7. října za 
podpory dobrovolníků teplické 
nemocnice Charitativní běh 
Krupkou s podtextem „aneb 
pomáháme teplické nemoc-
nici“. Letos se organizátorům 
povedlo vybrat 25 800 Kč, kte-
ré putují na porodnickou část 
Gynekologicko-porodnického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z.

„Získané peníze použijeme 
na zlepšení komfortu našich 

pacientek, ať již půjde o baló-
ny, aromatické lampičky nebo 
porodní židličku,“ řekla MUDr. 
Eliška Humlová z teplického 
gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Dlouholeté pomoci bohosu-
dovského gymnázia si v tep-
lické nemocnici velice váží. 
Dětské a dorostové oddělení, 
oční oddělení a kožní odděle-
ní věnovalo na akci poukázky 
na vyšetření, které se dražily. 
Hlavní cenou v aukci byl i háč-
kovaný sobík od dobrovolníků 
teplické nemocnice, kterého 

nakonec za cenu 200 Kč vy-
dražila personalistka Krajské 
zdravotní, a. s., Dana Gruntová 
z Ústí nad Labem.

Návštěvníci akce během 
sportovního a zábavního dne 
zhlédli doprovodný program, 
který nabídl například ukázku 
agility, canisterapie, slackline, 
práce záchranářů, krupských 
strážníků nebo tvůrčí dílnu.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát J. Wolfganga von Goetha
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Co je nového mezi seniory v teplické Zvonkohře?
Je tomu více než tři roky, kdy 
se parta přátel ve zralém věku 
z Teplic a nejbližšího okolí 
rozhodla založit klub. Takový 
klub, který by jim umožnil 
poznat nové přátele, dále se 
těšit ze života, zůstat fit a „na 
dobré vlně“. Již během prvního 
roku své existence přilákala 
Zvonkohra, jak klub pojmeno-
vali, téměř padesátku členů 
a nyní je s více než stovkou 
aktivních členů zavedeným 
prostředím aktivit pro seniory. 
Zařazení klubu pod hlavičku 
projektu SEN-SEN Senzační 
senioři Nadace Charty 77 je 

oceněním práce, kterou Zvon-
kohra dělá. Senioři ze Zvon-
kohry i přesto neusínají na 
vavřínech a podělili se s námi 
o to, co nového na následující 
měsíce plánují. „Vytvořili jsme 
konzultační středisko zajíma-
vé a přístupné formy celoži-
votního vzdělávání, takzvané 

Virtuální univerzity třetího 
věku, a to v rozsahu šesti 
semestrů. Chceme poskytnout 
osobám zralého věku všeo-
becné, zájmové a neprofesní 
vzdělávání na univerzitní úrov-
ni,“ říká Helena Voctářová, 
vedoucí klubu a konzultačního 
střediska univerzity, a ihned 
dodává: „Máme teď možnost ve 
vzájemné podpoře studovat ve 
svém městě, příjemném pro-
středí, a navíc i v dobré partě. 
Naše virtuální studium bude 
výrazně podpořeno a doplněno 
konzultacemi profesorů a stu-
dentů teplických středních 

škol. Čeká nás společné setká-
vání, specializované exkurze, 
a nakonec vypracovávání 
studijních testů. Stanovujeme 
si zajímavou perspektivu, spo-
lu si budeme dodávat odvahu 
i elán. Je jasné, že to vše při-
spěje k upevnění sebevědomí 
a jistoty seniorů a úspěšnému 
absolvování studia. Závěrečná 
slavnostní promoce je velkole-
pým cílem každého účastníka. 
Samozřejmě je také možné 
zajímavé studium absolvovat 
jako pěknou, pohodovou spole-
čenskou aktivitu. 

 H. Voctářová, Zvonkohra, z.s. SEN SEN Teplice

8. burza minerálů 
a zkamenělin
V teplickém gymnáziu se i letos 
v září uskutečnila velká ama-
térská burza, na které zapálení 
mineralogové a paleontologové 
předvedli veřejnosti své úlovky. 
Na místě byla více než padesát-
ka vystavovatelů. Návštěvníci 
viděli jaspisy, opály, vltavíny, 
jantar, augity i amfiboly, drúzy, 
krystaly, geody a taky trilobity, 
orthocery, amonity či žraločí 
zuby.  Gymnázium Teplice

Výlet teplických studentů po státech Beneluxu
Zdravíme všechny z výletu 
po státech Beneluxu, který 
proběhl od 16. do 24. září 2017. 
Začali jsme prohlídkou Lucem-
burku a během osmi dní jsme 
se dostali až do holandského 
Amsterdamu. Kromě krásných 
měst a architektury jsme viděli 
i vědeckotechnické unikáty, 
jako je zdymadlo v Ronqui-
éres v Belgii a velmi poučná 
a interaktivní zábavní centra 
Euro Space Center v Belgii 

a NEMO v Holandsku. Velkým 
zážitkem byla i návštěva hrobu 
J. A. Komenského v Naardenu 
a největší květinové aukce 
na světě v Aalsmeru.  Každý 
den jsme měli šanci ochutnat 
místní speciality jako tradiční 
hranolky, vafle či belgickou 
čokoládu. Za dobré zážitky 
vděčíme učitelům z Pražského 
gymnázia Písnická a paní uči-
telce Mojžíšové. Celkově nás 
tento týden obohatil, jak vě-

domostmi, tak zážitky, a jsme 
rádi, že jsme měli možnost se 
zúčastnit.  Rostislav Kostin (6.C), 
Václav Švestka (6.B), Gymnázium Teplice
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Začala deratizace: Pozor 
na děti a domácí zvířata 
V Teplicích proběhne deratizace. V rámci prevence nadměrné-
ho výskytu hlodavců provede město od 6. října do 16. listopadu 
preventivní periodickou povrchovou deratizaci. Nástrahy budou 
umístěny na místech přístupných veřejnosti do jedových stani-
ček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu.

Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené 
na volném prostranství budou označené výstražným návěstím. 
I když látky k usmrcení hlodavců nejsou klasifikovány jako jedy, 
mohou domácím zvířatům, ale i malým dětem způsobit zdravotní 
problémy. Pozorní by tak měli být majitelé psů, koček, ale i rodi-
če malých dětí. Dojde-li k požití deratizační látky, je nutné vyhle-
dat lékaře nebo veterináře.  zt

Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12. 
Krušnohorská – parkoviště 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Unčínská 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Proboštovská x Táborská 
19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 12.10.–
16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Masarykova x Olbrachtova 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
A.Staška 1717–18 – na parkovišti 
(část ul. směrem k Přítkovské) 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
A.Staška 1709–10 – na parkovišti 
(část ul. směrem k Červ. kostelu) 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
A. Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu  19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Zemská 1439  26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Hlávkova  20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Nedbalova x Fibichova  19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Edisonova 1841–3 na parkovišti 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Severní x Na Haldách 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr 
od Modlanské ul.) 11.10.–14.10., 
15.11.–18.11., 20.12.–23.12.

Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Skupova x Havlíčkova 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Skupova x Thámova 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 9.11.–13.11., 
14.12.–18.12.
Kosmonautů  2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Kpt. Jaroše  23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
V Závětří 1676 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou 
s ul. B.Němcové 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
J.Hory x U Horského pramene 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J.Hory x Vančurova 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K. Čapka 16.10.–19.10., 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Zeyerovo nám. 1300 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.

Křičkova x Škroupova 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
P.Holého x Purkyňova 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Tyršova., 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 26.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Písečná 2990 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 1.11.–4.11., 6.12.–9.12
Stará Mlýnská x Souběžná 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku  12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Svatováclavská x Vladislavova 
12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3  31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Habrová 3082 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Javorová 3025 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Francouzská x Varšavská 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Slovenská 2638  27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.

Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Vrázova x Svojsíkova  1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Stará Duchcovská 403   17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Sklářská 223 – 247 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
V Břízkách – točna  MHD 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  16.10.–19.10., 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Litoměřická 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Zrenjaninská 297–8 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Zrenjaninská 320–1  7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
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: 
23. 10., 6. 11., 20. 11. 2017
Sudý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopad 2017) 
ve Vaší lokalitě tedy budou: 
16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. 2017

P Ř I S T A V O V Á N Í  V E L K O K A P A C I T N Í C H  K O N T E J N E R Ů  V   T E P L I C Í C H

Termíny svatebních obřadů
Každý první pátek v měsíci lze uzavřít man-
želství v kanceláři matriky. Jedná se o tyto 
termíny: 3. listopadu a 1. prosince. Zbývají-
cí termíny obřadů do konce roku: 28. října, 
11. a 25. listopadu a 9. prosince.  zt

Na závody přijel světový 
rekordman Pavel Ploc
Po 30 letech od posledního závodu o Hornický kahan v roce 1987 
se konal poslední zářijovou sobotu republikový závod s mezinárod-
ní účastí. Závod ve skoku na lyžích žactva byl současně klasifikač-
ní, kvalifikační i kontrolní. Můstky se opravují zatím ze zdrojů LK 
Osek, sponzorské pomoci a finančních soukromých zdrojů. Úspě-
chy klubu v posledních letech jsou hlavně celá řada vítězství v zá-
vodech v Česku a Sasku kategoriích nejmladších závodníků i zisk 
několika medailí z Mistrovství ČR. Mladé závodníky přijel podpořit 
i bývalý kapitán reprezentace skokanů Rudolf Höhnl, olympionik 
a reprezentační trenér Dalibor Motejlek nebo olympijský medailis-
ta a světový rekordman v letech na lyžích Pavel Ploc.  gz

Uzavírka ulice J. Suka a Křičkova
Omezení provozu v ulicích J. Suka a Křičkova potrvá až 
do 31. prosince. Ulice jsou uzavřeny z důvodu rekonstrukce 
komunikace a veřejného osvětlení.  zt
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JSEM VÁŠ 
HLAS!

KROUŽKUJTE 
NA KANDIDÁTCE KSČM. DĚKUJI ZA VÁŠ PREFERENČNÍ HLAS.
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V Krupce je dokončena naučná 
stezka Po stopách horníků
Naučná stezka Po stopách 
horníků, která byla v rámci 
projektu ArchaeoMontan 
budována městem Krupka, 
je již dokončena.  Infotabule 
jsou nainstalované, přístře-
šek u kaple sv. Wolfganga na 
Komáří vížce je připraven 
na první výletníky. Trasa je 
vedena po hlavních krupských 
těžebních revírech ve dvou 
okruzích. „Stavba naučné stez-
ky a nového informačního cen-
tra, jakož i celá účast našeho 
města v přeshraničním projek-
tu ArchaeoMontan patří k naší 
dlouhodobé strategii rozvoje 
památek a cestovního ruchu. 
Jsem přesvědčen, že dokon-
čená naučná stezka se bude 
návštěvníkům líbit,“ řekl sta-
rosta Krupky Zdeněk Matouš. 
Celý projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií. Všichni 
příznivci turistiky, místní 
historie a přírody tak mohou 
mít radost z naučné stezky, 
která zájemce provede po 
hlavních krupských těžebních 
revírech v lesním terénu nad 
Krupkou ve dvou okruzích. 
První kratší okruh je určen pro 

rodiny s dětmi. Na trase dlou-
hé 4,5 km najdou návštěvníci 
10 informačních tabulí, které 
obsahují spoustu informací 
o historii těžby cínu v Krupce, 
zajímavosti o hornictví a pro 
děti interaktivní seznámení 
s faunou i florou okolních lesů. 
Delší trasa naučné stezky měří 
10 km a nabízí 6 informačních 
tabulí s popisem významných 
historických důlních děl na 
území Krupky, Horní Krupky 
a Komáří vížky. Začátek tras 
je pro oba okruhy společný. 
Výchozím bodem je zatím ještě 
stále nově budované informač-
ní centrum v Husitské ulici, 
odkud stezka vede pod hradem 
a Horskou ulicí směrem ke što-
le Starý Martin. Pod štolou se 
však oba okruhy rozdělují na 
dva směry.  Rostislav Kadlec, Krupka

Japonci se zajímali 
o sklárnu, školu i fotbal
Výroba pokovených skel nebo 
specifika výroby autoskel pro 
japonské automobilky – to 
zajímalo nového japonského 
velvyslance Kaoru Shimazaki-
ho, který s více než 20 zástupci 
japonských firem navštívil zá-
vody skupiny AGC v Teplicích 
a Chudeřicích. Mimo to se také 
skupina japonských podni-
katelů zajímala při návštěvě 
Střední školy AGC o systém 
výuky robotiky. Ve fotbalovém 
klubu FK Teplice pak ocenili 
především dlouhodobou péči 
o děti a mládež. 

 „Japonsko patří mezi největ-
ší zahraniční investory u nás. 
Také naše výrobní závody 
v České republice jsou sou-
částí japonské skupiny AGC, 
která je největším 
světovým výrobcem 
plochého skla. Pro-
to je pro nás důleži-
té udržovat blízké 
vztahy s japonský-
mi organizacemi 
a firmami působící-
mi v ČR. Jsem velmi 
rád, že o skupinu 
AGC projevil zájem 
také pan Kaoru Shi-
mazaki, který je od 

června novým japonským vel-
vyslancem u nás,“ řekl Libor 
Sehnal, manažer pro lidské 
zdroje AGC Flat Glass Czech. 

Japonského velvyslance na 
Teplicku doprovázeli také Ichi-
ro Higuchi, předseda Japonské 
obchodní komory, nebo zástupci 
firem AMCON Europe, Daikin 
Industries Czech Republic, Ka-
jima Czech Design and Con-
structions, KPMG nebo YUSEN 
Logistics Czech. „Některé z fi-
rem zajímala například možná 
spolupráce s naší střední ško-
lou. Zaujal je především systém 
výuky robotiky ve speciálně vy-
bavených třídách,“ doplnil Libor 
Sehnal. Dodal, že šlo o vůbec 
největší skupinu zástupců ja-
ponských firem na Teplicku.  zt

I N Z E R C E

Děti se projely po Eurosafari
Jednoho z posledních hez-
kých zářijových dnů si děti ze 
speciální soukromé školy Ar-
kadie užily v chomutovském 
Podkrušnohorském zooparku. 
Vypravily se sem se svými 
pedagogy, aby si na vlastní 
oči prohlédly výběr převáž-
ně evropské fauny. Výlety 
a exkurze jsou častou součástí 
výuky ve škole Arkadie. Vidět 
zvířata, o kterých se učí, ve 
skutečnosti, je přece daleko 
zajímavější než se na ně dívat 

na obrázcích v učebnici. „Jako 
bonus nás provezla speciální 
Safari souprava po velkém vý-
běhu Eurosafari,“ říká Tereza 
Nétková, asistentka pedagoga, 
„kde jsme měli možnost pozo-
rovat zvířata v jejich přiroze-
ném prostředí. Ve výbězích se 
pásli jeleni, mufloni, buvoli 
i divocí koně.“ A aby byl výlet 
výletem, vyřádili se tu kluci 
a děvčata na prolézačkách, 
kterých zoopark nabízí boha-
tě.  Josef Hon, Arkadie Teplice
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