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Rekonstrukce omezí  
provoz aquacentra 
STRANA 4

Zprávy

Pavel 
Šedlbauer

Řídit fotbal  
je těžší než  
řídit sklárnu
STRANY 8–9

Operní ikona  
zazpívá v divadle
STRANA 10

Volný čas



Věžičky vydaly vzkaz z roku 1936
Teplice – Teplické muzeum zveřejnilo obsah 
vzkazu z roku 1936. Vzkaz našli dělníci 
firmy Lasík při opravě střech Kolostůjových 
věžiček, a to ve špičce jedné z nich. Dvě 
listiny při poslední opravě střechy, před 
81 lety, uschoval do špičky správce zámku 
a řemeslníci. Oprava šindelových střech bu-
dovy z přelomu 16. a 17. století stojí 900 ti-
síc korun. První z listů obsahuje seznam 
řemeslníků, kteří věžičky opravovali, a stojí 
v něm, že doufají v lepší časy. 

„Byla tu velká nezaměstnanost. Svou 
činnost tou dobou ukončilo na 40 podni-
ků, mezi nimi i ty velké jako například 
sklárny nebo strojírenské podniky. V roce 
1935 byla bez práce zhruba pětina obyva-
tel okresu, tedy asi 24 tisíc lidí. Město vy-
plácelo podpory v nezaměstnanosti, dávalo 
jim i jídlo. Jenomže i městu pak tyto peníze 
chyběly. Sociální situace se odrazila ve vo-
lebních výsledcích,“ popsala kurátorka sbí-
rek Pavlína Boušková

Lidé viděli v sousedním silném Německu 
záchranu a podporu, takže pak ve volbách 
získala valnou většinu hlasů Sudetoněmec-
ká strana Konráda Henleina. 

Obsah druhého listu je psaný správcem 
zámku. „List popisuje situaci ve 30. letech, 
celkovou nespokojenost jak s životní úrov-
ní, tak s politickou situací a zejména obavy 
z další války. Vzkazy budoucím generacím 
byly složené v pouzdru z pravděpodobně 
balicího papíru. Podobné vzkazy do bu-
doucnosti jsou podle historiků cenné právě 
proto, že podávají svědectví o době a po-
citech tehdejších obyvatel,“ shrnul ředitel 
muzea Bohuslav Boček. 

I z tohoto důvodu muzejníci do mědě-
ného pouzdra ve špici jedné z věžiček dali 
vlastní vzkaz.

Široká veřejnost si tento nález může 
zdarma prohlédnout ve foyer teplického 
zámku, kde bude vystaven jako mimořád-
ný exponát od 7. listopadu.    zt

Tip Petra Samka
Začíná nám zima 
a klubová sezóna 
je v plném prou-
du. Co se týká 
teplického klubu 
KNAK, můžete se 
těšit na spoustu 
známých i nezná-
mých jmen. Za 
ta známá si vás 
dovolím pozvat 
například na vý-
roční koncert „20 
let Blue Rocket“, 
kde se mimo 
klasickou sestavu vystřídají i někteří 
bývalí členové a i nejrůznější hosté, 
kteří s kapelou v průběhu dvacetileté 
existence spolupracovali. Koncert 
proběhne 1. prosince. V prosinci se 
také můžeme těšit na koncert skupiny 
LIMETAL, která vznikla po odchodu 
většiny muzikantů od kapely Citron. 
Koncert proběhne 8. prosince. Zajíma-
vá akce „Pod teplickým Kabátem“  se 
uskuteční 10. prosince od 17:00 hodin 
u Teplického Špalku v Zámecké zahra-
dě, kde se sejdou fanoušci legendární 
skupiny Kabát, tam popřejeme Mila-
novi Špalkovi, který má v tento den 
narozeniny. Akce se zúčastní i členové 
této fenomenální kapely, včetně již 
zmiňovaného Milana Špalka. Na místě 
se můžou fandové vyfotit, nechat si 
něco podepsat apod. Následně se akce 
i s účastníky přesune do KNAKu, kde 
proběhne druhá část oslavy Mila-
nových narozenin. Akce se zúčastní 
skupina Do hospody dobrý a některé 
teplické kapely, které zahrají i písně 
kapely Kabát. Akci pořádá Malá Paříž, 
s. z.  Dále bych rád všechny pozval 
na první Martinskou slavnost, která 
se uskuteční 11. listopadu v 11 hodin 
v prostoru Rooseveltova náměstí čili 
mezi restaurací Pramen a KNAKEM. 
Vystoupí na ní například dechová 
hudba Doubravanka, Big Band ZUŠ 
Teplice, Martin Herbst a spol., Divadlo 
Krabice Teplice a další. Celé odpo-
ledne budou probíhat soutěže nejen 
pro děti, vystoupí i šermíři a kejklí-
ři, nakonec bude i fireshow. Hlavní 
myšlenkou akce je pokus o vytvoření 
rekordu v počtu Martinů na jednom 
místě, v průběhu celého dne bude 
akreditace Martinů, kteří dostanou 
welcome drink, samozřejmě pro nezle-
tilé bude welcome drink nealkoholic-
ký. Akreditovaní Martinové budou mít 
ještě jako bonus vstupné zdarma na 
večerní koncert skvělé kapely COFEE-
BREAK, který začne po osmé hodině. 
Jako veliké překvapení bude i křest 
bezejmenného pasáčka vepřů, rytíře 
Kolostůje, který měl sídlo na dnešním 
Roosevěltove náměstí. Podle bájné 
legendy se právě tento bezejmenný 
pasáček vepřů, který objevil teplý pra-
men v Teplicích, jmenoval Martin.

 Petr Samek, klub KNAK

K U L T U R O U

KLUB HVJEZDA
11/11  2000  JIŘÍ SCHMITZER 
18/11  2000 E!E
25/11  2000 WHITESNAKE REVIVAL
2/12.  2000 HUDBA PRAHA BAND 
9/12.  2000 PAPÍKOVO REGE PARTY
16/12.  2000 ČPKJ 
20/1  2000 BRUTUS

BOŽÁK 
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
25/11  2100 MC GEY A KRUDANZE
1/12  2100 ZNOUZECNOST
8/12  2100 ROBIN ZOOT
25/12  2200 BŽÁK FEAT BIG BOSS

JAZZ CLUB
10/11  2000 LUBOŠ POSPÍŠIL
18/11  2000 DUENDE
24/11  2000 ELENA SONENSHINE A JOCOSE JAZZ
1/12  2000 BENNY LACKNER
8/12  2000  BEX MARSHALL
15/12  2000 PEPPE VOLTARELLI

KNAK TEPLICE
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
8/11  2000 ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
9/11  1730  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
10/11  2000  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
11/11  1330  MAXINOŽKA
12/11  2000  SNĚHULÁK
13/11  1730  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
14/11  1500  PO STRNIŠTI BOS
16/11  1730  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
16/11  2000  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
17/11  1330  PŘÍŠERÁKOVI
18/11  1800  KOUZELNÁ FLÉTNA, W.A.MOZART

19/11  1000  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
20/11  1900  OVČÁČEK MILÁČEK
22/11  1730  MILADA
23/11  1730  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
24/11  2000  SNĚHULÁK
25/11  1330  MY LITTLE PONY FILM
25/11  1730  TÁTA JE DOMA 2
26/11  1000  JÁ,PADOUCH 3
27/11  2000 LIGA SPRAVEDLNOSTI
28/11 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PŘÍBĚHY ZEMĚ
29/11  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PŘÍBĚHY ZEMĚ
3011  1730 KVARTETO

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
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
3/12  1030  AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
3/12  1900  JEŽKOVY STOPY
5/12  1900  FEŠÁCI SLAVÍ 50 LET
6/12  1900  DAGMAR PECKOVÁ  
  A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
10/12  1030  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
12/12  1900  PERFECT DAYS
13/12  1900  JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TOUR 2017
23/12  1900  VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ
30/12  1930  LABUTÍ JEZERO

DŮM KULTURY
9/11  1900 BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST
14/11  1600  O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH
14/11  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
8/12  1900  VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
12/12  1600   DRAK PAPÍRÁK
12/12  1700   DRAK PAPÍRÁK

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 26/11 BIBLIOFILIE – KNIHY LÁSKOU TVOŘENÉ
do 25/2 VÝSTAVY XXL

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

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zK U L T U R A

2



I N Z E R C E

MC
20
17
86
8

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 Stonic. Kombinovaná spotřeba 4,2–5,5 l/100 km. Emise CO2 109–125 g/km. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 

Vadí vám, že není veřejný záznam 
ze zastupitelstva?

Lukáš Šotner 
30 let 
servisní technik 
Teplice 
 

Bylo by dobré, aby měl každý občan 
možnost podívat se na záznam, kde 
se řeší věci, které se týkají města, ve 
kterém žije.

Veronika Bleilová 
26 let,  
mateřská dovolená 
Teplice 
 
Myslím, si, že je to 

tak nějak jedno. Co by  to změnilo, 
myslím si, že vůbec nic. Takže mi nějak 
nevadí, že se na to nemůžu jít podívat. 
Politiky mám až po krk a mám jiné 
starosti. 

Adéla Martináková 
20 let 
účetní 
Teplice 
 

Nevadí mi to, protože i kdyby ta 
možnost byla, tak to nesleduji. Ale 
myslím si, že by záznam veřejný měl 
být.

Tomáš Kareš 
62 let 
hudebník a pedagog 
Ústí nad Labem 

 
Lituji, že nemá Ústí takové vedení 
jako Teplice. Nejsem si jistý, k čemu 
by mi bylo vědět o každém hlasu. 
Zajímá mě celek. Dovedu si tak trochu 
přibližně představit, jak a o čem různé 
partaje hlasují. Jako Ústečan závidím 
Tepličanům Kuberu.

A N K E T A

Moldavská dráha se letos 
neotevře, opravy se komplikují

Moldava – Opravy jarním sesuvem zničené tratě na Moldavu se 
komplikují. Vlaky se tak na Moldavskou dráhu letos nevrátí.
Dělníci teprve betonují jednu z opěrných zdí. Dráha měla být 
zprovozněna letos. „Během oprav jsme zjistili, že pevný skalní 
podklad se v jednom místě opravovaného úseku nachází ve větší 
hloubce, než jsme čekali, a po odstranění nánosu byla zjištěna 
mnohem rozsáhlejší degradace části odkladní zdi. Kvůli tomu 
bude trať opět průjezdná až příští rok, navíc se navýší náklady 
na opravu,“ řekl pro ČRo Sever mluvčí SŽDC Marek Iliaš.  
Neprůjezdná Moldavská dráha trápí nezávislou starostku Molda-
vy Evu Kardovou. Podle ní se razantně snížil počet turistů, kteří 
na Moldavu v létě přijeli.  Problémy budou i v zimě, kdy sem míří 
běžkaři. Obec předpokladá, že sem sice přijedou, ale auty, a je 
tak nutné najít nové parkovací plochy.    zt

Kubera na Hrad? 
Ne, řekla rodina!

A udělala dob-
ře. Dlouholetý 
teplický starosta, 
primátor a sená-
tor Jaroslav Ku-
bera po měsících 

váhání a červencovém ozná-
mení jistoty počtu podpisů 
senátorů pro prezidentskou 
kandidaturu se před několika 
dny otočil na cestě ze senátu 
vzhůru na Pražský hrad zpět 
z kopce dolů. Od ostrého sou-
boje o hlasy voličů, spojeného 
nevyhnutelně s extrémním 
mediálním honem, ho odradi-
la rodina. 

Měl velkou šanci zápolit 
o postup do druhého kola. Je 
populární, vtipný, nápaditý 
a svéhlavý. V případě koneč-
ného vítězství by na hradě ne-
museli vyhazovat popelníky, 
možná by ještě museli nějaké 
přidat, živostí a výřečností by 
současného hradního pána 
rozhodně překonal. Ale pak 
by přišly na řadu formality 
a formálnosti, státotvornosti 
nebo Číňané, nastoupili by na 
něj krotitelé glos a lidových 
příměrů a z Kubery bouřlivá-
ka by se po několika měsících 
jistě stal Kubera vybouřený.

 A tak rodině Jaroslava Ku-
bery tleskám. Ponechala Tep-
licím originálního primáto-
ra, parlamentu ironizujícího 
senátora a možná uchránila 
svoji hlavu před nešťastnou 
proměnou.

Miroslav Pakosta

S L O U P E K

Ještě na jaře se na dráze proháněly vlaky Regioshark.    foto: ZT

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 8. 11. 2017 
 Příští vydání: 6. 12. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 11. 2017  Informace o inzerci 
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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 
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obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, 
neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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Region přišel 
o jednoho poslance 
Teplicko – Ústecký kraj kvůli 
nízké volební účasti, která 
byla 52,38 %, ztratil ve sně-
movně jednoho poslance. Náš 
kraj bude, na rozdíl od před-
chozích volebních období, za-
stupovat ve sněmovně třináct 
poslanců. Dosud jich pokaždé 
bylo  14. Za ANO - Richard 
Brabec, Jan Richter, Pavel 
Růžička, Eva Fialová, Tomáš 
Kohoutek, Jaroslav Bžoch a Jiří 
Schiller; SPD - Tereza Hyťho-
vá a Monika Jarošová; KSČM 
- Hana Aulická; ODS - Karel 
Krejza; Piráti - Mikuláš Peksa 
a ČSSD – Jaroslav Foldyna.  lu

Pozor na změny 
v jízdních řádech

Teplice – Po připomínkách cestu-
jících dojde k upravení jízdních 
řádů. Město Teplice a dopravce 
Arriva zhodnotili a posoudi-
li dodržování jízdních řádů 
a časů odjezdů a na základě 
těchto zjištění připravili změny 
provozu teplické MHD, které 
začnou platit od 5. listopadu. 
Nové úpravy se dotknou tras 
trolejbusových linek 101, 104 
a 106 a tras všech autobuso-
vých linek kromě linky 112 
a nočních linek 124 a 125.    gz

Adventní výstava 
Mikulášů
Teplice – Přijďte se vánočně 
naladit a prohlédnout si 
Mikuláše všech velikostí. 
Ale také oblíbené adventní 
věnce, vánoční ozdoby a další 
sváteční dekorace. Krupská 
výtvarnice Miroslava Řepková 
představí svou Adventní výsta-
vu ve výstavní síni Městského 
úřadu v Krupce. Výstava bude 
otevřená od 10 do 16 hodin od 
27. listopadu do  1. prosince. 
Vstup je zdarma.    gz

Mezi Osekem 
a Lomem neprojedete
Osek – Uzavírka silnice vedoucí 
mezi Osekem a Lomem potrvá 
celé dva měsíce a způsobí 
nemalé komplikace. Silničáři 
zde budou měnit povrch vo-
zovky, celá tato investice bude 
stát 35 milionů korun. 

Silnice I/27 je uzavřena 
v úseku mezi obcemi Lom od 
křižovatky se silnicí do Du-
chcova a Osek. Objízdná trasa 
vede ve směru na Duchcov či 
přes Loučnou. Uzavřená bude 
až do 22. prosince.

Uzavírka se výrazně dotkne 
i provozu autobusových linek 
501 a 524. Dojde k dočasnému 
zrušení zastávek Lom, náměs-
tí a Osek, klášter. Zastávka 
Lom, Červený kříž je ve směru 
do Oseku přemístěna na za-
stávku MHD v ul. Vrchlické-
ho v Lomu (v opačném směru 
zůstává zastávka zachována). 
V Oseku budou spoje zastavo-
vat na zastávce Osek, auto-
kempink. 

Z důvodu délky objízdné 
trasy může docházet ke zpož-
dění spojů.    gz

Rekonstrukce omezí teplické  
aquacentrum až příští rok
Teplice – Přístavba a rekonstruk-
ce aqucentra již začala. Jde 
o první etapu, která probíhá 
za provozu a neovlivňuje chod.  
Město za přestavbu zaplatí 
240 milionů korun a financo-
vat to bude z vlastních pro-
středků, bez dotací či úvěrů.

„Těšit se můžeme na nový 
plavecký bazén se čtyřmi dra-
hami o délce 25 m. K plavec-
kému bazénu bude přistavě-
no i nové zázemí, jako jsou 
šatny, sociální zázemí, zázemí 
pro personál, plavecké oddíly 
a spojovací chodba z plavec-
kého bazénu do nových šaten. 
Vzhledem ke skutečnosti, že 
vše zmíněné bude situováno do 
2. nadzemního podlaží, bude 
zajištěn bezbariérový přístup,“ 
řekl ředitel aquacentra Micha-
el Paraska. Dodal, že stávající 
rekreační a plavecký areál se 
promění v Dětský svět s tep-
lotou vody 33,5 °C a teplotou 
vzduchu 34,5 °C. V Dětském 
světě budou k dispozici atrak-
ce, jako jsou například: dětská 
skluzavka, vodní hřib, divoká 
řeka, houpací jeskyně, masáž-
ní lehátka a lavice, velká sklu-
zavka s dojezdem, chrliče vody. 
Mezi stávající saunou a pla-
veckým bazénem přibude dět-
ský bazén pro nejmenší, kde 

bude umístěn lodní můstek 
s dětskou skluzavkou. Poslední 
novinkou bude přístavba sau-
nového zázemí, která umožní 
saunování rodičů s dětmi. 

Provoz bude přerušen od 
3. května 2018, na dobu pěti 
měsíců. I v této etapě budou 
k dispozici služby jako squash, 

fitness s menším omezením 
a Restaurace plavecká. Zku-
šební provoz nového plavec-
kého bazénu je naplánován 
na 3. října 2018, tedy přesně 
rok po zahájení rekonstruk-
ce. Konec kompletní rekon-
strukce by měl být do 2. ledna 
2019.    lu

Cenu hejtmana získala 
i vedoucí divadelního souboru
Krupka – Cena hejtmana Ústec-
kého kraje oceňuje výjimečné 
občanské zásluhy o rozvoj 
Ústeckého kraje. V pořadí již 
pošesté předal hejtman kraje 
Oldřich Bubeníček za účasti 
partnerů ocenění významným 
osobnostem regionu. 

„Všichni, kteří si na pódi-
um pro ocenění přišli, si jej za 
svoji profesi opravdu zaslouží. 
Jsem moc rád, že svůj um dá-
vají ve prospěch našeho kraje 
a je to ukázkou toho, že svůj 
kraj mají rádi a jsou ochotni 
pro něj pracovat a léta vyko-
návají perfektní práci ve svých 
odvětvích,“ řekl hejtman Old-
řich Bubeníček.

Cenu hejtmana za rok 2016 
v oblasti sociální a zdravotní 
včetně záchrany lidského živo-
ta získal ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého 
kraje Ilja Deyl, za vědu a vý-
zkum Pavel Janoš, za sport ob-
držel cenu zakladatel a organi-
zátor mezinárodního ženského 
cyklistického závodu Tour de 

Feminin Jiří Vích a v oblasti 
kultury uspěla vedoucí diva-
delního souboru v Krupce Jana 
Urbanová.

Jana Urbanová je už od roku 
1974 vedoucí amatérského di-
vadelního souboru, se kterým 
dosáhla celostátních oceně-
ní. Za 40 let režijně připravi-
la více než 20 dramatických 
titulů s řadou repríz po celé 
republice. Byla oceněna vy-
znamenáním Svazu českých 
divadelních ochotníků „Zlatý 
odznak J. K. Tyla“.    gz

zvítězilo hnutí ANO s 37,16 %,  
následovala ODS s 11,75 %,  
SPD 11,66 %, Piráti 9,78%,  
KSČM 7,42% a ČSSD 6,36  %;  
volební účast byla 51,71 %

J A K  V O L I L Y  T E P L I C E
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Martinové, přijďte 
překonat rekord
Teplice – První slavnost Martinů 
– Den Martinů se uskuteční  
11. listopadu v Teplicích na 
Rooseveltově náměstí. Akce je 
určena především nositelům 
tohoto jména. Každý zare-
gistrovaný Martin dostane 
welcomedrink zdarma. A mo-
hou přijít na večerní koncert 
litvínovské kapely Coffeebreak 
v rockovém klubu Knak. Jde 
o neoficiální pokus o rekord 
v počtu Martinů. 

Na Rooseveltově náměstí 
bude od 11 hodin pestrý pro-
gram. Kromě muziky bude osla-
vence a jejich známé a příbuz-
né bavit kejklíř Merlin, hlavně 
pro děti bude pohádka Divadla 
Krabice Teplice. Nejen Marti-
nové se budou moci projet na 
bílém koni. Občerstvení i svato-
martinské víno zajištěno. 

Rooseveltovo náměstí je po-
dle legendy místem, kde před 
staletími vepři zemana Kolos-
tůje objevili léčivé prameny. 
Tuto událost připomíná i reliéf 
na zdejším domu s restaurací 
Pramen. „Zvěsti praví, že kdysi 
někdo pasáčka vepřů pojmeno-
val Prasáček. Je ale trestuhod-
né, že nemá křestní jméno. A to 
napravíme odpoledne. Program 
venku zakončí ohňová show 
Orbis de Ignis,“ říká jeden z or-
ganizátorů akce Martin Novák.

Pokus o rekord po letech 
navazuje na akci z roku 1999, 
kdy 11. 11. přišlo do bývalé 
hospody U Martina ve Wolke-
rově ulici během 24 hodin  
78 Martinů.    gz

Jednání zastupitelů stále není 
online k mání, jen neoficiální video
Teplice – Opozice v teplickém 
zastupitelstvu se stále po-
kouší o větší transparentnost 
jednání.  Opakovaně žádá pri-
mátora a vedení města, aby 
zpřístupnili informace z jed-
nání zastupitelstva pro obča-
ny volně na webu magistrá-
tu. K vidění je pouze online 
v průběhu jednání, později už 
ale ne. 

Smysl zveřejňování zázna-
mů z jednání zastupitelstva 
je v tom, že schůze se kona-
jí v pátek ve 14 hodin a mnozí 
lidé je tak nemohou sledovat. 
„Mnohaleté odmítání zázna-
mů na webu města ukazuje, 
jak vedení radnice přistupuje 
k voličům a jak chce, respek-
tive nechce být transparent-
ní. Žádné výmluvy už nepla-
tí: záznamy uveřejňuje velké 
množství obcí, včetně velkých 
měst,“ říká zastupitel Jakub 
Mráček. Poslední pokus za-
stupitele Jiřího Řeháka, aby 

byl záznam z jednání veřejný, 
byl v červnu smeten ze stolu, 
takže nadále opozice natáčí 
zastupitelstva na video a pub-
likuje je na internetu.  Primá-

tor Jaroslav Kubera je dlouho-
letým odpůrcem zveřejňování 
záznamů. Obyvatele Teplic 
stejně prý záznam z jednání 
zastupitelstva nezajímá.    gz

Teplice se chystají na Vánoce

Teplice – Do vánočního se město 
převleče kolem 20. listopadu. 
Na výzdobu a nákup vánočních 
stromků město uvolnilo 40 tisíc 
korun.

Šest stromů bude umístěno 
na náměstí Svobody, na Zámec-
kém náměstí, před Kamennými 
lázněmi, před Červeným koste-
lem, v Sobědruhách a v Proseti-
cích. Zdobí se také strom, který 
roste na Benešově náměstí. Do 
konce listopadu je vše hotovo 
a město se vánočně rozsvítí.

První adventní neděle bude 
patřit Teplické vánočce. „Jed-
ná se o oblíbenou akci, kdy 
vánoční náladu navodí pěvec-
ká vystoupení dětí teplických 
mateřských a základních škol. 

K dispozici je na náměstí Svo-
body také stánkový prodej vá-
nočních předmětů, vánočního 
pečiva a nechybí ani svařák,“ 
říká Radka Růžičková, náměst-
kyně primátora. Akce bude 
3. prosince finišovat slavnost-
ním rozsvícením vánočního 
stromu. 

„Teplické vánočce předchází 
hudební produkce Na synko-
pách do Vánoc, která se bude 
konat 2. prosince také na ná-
městí Svobody. Obě tyto akce 
vyjdou na zhruba 140 tisíc ko-
run,“ dodala Růžičková.

Celé adventní období prová-
zí řada kulturních akcí, na něž 
město poskytlo dotace 270 tisíc 
korun.    gz

Stavba kruháku  
se komplikuje
Přestanov – Stavbu kruhového 
objezdu v Přestanově kompli-
kuje několik problémů. Práce 
zbrzdily problémy s podložím 
i propadlá kanalizace vedle 
plánované křižovatky.  

Silničáři začali s pracemi 
17. května a dokončení je plá-
nováno na březen 2018. Kru-
hový objezd vyjde na zhruba 
17 milionů korun, oproti plá-
novaným 15 milionům. Stavba 
se má kvůli komplikacím o dva 
miliony prodražit. I přes problé-
my, které práci brzdí, je slibo-
vaný březnový termín reálný. 
Informovalo o tom Ředitelství 
silnic a dálnic. 

Průjezd Přestanovem se při-
bližně za měsíc zkomplikuje ješ-
tě víc. Vodohospodáři zde totiž 
budou opravovat propadlou ka-
nalizaci, která vede napříč hlav-
ním tahem Děčín - Teplice.    gz

Pokuta za nadávky  
poputuje na charitu
Teplice – Teplický fotbalista Jan 
Krob byl za svá vyjádření na 
adresu rozhodčích po zápase 
s Karvinou potrestán vedením 
klubu pokutou. Ta však nepo-
putuje zpět do rozpočtu klubu, 
nýbrž na charitativní účely.

„S nápadem přispět na dobrou 
věc přišel sám hráč, my jsme sa-
mozřejmě souhlasili a rozhodli 
se podpořit projekty, které pod-
porujeme dlouhodobě,“ říká ma-
nažer marketingu a PR FK Tep-
lice Martin Kovařík, který má 
charitativní projekty na starosti.

Polovina pokuty zamíří na po-
moc projektu #NEWLEGS na 
podporu Terezy Bártové, která 
v letos onemocněla zákeřnou 
meningitidou. Lékaři jí museli 
amputovat nohy v bércích, navíc 
jí nefungují ledviny a musí do-
cházet na dialýzu. 
Druhá polovina pak na vánoční 
dárky do Dětského domova 
v Krupce.      gz

Mina zastavila 
výkopové práce
Krupka – Policejní pyrotechnik 
zasahoval v Krupce, kde byla 
ve firemním areálu naleze-
na munice. Při výkopových 
pracích byl odkryt předmět 
připomínající minu, což po-
tvrdil přivolaný pyrotechnik. 
Protitankovou minu TM-62M 
sovětské výroby zajistil a odve-
zl k odborné likvidaci.    gz
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Z půjčky se dostaví areál školy 
nebo opraví domov pro seniory
Teplicko – Ústecký kraj se zadluží 
o další 1,5 miliardy korun. Za 
peníze je v plánu oprava mostů 
a škol. Zastupitelé schválili, aby 
kraj začal o půjčce vyjednávat 
se dvěma bankami. Opozice dal-
ší zadlužení kritizuje, protože 
kraj už dluh má. Nový dluh se 
začne splácet až v roce 2022.

Peníze by měly putovat na 
opravu ústeckého Benešova 
mostu, stavbu kampusu ře-
mesel Střední školy stavební 
a technické v Ústí za 440 milio-
nů, opravy domova pro senio-
ry v Dubí na Teplicku nebo do-
stavbu areálu školy SŠ stavební 
v Teplicích za 278 milionů.

Kraj má finance ve svém fon-
du. Podle náměstka hejtmana 
Martina Kliky je ale plánuje vy-
užít jinak: „Už jsou alokovány 
na určité investiční akce, které 
se ještě nerozběhly. U některých 

akcí ještě čekáme na podporu 
z evropských fondů, a pokud to 
budeme realizovat s dotací, proč 
bychom měli používat své fi-
nanční prostředky,“ řekl. 

K červnu letošního roku dlužil 
kraj zhruba 3,5 miliardy korun. 

Vedení kraje teď bude po sou-
hlasu zastupitelů jednat o úvě-
ru se dvěma bankami a koneč-
né rozhodnutí o přijetí půjčky 
má padnout do konce roku. 
Úvěr by pak kraj splácel až do 
roku 2031.    gz

Teplické muzeum slaví 
XXL výstavou
Teplice – V letošním roce si 
Regionální muzeum v Teplicích 
připomíná 120. výročí svého 
otevření a 70 let působení na 
teplickém zámku. 

Navazuje na tradici sahají-
cí k roku 1894, kdy se ustavila 
Muzejní společnost a 2. prosin-
ce 1897 vystavila ve Školní uli-
ci č. 17 své sbírky. Tvoří je již 
120 let a v depozitářích ukrý-
vá dosud veřejností nespatře-
né poklady. Krásu některých 
z nich můžete obdivovat v zá-
mecké jízdárně na Výstavě 
XXL až do 25. února 2018.    gz

Střední škola AGC, a. s. pružně reaguje na firemní poptávku
Historie Střední školy AGC, 
a. s. sahá až do roku 1949, kdy 
vznikla jako závodní škola 
teplických skláren. Je nestát-
ní – firemní školou a jejím 
zřizovatelem je AGC Flat Glass 
Czech, a. s., člen skupiny AGC 
Group. Škola je registrována 
v Rejstříku škol na MŠMT 
České republiky zaměřena na 
odborné vzdělávání převážně 
v technických oborech učeb-
ních a maturitních a zapojena 
do celé řady mezinárodních 
projektů a aktivit. Ředitelem 
školy je Ing. Jaroslav Myslivec.

Jaké máte plány rozvoje ško-
ly?

 Ke stávajícím studijním 
oborům Informační technolo-
gie, Ekonomika a podnikání 
a učebnímu oboru Elektrikář 
ve spolupráci s firmou AGC 
Flat Glass Czech, a. s. Teplice 
a AGC Automotive Czech, a. s. 
Bílina-Chudeřice, pokračuje 
nabídka vzdělávání studijního 
oboru Informační technologie 
se zaměřením na automatizaci 
a robotiku, s cílem nabídky bu-
doucího zaměstnání v uvede-
ných společnostech. Studenti 
v rámci odborné praxe navště-
vují závody, kde se připravují 
na budoucí povolání pod vede-
ním zkušených instruktorů.

Pružně reagujeme na po-
ptávku firem po dělnických 
profesích charakteru elektro-
technického vzdělání. Proto 
jsme otevřeli jednoroční dál-

kové studium v oboru Elektri-
kář pro absolventy středního 
vzdělání s jakýmkoliv výuč-
ním listem a pro ab-
solventy středního 
vzdělání s maturitní 
zkouškou. Po ukon-
čení studia mají ab-
solventi možnost 
získat kvalifikační 
zkoušku z vyhláš-
ky 50 pro výkon své 
odborné způsobilos-
ti. Dále na základě 
požadavku trhu jsme obnovili 
nástavbové dálkové studium 
pro absolventy v oboru elektro 
k získání maturity, a to v oboru 
Mechanik elektrotechnik. 

Již čtvrtým rokem zdárně po-
kračuje studijní obor Předškol-
ní a mimoškolní pedagogika 
v denní a dálkové formě. Obor, 
ve kterém studují převážně 
dívky, se těší velkému zájmu. 
V průběhu studia vykonávají 
dívky odbornou praxi ve škol-
kách a ve školních družinách 
na Teplicku. Zahájili jsme 
také spolupráci v Domově dětí 
a mládeže v Teplicích, kde stu-
denti pomáhají v mimoškol-
ních aktivitách. V dálkovém 
dvouletém studijním oboru 
Předškolní a mimoškolní peda-
gogika, určeném pro absolven-
ty středního vzdělání s ma-
turitní zkouškou, máme plně 
obsazené dva ročníky. 

Na škole je rozvinutá meziná-
rodní spolupráce…

 Škola je od začátku 90. let 
zapojena do celé řady mezi-
národních projektů a akti-

vit. V mezinárod-
ní spolupráci byla 
v uplynulém období 
nejaktivnější spolu-
práce s německou 
školou ABW Anger-
münde, s norskou 
školou RVS Rau-
foss, maďarskou 
AGSKS v Miskol-
ci a polskou WZDZ 

Gorzow a další. V současnosti 
s většinou uvedených škol pro-
bíhá graficko-filmová soutěž 
INCO-NET – mezinárodní sou-
těž v tvorbě fotografie a filmu. 
Multimediální soutěž pro žáky 
partnerských škol probíhá již 
několik let. První ročníky sou-
těže se odehrávaly prezenčním 
způsobem v maďarském Miš-
kolci. Žáci se po dobu 5 dnů 
věnovali tvorbě prezentace na 
zadané téma, přičemž námě-
ty a pracovní materiál sbírali 
v rámci organizovaných po-
znávacích výletů. 

V posledních letech jsme po-
stupně přešli na on-line formu 
soutěžení, bez nutnosti vysílat 
týmy na několikadenní pobyt 
do zahraničí. Pro účastníky 
byl na sdíleném serveru vytvo-
řen systém pro ukládání dat 
a veškerá komunikace probí-
há prostřednictvím sociálních 
serverů. Vyhodnocování pak 
realizuje mezinárodní komise, 
složená z pedagogických pra-

covníků zúčastněných škol.
Udržování vztahů mezi 

partnerskými školami při-
spívá k udržení spolupráce 
i v dalších aktivitách, týkají-
cích se jak výměnných stáží 
žáků a učitelů, tak i projektů 
se strategickým obsahem, je-
jichž dopad přesahuje rámec 
školy. Mezi ty významné pat-
ří například projekt „Informal 
Learning in Education and 
Profession“, který se týkal zvy-
šování konkurenceschopnosti 
dělnických profesí ve společ-
nostech jednotlivých regionů.

Má škola, mimo výuku, i jiné 
aktivity?

Organizujeme v rámci na-
šeho střediska celoživotního 
vzdělávání školení, kurzy, se-
mináře, rekvalifikace v oblasti 
ekonomiky, financí, účetnictví, 
pracovně-právních vztahů. Od 
letošního roku jsme rozšíři-
li nabídku služeb o překlady 
textů do několika světových 
jazyků.

Kolik máte studentů a kolik 
jich budete přijímat?

V naší škole studuje 345 stu-
dentů denního studia a 90 stu-
dentů v oborech elektrikář, 
mechanik elektrotechnik 
a předškolní a mimoškolní pe-
dagogika. Co se týče přijímací-
ho řízení pro školní rok  
2017–2018, otevřeli jsme čtyři 
třídy denního studia a tři třídy 
dálkového studia.   (pr)
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Arkadie bude mít 
novou pec
Úpořiny  – Příznivci Arkadie lajko-
váním na Facebooku podpořili 
projekt, díky kterému získala 
Arkadie příspěvek na zakou-
pení nové keramické pece pro 
chráněnou dílnu v Úpořinách. 

Tento projekt tak zvítězil 
mezi dvaceti pěti projekty, hlá-
sícími se o podporu ve výbě-
rovém řízení řetězce droge-
rií DM. Finanční prostředky 
z tohoto projektu, spolu s pro-
středky poskytnutými Nadací 
ČEZ a Severočeskou vodáren-
skou společností, umožnily za-
koupení nové pece. 
V peci už se v současné době vy-
palují betlémy a další keramika, 
kterou si zanedlouho bude moci 
veřejnost zakoupit na advent-
ních prodejních akcích.    gz
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Děkuji za vaše hlasy. 
Cesta za spravedlností nekončí. 
Gabriela Hubáčková

I N Z E R C E

Originální hospodské brambůrky 
se smaží v chráněné dílně
Teplice – V chráněné dílně v Tep-
licích vznikají originální hos-
podské brambůrky. Firma se 
150 zaměstnanci vznikla v roce 
1992. Brambůrky jsou klasické 
a balené jako před rokem 1989, 
tak jak to mají zákazníci rádi.

Díky technologii obsahu-
jí nízké množství akrylamidu 
a při přípravě se nepřepaluje 
olej. Za hodinu jich vyjede z lin-
ky zabalených a připravených 
na český, slovenský a německý 
trh 500 kilogramů. Usmažené 
brambůrky procházejí přísnou 
kontrolou. Nejvíce se prodáva-
jí originální hospodské solené 
brambůrky, ale v nabídce má 
firma i česnekové, slaninové, 
s hořčicí nebo třeba kotlíkové. 

Výroba se také postupně au-
tomatizuje. Bez ruční práce se 

ale podnik neobejde. V chráně-
né dílně pracují převážně lidé 
s nějakým postižením. Největší 

prodej brambůrků je od dubna 
do září, druhým vrcholem je ko-
nec roku.    gz

Silničáři mají na zimu  
13 tisíc tun soli
Teplicko  – Silničáři v na Tep-
licku, ale i v celém Ústeckém 
kraji se už připravují na první 
sníh. Vedle krajských 150 mi-
lionů korun na zimní údržbu 
mají peníze na úklid silnic 
a chodníků vyčleněné také 
města. Například v Teplicích 
mají do konce letošního roku 
připravené téměř dva miliony 
korun.

„Máme téměř 13 000 tun 
soli, asi 4 000 tun písku a drtě, 
takže jsme předzásobeni,“ řekl 
pro ČRo Sever vedoucí odboru 
dopravy krajského úřadu Jind-
řich Franěk.

Ústecký kraj má na letošní 
zimní údržbu silnic 2. a 3. třídy 
připraveno zhruba 150 milionů 
korun. Jde o podobnou část-
ku jako u minulé zimy. Peníze 
mají silničáři vyčleněné pou-
ze na zimní údržbu. Nemusí 
tak nechávat rezervu na zimní 
údržbu z peněz určených na 
běžné opravy.    gz

Studenti školy AGC 
vědí, co znamená IoT
Teplice – V rámci Evropského 
týdne programování se stu-
denti  3. ročníku Střední školy 
AGC, oboru Informační tech-
nologie zúčastnili vzdělávací 
akce Programujeme internet 
věcí (IoT). Akci pořádala 
katedra informatiky Přírodo-
vědné fakulty UJEP v Ústí nad 
Labem.

Náplní lekcí bylo vytváření 
jednoduchých programů pro 
IoT modul, založený na plat-
formě Arduino za odborného 
vedení pracovníků a studentů 
katedry informatiky. Na začát-
ku lekce byli studenti sezná-
meni se základními principy 
programování pro zvolený IoT 
modul a ve druhé části lekce 
měli možnost realizovat vlast-
ní jednoduché programy pro 
zvolenou platformu.    gz

Během 10 minut přišlo přes 
tisíc žádostí o „kotlíkovné“
Ústecký kraj – Během prvních 
24 hodin od startu příjmu 
žádostí se o kotlíkové dotace 
přihlásilo přesně 1345 obyva-
tel. Celkem je v aktuální výzvě 
připraveno 156 milionů korun. 
Největší počet žádostí přišel 
krátce po otevření systému. 
Během prvních 10 minut bylo 
žadateli nahráno více než tisíc 
žádostí. Letošní novinkou je 
právě možnost ryze elektronic-
kého podání žádosti. Celkově 
by v našem kraji mělo být 
vyměněno 1683 kotlů.

„Žádosti bude možné podá-
vat až do konce ledna 2018. 
V případě, že budou do této 
doby vyčerpány finanční pro-
středky, bude příjem žádostí 
ukončen dříve. Další novin-
kou je také, že nebude pod-

pořena výměna za nový kotel 
výhradně na uhlí. V aktuální 
výzvě není již vyžadováno pro-
vádění mikroenergetických 
opatření a ani dokládání Prů-
kazů energetické náročnosti 
budov (PENB). A bude mož-
ná pouze výměna stávajících 
kotlů na tuhá paliva výhradně 
1. a 2. emisní třídy,“ říká Lucie 
Dosedělová, mluvčí Ústeckého 
kraje.    gz
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Není obvyklé, aby TOP manažer nadnárod-
ního koncernu s akvizicemi po celém světě 
byl Čech. Ještě méně obvyklé je, že takového 
českého manažera poté, co ohlásí odchod, 
ponechají zámořští akcionáři ve významných 
reprezentativních funkcích a pořádají večírky 
na jeho počest. A pro Pavla Šedblauera, býva-
lého viceprezidenta evropské AGC, to udělali. 
Byl pozván i s manželkou do Tokia. 

Pavel Šedlbauer: Řídit fotbal je těžší než řídit sklárnu

Letos už nejste vicepreziden-
tem AGC v Evropě. Ale do 
konce roku působíte v před-
stavenstvech sklářské firmy 
v Česku i Evropě a FK Teplice. 
Máte více času na koníčky?

Už teď přesluhuji. Jsem firmě 
vděčný za to, že jsem neskončil 
najednou ve všech pozicích, ale 
že můj odchod je pozvolný. 

Jaký bude váš rok 2018 
v AGC?

Pravděpodobně budu pokra-
čovat v představenstvu Sklopís-
ku a FK Teplice.

Nebude vám to sklářství chy-
bět?

To víte, že bude. Ale čas je 
neúprosný a už mám věk na to, 
abych skončil. A také se v AGC 
objevují mladší a chytřejší lidé, 
takže nemám o budoucnost fir-
my strach. 

Co vlastně děláte, když teď 
máte trochu víc času?

Hodně věcí. Třeba jsem začal 
předělávat byt v Teplicích, začal 
jsem pracovat na chalupě. Chci 
si tam postavit kůlnu a jen se-
hnat povolení mi v tomhle státě 
trvá sedm let!

Nic víc? 
Ono to ještě letos není dost 

dobře možné. Stále pendluji po 
závodech v Evropě. Vrátil jsem 
se minulý týden z Japonska, kde 
jsem navštívil vedení firmy v To-
kiu, teď pojedu do našeho závo-
du v Itálii a hned následně opět 
do Belgie. Ale již necestuji kaž-
dý týden, jak tomu bylo v evrop-
ské funkci.

V Belgii, kde jste byl viceprezi-
dentem AGC, jste bydlel. Chybí 
vám to bruselské klima? 

Chybí. Líbilo se mi tam. Bru-
sel je přívětivé město, je tam 
příjemné prostředí, přátelští 
lidé. Občas se mi zasteskne. Je 

zajímavé, že tam mají na roz-
díl od nás desetitisíce imigran-
tů a žijí s nimi vcelku v pohodě. 
Ani po atentátech jsem v práci 
nepozoroval nějakou obecnou 
nenávist vůči nim. Také pro-
to mě tady mrzí tak negativní 
vztah k EU. Moc se nekomu-
nikuje, že již český stát dostal 
z Evropské unie 600 miliard 
korun, což je 50 procent roční-
ho národního rozpočtu, ale vadí 
nám, když chce, abychom tady 
měli pár imigrantů, nebo někte-
rá její nařízení, například jako 
když nám předepisuje rozměr 
okurek. O tom někteří politici 
rádi hovoří.

Ale některá nařízení unie jako 
třeba ty okurky nebo poma-
zánkové máslo vypadají zby-
tečně…

To asi ano. Ale mně vadí, 
když jde o Evropskou unii, že 
se všechno nejhorší zdůrazňu-
je, všechno dobré se zamlču-
je. To si opravdu někdo myslí, 
že naše republika skončí tak, 
že zavře hranice a my tady bu-
deme žít v blahobytu, a země 
jako třeba Německo bude živo-
řit v bídě a problémech, lidé se 
budou bát jít na ulici, proto-
že bude plná teroristů. Všich-
ni okolo se budou mít špatně 
a my tady budeme šťastní? To 
je přece nesmysl. Navíc nejsme 
Velká Británie, nám nezbý-
vá nic jiného, než zůstat sou-
částí Evropské unie, nebo nás 
schramstne ruský medvěd.

Byl jste nejvýše postaveným 
Čechem v AGC v Belgii.  Má 
tam teď ČR dostatečné za-
stoupení?

V evropské centrále AGC 
v Belgii působí řada Čechů. 
Deset, možná i více. Jsou 
schopní a respektovaní, a jest-
li je to dostatečné, není důleži-
té, AGC je otevřená multikul-
turní firma. 

Je mezi nimi nějaký český 
adept na viceprezidenta?

Zatím ne. Ale Česko má v ev-
ropské centrále AGC skvělé re-
nomé a dobrou pozici. Nemusí 
to dlouho trvat.

Říkal jste, že jste 
se nedávno vrá-
til z Japonska, 
kde sídlí nej-
vyšší vedení 
světové AGC. 
Co jste tam dě-
lal?

Byl jsem v ja-
ponské AGC. Ale 
nečekal jsem, že 
se v Mitsubishi 
building 

v centru Tokia setkám s kom-
pletním vedením AGC i vede-
ním z evropské centrály v Bel-
gii. Uspořádali pro mě párty, to 
jsem nečekal. Ale já to nebe-
ru osobně, je to ocenění práce 
všech mých kolegů v Evropě 
a zcela určitě v České republice, 
kde máme u nejvyššího vedení 
AGC výbornou pozici a dobré 
jméno. To je důležité, když se ve 
vedení rozhoduje, kde se bude 
investovat a podobně. Kdyby-
chom neměli vybudovanou dob-
rou pozici, tak by nepřišla mi-
liardová investice do řetenické 
sklárny. 

Nejvyšší vedení ocenilo vaši 
mnohaletou práci pro AGC. 
Dostal jste nějaký dárek?

Nejvyšší šéf AGC nám předal 
takové zvláštní cenné sklenič-
ky, které mají mozaikovou nohu, 
jako od Tiffanyho. Belgičané mi 
po setkání v Tokiu říkali, že díky 
mně se setkali s celým vedením 
AGC. Zábavné. Vůbec jsem s tím 
nepočítal. Překvapili mě.

Investice do řetenické sklárny 
přišla v době, kdy se celosvě-
tově ekonomice nedařilo. Jak 
si vede AGC nyní, kdy je eko-
nomika na vzestupu?

AGC se daří skvěle. Ono se to 
pěkně vyvažuje, teď nám 

jede stavební divize, před-
tím jela autoskla. Před 
dvěma roky, když byla 
ekonomická krize, tak 
to bylo naopak. To je 
právě síla AGC. Firma 
je silná v tom, že když 
se nedaří sklářství, 
daří se chemické divi-
zi nebo elektronickým 

displejům. 

A i díky tomu se v letech, kdy se 
některým divizím AGC nedaří, 
mohou zaměstnancům zvyšovat 
mzdy, to není obvyklé. 

Asi i proto je AGC vyhlašová-
na pravidelně nejlepším za-
městnavatelem Ústeckého 
kraje i České republiky…

Japonští majitelé AGC dba-
jí na etiku. A dnes už jsme tak 
vydrilovaní i tady v Česku, že 
to prostě funguje. Máme hodně 
otevřenou komunikaci se za-
městnanci, a to přináší své ovo-
ce. Také máme vyšší mzdy než 
ostatní firmy. Lidé to vědí a vě-
řím, že jsou spokojenější. 

Jak dlouho podle vás ještě 
bude trvat ten ekonomický 
blahobyt v Česku i ve světě?

To je otázka. Pocitově je to až 
divná situace. Aby to pak celé 
nezkolabovalo o to víc. 

Pociťuje AGC nyní v době růs-
tu problém na trhu práce 
s přetahováním lidí?
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Pocítili jsme to. Snažíme se 
své lidi stabilizovat. Máme kva-
litní zaměstnance, je po nich 
velká poptávka. A stane se, že 
nám je platově jiná firma pře-
táhne, s tím se ale nedá nic dě-
lat. Nemůžeme plošně zvedat 
mzdy všem. 

Naštvalo vás, když před vol-
bami vláda slibuje navýše-
ní mezd ve veřejném sektoru 
o 10 procent?

Naštvalo. Každé firmě se pak 
složitě vyjednává s odbory. Po-
važuji to za předvolební popu-
lismus. Takhle to v normálním 
byznyse nefunguje. To je prostě 
špatně, v Česku nemáme osví-
cené politiky. 

Čím to je, že spousta stran 
napříč politickým spektrem 
chce odejít z EU?

To je právě také ten populis-
mus. Protože negativní psychó-
zu vůči Evropě vyvolali politici. 
Já to nechápu. Kvůli nim nemá-
me dobré jméno v Evropě. Oni 
by jen z EU brali, ale nic nechtě-
jí dávat. A v kombinaci s prezi-
dentem... To je prostě špatně.  

S prezidentem?
Víte, o něm jako o člověku 

můžu mluvit jako o zlém a zá-
ludném. Ale nechci tak mluvit 
o prezidentské funkci, té by-
chom si měli vážit.

Politiku dělají politici, ne-
chcete se vrhnout do politi-
ky vy?

Nechci. Dnes nemůžete s ně-
jakou „přihlouplou“ pravdou 
prorazit. A není mi tolik, abych 
mohl dlouhou dobu něco budo-
vat, a to seriózní politika potře-
buje. Navíc jsem tak prostoře-
ký, že bych z politiky za měsíc 
zmizel.

Jste ale úspěšný byznysmen 
a Andrej Babiš chce stát řídit 
jako firmu…

Nechtěl bych být s tím člo-
věkem srovnávaný. A řídit stát 
jako firmu, to je hloupost. Mi-
mochodem hodně lidí v politice 
jsou obvykle průměrní s vyso-
kými ambicemi. 

Jak moc by ublížilo AGC, kdy-
by se schylovalo třeba k uza-
vření hranic nebo vystoupení 
ČR z EU?

Hodně. Zastavily by se veške-
ré investice. Majitelé zahranič-
ních firem by byli hodně opa-
trní, a to nejen v případě AGC. 
Osobně věřím, že západní civi-

lizace už sem investovala tolik 
peněz, že si je ochrání, a nepro-
jde to jen tak. To je pro mě jistá 
naděje, že tenhle stát ještě není 
ztracený.

Stojíte v čele FK Teplice. Co 
říkáte tomu, jak se Teplicím 
daří? Jsou zhruba v půlce li-
gové tabulky, ale vypadly 
z poháru. 

To, že jsme vypadli z poháru, 
mě štve. Jel jsem se na ten zápas 
podívat přímo po příletu z Tokia 
a takhle vypadnout s průměr-
ným druholigovým týmem…
to mě naštvalo. Navíc jsem jim 
zdůrazňoval, že je pro nás český 
pohár důležitý, protože přes li-
govou soutěž se do evropských 
pohárů těžko dostaneme. Hra-
dec jsme rozhodně porazit moh-
li. V případě případného vítěz-
ství v poháru by se klub dostal 
i k nějakým financím. Vyřazení 
mě hodně mrzí.

A proč jsme Hradec nepora-
zili?

Hráči se snažili. Ale trenér 
říká, že ti hráči, kteří byli ve 
špičkové formě, v ní nevydr-
ží furt. Navíc Filo byl nemocný, 
Ljevakovič a Grigar zranění. 
Chyběly pilíře. A pak ještě také 
psychika. Dostanou gól, pře-
stanou hrát a sesypou se. Jsme 
přece tým, který by se s tímhle 
už měl umět vyrovnat a pře-
kousnout to. Trenér zatím dělá 
dobrou práci, uvidíme, jak si 
dál povedeme v ligové soutěži. 

Přišel nějaký trest za vypad-
nutí z poháru?

Ne, to ne. Takhle to nechce-
me dělat. Ale hráči přišli o be-
nefity za vítězné utkání a za 
vstřelené branky. Nejde jim 
upřít bojovnost. V posledních 
zápasech jsme bojovali až do 
závěrečných minut. Ale fotbal 
je prostě alchymie, je složitější, 
než jsem si myslel. 

Řídit fotbal je horší než řídit 
sklárnu? 

Rozhodně. To je mix psychi-
ky, fyzické kondice až po takti-
ku. Je to opravdu daleko složi-
tější, než jsem si představoval 
ze začátku. Ale tím nechci 
omlouvat vypadnutí z českého 
poháru, musíme teď najít cestu, 
jak tým dostat do lehkosti, kte-
rou měl v minulé sezóně. 

Na kterém místě ligové ta-
bulky chcete, aby FK Teplice 
skončil?

Na třetím. 

Vy patříte k nejhlasitějším 
kritikům fotbalové asociace. 
Pomohlo fotbalu, že policie 
začala stíhat šéfa FAČR Miro-
slava Peltu kvůli zneužití do-
tací? Zdůvěryhodnilo to fot-
bal v očích veřejnosti?

Určitě… 

…anebo naopak všichni si 
řekli, vždyť jsme věděli, že 
fotbal není čistý. To se dalo 
čekat.

To jsme říkali. Zásadní pro 
to, aby se fotbal zcela očis-
til v očích veřejnosti, je to, že 
musí odejít celé vedení FAČR. 
Uvidíme, jak to dopadne. Ale 
tohle by mohl být začátek. 

Začátek očisty fotbalu?
Ano. Ale je to složité, stále se 

objevují nové věci. Třeba, když 
se rozklíčovala televizní prá-
va na vysílání zápasů. Mysleli 
jsme, že smlouva končí v roce 
2018 a že si profesionální liga 
dohodne jiné, lepší podmínky. 
Jenomže je tam opce, takže to 
bude pokračovat dál.  Mana-
žeři z FAČR to ušili tak, že je 
to právně velmi složité se ze 
smlouvy vyvázat.

Takže cestou je podle vás vý-
měna vedení FAČR a revize 
smluv?

Ano. Když bylo první setkání 
majitelů klubů poté, co ta kauza 
vypukla, navrhl jsem, že by se 
měly všechny dotace zastavit do 
doby, než se to vyřeší. A to jsem 
to tam schytal. Divím se, že to 
tehdy vláda nezastavila, neřek-
la, pánové, udělejte si v tom po-
řádek, a pak dostanete peníze. 

Ale dotace byly zastavené, 
kluby si stěžovaly, že nemají 
finance třeba na údržbu spor-
tovišť. 

Ano, to se stalo, ale já jsem 
to navrhoval o tři měsíce dříve, 

hned na začátku. Už to moh-
lo být dávno vyřešené. Prostě 
bez toho, aby odešlo vedení 
FAČR, to nepůjde. Je pravda, že 
majitelé klubů už dosáhli ale-
spoň toho, že se profesionální 
liga odtrhla. To byl velký a dů-
ležitý krok. Ale třeba komise 
rozhodčích je stále ovládaná 
FAČR, i když si nemůžeme stě-
žovat, že by nám někdo škodil 
na hřišti.  

Nikdo na setkání klubů vás 
nepodpořil? 

Byl jsem zklamaný z jejich 
reakce. Utvrdilo mě to v tom, 
ale to je jen má spekulace, že 
většina z nich je v něčem za-
motaná s  Romanem Berb-
rem (místopředseda FAČR) 
a s FAČR, takže se bojí razant-
něji vystoupit, protože by jim 
to nějak vrátil.  Na setkání byli 
pro mě konzervativní k radi-
kálnímu řešení i šéfové silných 
klubů a bez nich si lze změny 
těžko představit.  

A když se případ odloží, čes-
kému fotbalu to nepomůže. 

To se může stát. Když se po-
díváte, jak probíhá soud s Da-
videm Rathem. Nechápu, že 
tolik let tenhle právní systém 
nedokáže říci, zda je vinný 
nebo nevinný. Pak se divíme, 
že lidé také volí trestně stíha-
né politiky, protože si řeknou, 
tady právo nehraje žádnou 
roli. 

Co říkáte tomu, že Jaroslav 
Kubera nebude kandidovat 
na prezidenta?

Je to hlavně jeho rozhodnutí, 
ale myslím, že udělal rozum-
nou věc. 

Není to škoda? Třeba by byl 
lepší než Miloš Zeman.

To by stoprocentně byl lepší, 
o tom vůbec nepochybuji.  pr

Pavel Šedlbauer: Řídit fotbal je těžší než řídit sklárnu

Pavel Šedlbauer s manželkou Jiřinou a nejvyšším vedením sklářského gigantu v čele 
s prezidentem japonské AGC Takuyou Shimamurou (vpředu vpravo) a generálním ředite-
lem AGC Glass Europe Jean-François Herisem (vpředu vlevo). foto: AGC
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Z Ústí přijede  
Klub rváčů
Teplice – V Krušnohorském 
divadle  si vychutnáte reprízu 
jednoho z nejlepších předsta-
vení ústeckého Činoherního 
studia posledních let. Na 
Klub rváčů se můžete těšit 
27. listopadu od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 220 do 300 ko-
run. „Když všechno ztratíte, 
pak jste svobodní a můžete si 
dělat, co chcete.“ Pro diváky 
jedna z posledních příležitostí, 
jak spatřit legendární ústec-
ké nastudování dramatizace 
románu, jehož úspěch dotvrdi-
lo filmové zpracování. Příběh 
mladého muže odkojeného 
televizí a opuštěného Bohem, 
který vede naprosto normální 
život - má slušnou práci, dobře 
vydělává, jen trpí nejtěžší 
formou nespavosti. Jednoho 
dne se potká s jistým Tylerem, 
který mu nabídne příbytek 
pod podmínkou, že mu vrazí 
pořádnou ránu.    zt

Elena Sonenshine & Jocose 
Jazz vystoupí v Teplicích
Teplice – Užijte si další ze série 
výjimečných koncertů v teplic-
kém Jazz Clubu. Už 24. listopadu 
se tam můžete těšit na koncert 
Eleny Sonenshine. Vystoupení 
začíná od 20:00 hodin a vstupné 
je 150 korun. Zpěvačka, aran-
žérka, textařka, skladatelka. 
Narozena v Brně, po absolvová-
ní gymnázia přesídlila do Prahy, 
kde vystudovala nejdříve školu 
sociálně právní a poté pokračo-
vala ve studiích na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka (1989–1994). Ele-
na poté získala stipendium na 
bostonskou Berklee College of 
Music, kde svá hudební studia 
završila. Elenino působení na 
poli moderního jazzu se odvíjí 
od roku 1992, kdy začala vystu-
povat v pražských jazzových 
klubech jako hostující zpěvačka 
s různými trii a kvartety. Brzy 
si však založila vlastní kapelu 
nazvanou Jocose Jazz v nástro-

jovém obsazení kytara, vibrafon 
nebo piano, kontrabas a bicí. 
Jocose Jazz hraje především 
své vlastní skladby, proložené 
klasickými standardy v originál-
ních aranžích, a jazzové verze li-
dových písní. Elena Sonenshine 
pravidelně koncertuje s Jocose 
Jazz od roku 1996.    zt
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Operní ikona v Krušnohorském divadle
Teplice – Jedinečný vánoční 
koncert první dámy české 
opery se pro fanoušky chystá 
v Krušnohorském divadle. Za-
jít si na něj můžete 6. prosince 
od 19:00 hodin. Vstupné je 
od 390 do 590 korun. Těšit se 
můžete na vystoupení drži-
telky ceny Thálie a světozná-
mé operní pěvkyně Dagmar 
Peckové, spolu s komorním 
souborem Barocco Sempre Gi-
ovanne.  Souborem složeným 
ze špičkových mladých profe-
sionálních hudebníků a spolu-
pracujícím s předními českými 
i zahraničními umělci. Koncert 
připraví nezapomenutelné 
zážitky z poslechu klasické-
ho repertoáru autorů Johana 
Sebastiana Bacha, Adama 
Michny z Otradovic, Antonia 
Vivaldiho a dalších autorů, i ze 
známých koled.    zt

O neposlušných 
kůzlatech
Teplice – Užijte si v teplickém 
Domě kultury klasickou pohád-
ku o tom, že malé děti stejně 
jako kůzlata by neměly otevírat 
cizím lidem a že je dobré 
poslouchat příkazy maminky. 
Pohádka se snadno zapamato-
vatelnými písničkami, určeno 
pro nejmladší diváky od 3 let. 
Hraje se 14. listopadu od 
16:00 a 17:00 hodin. Vstupenky 
koupíte za 50 korun.    zt

Vánoční koncert Václava Hybše
Teplice – Vychutnejte si v teplic-
kém Domě kultury nevšední 
hudební zážitek. Už 8. prosin-
ce od 19:00 hodin se můžete 
těšit na Vánoční koncert 
Václava Hybše. Vstupné je 
280 korun. Václav Hybš s or-
chestrem je jedním z nejzná-
mějších hudebních těles u nás 
i v zahraničí. Jeho nahrávky 
jsou již víc jak čtyřicet let 
známy po celé Evropě, ale také 
v USA, Kanadě, Austrálii a Ja-
ponsku. Repertoár orchestru 
je mnohostranný - interpretuje 

pop-music, swing, muzikál, 
operetu, ale i lidovou a decho-
vou hudbu. Pro svou přizpů-
sobivost je vyhledáván našimi 

i zahraničními umělci z nej-
různějších hudebních žánrů. 
Hlavním hostem letošního 
vánočního turné bude mimo-
řádná osobnost české kultury 
– herec, scenárista, režisér, 
tlumočník, moderátor, textař, 
spisovatel, ale taky vynikající 
zpěvák – Josef Laufer. Jeho 
vystoupení doplní čtveřice 
mladých talentů populární 
hudby, kteří dostanou jedi-
nečnou příležitost absolvovat 
vánoční turné s orchestrem 
Václava Hybše.    zt

Perfect Days  
s Lenkou Vlasákovou
Teplice – Co si zajít do Krušno-
horského divadla na roman-
tickou komedii Perfect Days? 
Divadelní představení je pro 
vás připraveno 12. prosince 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
260 do 340 korun. V hlavní roli 
se představí Lenka Vlasáková. 

Romantická komedie ne-
jen o ženách a nejen pro ženy. 
Úspěšná kadeřnice Barbs má 
na první pohled úplně všech-
no: prosperující firmu, popu-
laritu, exkluzivní byt, přáte-
le a pečlivou matku. Ovšem 
jedno jí chybí: nějak nestihla-
mít dítě a zbývájí posledních 
pár let, kdy se to musí podařit. 
Jenže manželství se jí rozpa-
dlo, nejbližší přítel je homo-
sexuál a potencionální otcové 
z nejrůznějších důvodů selhá-
vají. Barbs si připadá absolut-
ně nenaplněná. K čemu je žití 
na „vysoké noze“, když na vás 
v obrovském bytě nikdo neče-
ká? Na co máte spoustu peněz, 
když je nemáte s kým utrá-
cet? A co teprve, když je vám 
40 a biologické hodiny bijí 
jako o závod? Lov na kvalitní-
ho dárce spermatu se pro ni 
pomalu, ale jistě, stává priori-
tou a posedlostí. Romantická, 
svižná komedie netradičním 
způsobem ironizuje (anti)femi-
nistická klišé.    zt

foto: hybsorchestr.cz



Operativa s robotickou asistencí v Krajské zdravotní si připsala 
další republikové prvenství – jednovstupový výkon „single site“

Lékařští specialisté Kliniky 
urologie a robotické chirurgie 
Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., jako prv-
ní v Česku provedli jednovstu-
pový výkon „single site“ s asis-
tencí robota.

„Podařilo se nám robotic-
ký systém da Vinci Xi rozšířit 
o systém single site. Jde o adap-
tér, který umožní provést určité 
roboticky asistované operace 
o velikosti rány do 25 milimet-
rů. Za pomoci speciálního dis-
ku a speciálních trokárů, tedy 
instrumentů, jimiž se zavádějí 
nástroje do pacienta, zavedeme 
čtyři porty: jeden pro kameru, 
dva pro nástroje a jeden asis-
tentský port. Tak jsme schopni 
provést jednodušší chirurgic-
ké výkony za pomoci robota, 
které zanechají na těle pacien-
ta nejmenší následky,“ popsal 
podstatu tohoto pro pacienta 
velmi šetrného zásahu MUDr. 
Jan Schraml, Ph.D., Kliniky uro-
logie a robotické chirurgie Fa-
kulty zdravotnických studií Uni-

verzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

První operaci s pomocí sin-
gle site provedl tým přednosty 
Schramla u pacienta, který měl 
za sebou několik výkonů na led-
vině s vrozenou vadou. Obě led-
viny měl od narození srostlé do 
sebe, do tzv. podkovy a opakova-
ně se mu v nich tvořily konkre-
menty, ledvinové kameny. Z pět-
advacetimilimetrové ranky se 
operatéři dostali k ledvině a po-
vedlo se jim vyndat kámen stej-
né velikosti, aniž by museli pro-
vést větší, invazivnější výkon.

Při druhém výkonu operovali 
pacientku, které se po gyneko-
logické operaci vytvořila píštěl 
mezi močovým měchýřem a po-
chvou. Proto byla tato mladá 
čtyřicetiletá žena inkontinent-
ní, moč jí odcházela pochvou. 
Single site bylo zavedeno pup-
kem, což umožnilo píštěl pře-
rušit a odděleně zašít pochvu 
a močový měchýř. Pro pacient-
ku to má nejmenší kosmetické 
následky a nejmenší riziko kýly 
či krvácení.

„Nemůžeme si však slibovat, 
že tímto jednovstupovým robo-
tickým výkonem by šlo nahra-
dit všechny robotické opera-
ce. Má to dva aspekty. Prvním 
je fakt, že výkon není hrazen 

zdravotními pojišťovnami podle 
sazebníku a můžeme některé 
typy výkonů provádět zatím jen 
díky vnitřní podpoře Krajskou 
zdravotní. Samozřejmě se bu-
deme snažit využít single site 
především u komplikovaných 

gynekologických výkonů jako 
byl ten druhý v pořadí. Do kon-
ce letošního roku máme ještě 
možnost provést pět těchto ope-
rací,“ vysvětlil přednosta kliniky 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

„Jsem rád, že se daří dlouho-
době zdokonalovat a moderni-
zovat vybavení operativy pro 
tak špičkové zdravotnické pra-
coviště, jakým Centrum robotic-
ké chirurgie při ústecké klinice 
urologie a robotické chirurgie 
pod vedením pana přednosty 
Schramla je. Po pořízení nejmo-
dernějšího robotického systému 
da Vinci Xi v roce 2015 a ope-
račního stolu Trumph TruSys-
tem 700dV v loňském roce je 
využívání „single site“ při robo-
ticky asistovaných výkonech 
dalším milníkem v téměř deseti-
leté historii robotické chirurgie 
pod Krajskou zdravotní. Díky 
vnitřním grantům bude moci 
tým kliniky s podporou Kraj-
ské zdravotní uskutečnit tímto 
speciálním způsobem v příštím 
roce 15 operací,“ zdůraznil Ing. 
Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.

P R

Zavádění „single site“ přes pupek pacient-
ky. foto: Krajská zdravotní, a. s.
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Teplickou neurologii  
čeká rekonstrukce

Teplickou nemocnici, která je 
jednou z pěti v kraji, jež spadají 
do společnosti Krajská zdra-
votní, čekají stavební úpravy 
neurologické ambulance (MS 
centrum). Oddělení se bude  
rozšiřovat, protože současné 
prostory už kapacitně nestačí. 
Momentálně probíhá výběrové 
řízení a vyhodnocení nabídek. 
Rekonstrukce přijde na zhruba 
3,2 milionu korun. Plánována je 

změna dispozice prostor neu-
rologie. Dojde k výměně oken 
a podlah, rozvodů technického 
zařízení a elektrotechnické in-
stalace. Oddělení dostane nové 
obklady, dlažby a malby. 

V budoucnu také další zdra-
votnická pracoviště v teplické 
nemocnici projdou postupnou 
obnovou a rekonstrukcí, aby od-
povídala požadavkům moderní 
medicíny.    gz

Do potravinové sbírky se 
v kraji zapojí 69 obchodů
Ústecký kraj – Také letos může 
každý z nás pomoci nákupem 
potravin a drogistického 
zboží lidem 
v nouzi. 
Národní 
potravinová 
sbírka se 
uskuteční 
v sobotu 11. 
listopadu. 
Do 5. roční-
ku se letos 
zapojí rekordních 750 prode-
jen ve všech regionech České 
republiky. Z toho 69 bude 
v Ústeckém kraji.

Potraviny pak putují napří-
klad matkám samoživitelkám, 
lidem v azylových domech, se-
niorům a dalším potřebným. 
Sáček těstovin, masová kon-
zerva, balík dětských plen – 
pro někoho běžná položka na 
týdenním nákupním seznamu. 
Pro jiného to může být zásadní 
věc, která mu výrazně ulehčí 
život.

„V sobotu 11. listopadu mají 
lidé z celé České republiky – 

tedy i obyvatelé Ústeckého 
kraje – možnost od 8 do 20 ho-
din v rámci Národní potravi-

nové sbírky 
zakoupit 
trvanlivé 
potraviny 
a drogis-
tické zboží 
a darovat je 
těm, kteří 
jsou na po-
kraji hmot-

né nouze. Pomoc pak putuje 
zejména k seniorům, matkám 
samoživitelkám, pěstounským 
rodinám a dětem z dětských 
domovů,“ říká k Národní potra-
vinové sbírce Pavlína Kalouso-
vá, předsedkyně Byznys pro 
společnost.

Národní potravinová sbírka 
dává možnost každému, kdo 
může a chce, pomoci potřeb-
ným. Hlad totiž není bohužel 
ani u nás abstraktní pojem – 
podle kvalifikovaných odhadů 
žije u nás na hranici chudoby 
nebo sociálního vyloučení té-
měř 1,5 milionu lidí.    gz



K Ř Í Ž O V K A Citát, Johann Wolfgang Goethe ... (tajenka)

  Vyražte k saským sousedům na zámek za Popelkou
Popelka láká na zámek Moritzburg. Od 18. listopadu bude otevřena pohádková 
výstava „Tři oříšky pro Popelku“ na místě, kde se kultovní film z roku 1973 
natáčel. Pro mnoho velkých i malých princezen a pohádkových princů je návštěva 
vánočním a zimním rituálem. Výstava o Popelce se tu totiž letos koná už po 
sedmé. Na výstavě jsou všechny exponáty popsané i česky. K dispozici je i český 
audioprůvodce.
„Tentokrát se vše odehrává ve znamení romantiky! Staňte se pohádkovou 
princeznou a podmaňte si princovo srdce. Dozvíte se vše o natáčení filmu, můžete 
obdivovat původní kostýmy nebo si vyzkoušet plesové šaty z bálové taneční scény. 
V pátek 26. ledna mohou nejen princezny na zámku Moritzburg pohádkového 
prince spatřit naživo. Pavel Trávníček navštíví zámek, nabídne možnost krátkého 
rozhovoru, společné fotky či získání autogramu,“ říká Susanne Arens z marketingu 
zámku.
Letošní novinkou je nově koncipovaná závěrečná komnata, která je věnována 
romantické lásce a znovu otevřený Kamenný sál se sbírkou loveckých trofejí. 
Výstava na zámku Moritzburg potrvá do 25. února 2018.    gz

T I P  N A  V Ý L E T Tepličtí Deviant slaví úspěch
Kapela Deviant vznikla již v roce 1999 a po mnoha letech exis-
tence prošla několika změnami v sestavě bandy i žen, které se 
snažily tahat za nitky (manažerky).  A vypadá to, že mají dobře 
našlápnuto. 
„Každý v kapele má svou důležitost, jak v hudbě, tak i v tom, 
kam se posouváme. K poslednímu ustálení ve složení došlo 
v roce 2014. Styč-
ný bod a jediná 
stálá jednotka 
je basák  Ondra, 
ten dal do kupy 
kapelu, která ak-
tivně koncertuje 
po celé republice. 
Vystupujeme 
po boku kapel, 
jako je Alkehol, 
Citron, Harlej, 
Škwor aj. Také 
nahráváme své 
první oficiální CD 
s názvem „Jsem 
to já“ pod studiem Ponte records. Toto album nám pokřtil s vel-
kou pompou  Hurvajs z Kabátů,“ říká manažerka kapely Magda 
Mašková. 
Deviant jste mohli slyšet v rádiu Ponte records nebo Gama rádio. 
Točí medailonky pro Ústeckou TV a Fajn rock music TV. Nyní je 
můžou fanoušci vidět i na TV Rebel s klipem „Reklamy“ v Czech 
parádě na prvních pozicích.  V listopadu vyjde rozhovor s kape-
lou v hudebním časopisu Spark a jednu z pecek jako „Libovej 
frajer“ můžou fanoušci slyšet i na Rock Fajn rádiu. 
„I dnes jsme rádi za všechny hlasy či další příznivce.  Kapela je 
zaměřena výhradně na vlastní tvorbu stylu hardrocku s prvky 
metalu,“ dodává Magda Mašková.    gz
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Arkadie v Janských Lázních

Rekordní účast měl letos „pozd-
ně letní“ týdenní pobyt Arkadie 
v Janských Lázních. 47 klientů, 
zaměstnanců Arkadie a jejich 
rodinných příslušníků si užilo 
týdne naplněného bohatým 
a pestrým programem. Vedle 
lázeňských procedur (vířivky 
a masáže), které probíhaly ve 
všechna všední dopoledne, byl 
celý týden naplněn výlety, ex-
kurzemi a kulturními akcemi. 

„Hned v příjezdový den jsme 
ve večerních hodinách navští-
vili safari ve Dvoře Králové,“ 
říká vedoucí pobytu Mirka Ho-
rová, jinak vedoucí ekonomic-
kého oddělení Arkadie, „a aby 
byl dojem dokonalý, absol-
vovali jsme prohlídku safari-
busem“. A na první, opravdu 
atraktivní zážitek naváza-
ly další. Z výletů určitě stojí 
za zmínku cesta lanovkou na 
Černou horu, návštěva Babič-
čina údolí, stezky korunami 
stromů s výborným výhledem 
po celých severovýchodních 
pohraničních horách či celo-

denní výlet na trhy v Polsku. 
Zajímavé byly pro všechny ex-
kurze do sklárny a rodinného 
pivovaru v Harrachově. Sport 
byl vedle turistických výkonů 
zastoupen turnajem čtyř druž-
stev v bowlingu. Pasivní kul-
tury si užili na koncertu Olgy 
Lounové a Milana Peroutky na 
jarmarku v Trutnově a aktivně 
se postavili k tradičnímu reji 
v maskách, spojenému s osla-
vou 80. narozenin jedné z tra-
dičních účastnic. 

Poděkování patří personá-
lu penzionu Sola Fide v Jan-
ských Lázních, který účastní-
kům poskytl perfektní zázemí 
či řidiči Martinu Holanovi – AD 
J. Sláma, především za ochotu 
a vstřícnost. Tak pestrou pale-
tu zážitků umožnili dárci: fir-
my BZ Cranes, Ivana Komár-
ková-HMF a ROKA Ráža a také 
ing. Miroslav Cejnar. Pitný re-
žim již tradičně zajistila firma 
Isoline EU. Také těmto dárcům 
patří upřímný dík.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Mladí „pinčesáci“ druzí
Jen posled-

ní neúspěš-
ný zápas ve 
finále 23. říj-
na rozhodl, 
že družstvo 
stolního te-
nisu slože-
né výhrad-
ně z primánů 
Gymnázia 
Teplice (P. Naj-
man, D. Šafrá-
nek, J. Holub a A. Holub) obsa-
dilo až druhé místo v okresním 
kole. Ale pro příští rok je to 

nadějný příslib možného ví-
tězství.

 Gymnázium Teplice

Studenti gymnázia v Berlíně
Na konci října jsme se vráti-

li z třídenní návštěvy Berlína. 
Stihli jsme toho opravdu hodně 
- muzea, památníky, vyhlídky 
a nakonec i Reichstag (Říšský 
sněm - sídlo parlamentu). Nohy 
nás bolí ještě dnes, ale stálo to 

za to! Na vlastní kůži jsme pocí-
tili multikulturnost této světové 
metropole, moderní architektu-
ra Židovského muzea a vládní 
čtvrti byla jedinečná, snad se 
sem někdy opět vrátíme. 

 Gymnázium Teplice

Muay Thai neboli thajský box v Dubí funguje již 3 roky 
Dubí - Sportovní klub Leoni-

das Gym Muay Thai Teplice byl 
založen v říjnu 2014. Leonidas 
gym svým vznikem vyplnil me-
zeru po Rasantu. Dále však šířil 
a šíří techniku Radka Pastíra, 
legendy Muay Thai, která do 
tohoto sportu zasvětila trené-
ra a zakladatele Ladislava Ho-
rejše. 

„Náš klub se stal násled-
ně členem České unie sportu 
a svazu České Muay Thai aso-
ciace.  A protože jen licencova-
ní trenéři C.M.T.A. smějí učit 
Muay Thai v České republice, 
složil jsem trenérské zkoušky 
na Univerzitě Karlově FTVS,“ 
popisuje začátky Ladislav Ho-
rejš. Leonidas gym byl klubem 
novým a neměl žádné závod-
níky. Členů bylo ze začátku asi 
15, z toho polovina děti. Ty nej-
šikovnější se podařilo poprvé 
postavit do ringu po 3 měsících 
tréninku, a to už se začaly rýso-
vat první úspěchy. 

„Za 3 roky fungování jsme 
šli raketově nahoru a tuto 
pozici si stále držíme. Členů 
máme teď kolem 50, z toho 
je 30 dětí. Více než polovina 

z dětských bojovníků již stá-
la mezi čtyřmi provazy. Mezi 
úspěchy dětí patří i reprezen-
tace republiky.  S dětmi se 
účastníme nejen závodů, ale 

i různých exhibic, republiko-
vých tréninků, spolupracuje-
me například s Drážďanskou 
školou Bouble Touch.  Klub 
pravidelně pořádá soustředě-
ní a výjezdy do Thajska, kde 
svěřenci trénují ve slavných 
školách v Bangkoku a Pattaye.  
Zkušenosti z Thajska pak bo-
jovníci uplatní hlavně na me-
zinárodních turnajích,“ říká 
Ladislav Horejš.

Pro zájemce je nábor dětí 
a dospělých otevřen po celý 
rok, v Dubí, Tovární 51, Areál 
Řempo.

 „Jelikož se musí zlepšovat 
nejen svěřenci, ale i trené-
ři, pořádáme různé semináře. 
I já jsem navštívil školy Muay 
Thai v Thajském království 
a absolvuji různá školení na 
UK FTVS.  Jako trenér mám 
také pár trofejí, například 
druhé místo Trenér roku 2016 
asociace C.M.T.A.,“ dodává La-
dislav Horejš.    gz
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
30.11.–4.12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – 
u hřiště 27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12. 
Krušnohorská – parkoviště 
8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Unčínská 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle 
OSSZ 1.12.–5.12.
Proboštovská x Táborská 
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.–
16.11.–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) 
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  30.11.–4.12.
Hlávkova  24.11.–28.11.,  
29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Nedbalova x Fibichova  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 
30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr 
od Modlanské ul.)  
15.11.–18.11., 20.12.–23.12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 

Modlanské ul.) 30.11.–4.12.
Skupova x Havlíčkova 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Skupova x Thámova  8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova  
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad  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  7.12.–11.12.
Kpt. Jaroše  27.11.–30.11.
V Závětří 1676 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683  7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom  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  8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 
4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. 
Fr. Šrámka 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 
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 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K. Čapka  
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 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova  8.12.–12.12.
Křičkova x Škroupova 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10  1.12.–5.12.
P.Holého x Purkyňova   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. 
27.11.–30.11.
Tyršova.,  15.11.–18.11., 20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova  
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  24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou  6.12.–9.12
Stará Mlýnská x Souběžná 
28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku  16.11.–20.11.,  
21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
4.12.–7.12.
Svatováclavská x Vladislavova 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3  5.12.–8.12.
Habrová 3082  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  28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p.  28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941  21.11.–24.11.,  
26.12.–29.12.
Francouzská x Varšavská  28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Slovenská 2638  1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5  8.11.–11.11.,  
13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717   6.12.–9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 
ul.   6.12.–9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 
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  6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.

Libušina 2350 –bok domu  na zeleni 
4.12.–7.12.

Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
29.11.–2.12.

Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.

Stará Duchcovská 403   21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.

Sklářská 223 – 247   6.12.–9.12.

V Břízkách – točna  MHD  22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.

Mostecká 1564 x Ruská  20.11.–23.11., 
25.12.–28.12.

U Nemocnice 2190 – za garážemi 
4.12.–7.12.

Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.

Litoměřická  27.11.–30.11.

Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků  27.11.–30.11.

Jaselská 315 – naproti přes silnici 
28.11.–1.12.

Zrenjaninská 297–8  29.11.–2.12.

Zrenjaninská 320–1  7.11.–10.11.,  
12.12.–15.12.

Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad  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 ve Vaší lokalitě tedy budou: 
6. 11. a 20. 11. 2017

Sudý týden 
Termíny svozů ve Vaší lokalitě tedy budou: 
13. 11. a 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

Zprávy o aktuální smogové 
situaci prostřednictvím SMS
Teplice – Ekologické centrum Most pro 
Krušnohoří nabízí jednoduchý a pohodl-
ný způsob získávání důležitých infor-
mací o smogových situacích. Ve snaze 
zajistit operativní informovanost ve-
řejnosti spustilo od 1. března letošního 
provoz SMS info kanálu, který umožňuje 
zasílání informací o vyhlášení či odvolá-
ní smogových situací na zaregistrovaná 
čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). 
Služba je pro veřejnost zdarma. 

Jak se zaregistrovat?
1. online na webové stránce www.infokanal.cz
2. prostřednictvím SMS
3. osobně v ekocentru

V případě nejasností volejte bezplatnou Zelenou linku 800 195 342.

Sběrný dvůr odpadu města Teplice se nachází v Úprkově ul. 
v areálu firmy Marius Pedersen, a. s., která ho spravuje.  Obča-
né města Teplice zde po prokázání totožnosti (platným občan-
ským průkazem) mohou ukládat veškeré druhy odpadu zdar-
ma, podnikatelé za úhradu dle ceníku. Ukládán zde může být 
např. odpad velkoobjemový, odpad ze zeleně, stavební odpad 
a nebezpečné odpady (tzn. zářivky, oleje, znečištěné obaly, 
akumulátory, vyřazená zařízení – TV, lednice…). 

Další informace poskytnou pracovníci společnosti  
Marius Pedersen, a. s. na telefonních číslech:

• 417 514 911  recepce
• 417 539 386  recepce
• 417 514 949  sběrný dvůr obsluha

Provozní doba sběrného dvora:
• Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin
• V sobotu od 8:00 do 14:00 hodin

S B Ě R N Ý  D V Ů R
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Kalifornský saxofonista 
rozproudí Národní dům
Do Národního domu se chystá 
kalifornský saxofonista 
a skladatel Robby Marshall. 
Koncert se uskuteční 1. března 
od 20:00 hodin. Se svým 
quartetem představí novou 
kolekci hudby, inspirovanou 
mimo jiné též ročním turné 
s několikanásobnou držitelkou 
Grammy, jazzovou vokalistkou 
Cassandrou Wilson. Na čes-
kém turné Robbieho doprovodí 
hudebníci z jednoho z velkých 
zjevení loňského roku, tria 
Petra Beneše. Robby Marshall 

(USA) – saxofony, klarinet, Petr 
Beneš – akust. nebo el. piano, 
Jan Fečo – kontrabas, Marek 
Urbánek – bicí.  zu

Repríza Misatropa v „Činoheráku“
Ještě jste se v Činoherním studiu nebyli podívat na povedeného 
Misatropa? Už 22. února od 19:00 hodin máte další možnost. 
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky, blití, nuda a hlavně 
láska – to vše a ještě mnohem víc se odehrává na narozeninové 
párty, kam přichází (ne)zvaný host Alcest. Alcest miluje Celi-
menu. Celimena miluje Alcesta, ale je to koketa. On je posedlý 
upřímností. Ona je posedlá drby. Alcest je v pasti sebe sama. 
Milovat, nebo nemilovat? Utéct, nebo zůstat? Kdo se vlastně 
pod Alcestovou maskou skrývá?  zu

Nábory dětí na plavání
Ústecká akademie plaveckých sportů pořádá nábory dětí ve 
věku 4 až 10 let. Nábory na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu 
v plavecké hale na Klíši (U Koupaliště 11).
úterý: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 602 450 366, 
775 201 126, 606 493 083. Podívejte se i na webové stránky.
Nábory jsou pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým 
klubem Ústí nad Labem a TJ Chemička Ústí nad Labem.  zu

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.

únorové 
slevy

33%
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iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov

PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
úterý 21. 3.: město a skřivánek 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
střeDa 22. 3.: skřivánek 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
čtvrtek 23. 3.: město mezi ul. Důlce, hoření, 
londýnská, Panská a revoluční 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, 
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční 
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
PonDělí 27. 3.: město–centrum – hostovice 
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá 
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do 
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, 
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
úterý 28. 3.: město od železničního mostu 
směrem na vaňov a vaňov 
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, 
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, 
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

i. etapa, střekov

střeDa 29. 3.: střekov, od národního oboje 
směrem na Děčín 
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch 
Kamenná, Nová
PonDělí 3. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na Děčín 
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, 
Truhlářova, U Krematoria
úterý 4. 4.: střekov, od ul. kojetická směrem 
na novou ves 
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního 
odboje směrem na litoměřice 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na litoměřice 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv. 
směrem ke hradu 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

ii. etapa, osada, brná

úterý 11. 4.: střekov, osada za hradem 
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
střeDa 12. 4.: brná 
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
čtvrtek 13. 4.: brná 
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, 
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi 
Jitřní a točnou MHD)

iii. etapa, sebuzín, církvice, svádov, budov, 
olešnice, olšinky, kojetice, nová ves

úterý 18. 4.: sebuzín 
Sebuzín
střeDa 19. 4.: církvice 
Církvice
čtvrtek 20. 4.: svádov levá strana 
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
PonDělí 24. 4.: svádov pravá strana 
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky 
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
střeDa 26. 4.: kojetice, nová ves 
Kojetice, Nová Ves

i. etapa, kočkov, severní terasa

čtvrtek 27. 4.: kočkov, ul. kočovská a do ní 
zaústěné ulice nad sídlištěm 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
úterý 2. 5.: severní terasa 
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, 
Stavbařů
střeDa 3. 5.: severní terasa 
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
čtvrtek 4. 5.: severní terasa 
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
úterý 9. 5.: severní terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
střeDa 10. 5.: severní terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

ii. etapa. stříbrníky, Dobětice

čtvrtek 11. 5.: stříbrníky 
Jizerská, Šumavská, Orlická
PonDělí 15. 5.: stříbrníky 
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
úterý 16. 5.: Dobětice 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

střeDa 17. 5.: Dobětice 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
čtvrtek 18. 5.: Dobětice 
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

i. etapa, mojžíř, neštěmice

PonDělí 22. 5.: J. Plachty
úterý 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná
střeDa 24. 5.: 
Na Skalce, Peškova, Picassova
čtvrtek 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
PonDělí 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže
úterý 30. 5.: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

ii. etapa, krásné březno

střeDa 31. 5.: sídliště Pod vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
čtvrtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi keplerovou 
a krčínovou 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
PonDělí 5. 6.: krásné březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
úterý 6. 6.: krásné březno okolo 
ul. nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
střeDa 7. 6.: krásné březno, ul. mezi krčínovou 
a neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
čtvrtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní, 
žežická a neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PonDělí 12. 6. 2: krásné březno, oblast mezi 
ul. Drážďanská a Přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na 
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova
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podzimní  
slevy

33 %

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Informace o nejčtenějších
časopisech v regionu 
a možnosti inzerce
najdete na www

mediaconcept.cz
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VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA K PRONÁJMU
BUDOVA ZIMNÍHO STADIONU

V ÚSTÍ NAD LABEM

- velké i menší formáty reklamní plochy
- vysoký zásah reklamy v centru města

Kontaktní osoba: Jiří Bureš
E-mail: jiri.bures@msul.cz

Telefonní číslo: +420 724 203 410

I N Z E R C E

P O R A D N A

Máme problém s dítětem  
Každý rodič někdy řeší pro-

blémy kolem dítěte a každá 
rodina prochází náročnými 
obdobími. Na tom není nic ne-
obvyklého a nevyhýbá se to ni-
komu z nás. Někdy však je situ-
ace v rodinách komplikovaná, 
nedaří se ji vyřešit  nebo změ-
nit, opakuje se, výsledný efekt 
našeho úsilí je jen krátkodobý, 
nabalují se další a další věci.  
V rodině pak může nastat na-
pětí, jednotliví členové vnímají 
nepohodu, doma se více křičí, 
je více hádek, děti jsou čím dál 
více v opozici, do toho všeho 
pozvání do školy, vše se vyhro-
cuje. Zkouší se rady od rodin-
ných příslušníků a přátel, ale 
nic moc nepomáhá. Rodiče vní-
mají beznaději, jsou vyčerpaní, 
naštvaní, přesto přirozeně mají 
své děti rádi a záleží jim na 
tom, aby z té jejich holky/kluka 
něco pořádného bylo, trápí se 
a kladou si otázku, kde uděla-
li chybu? Každý rodič chybuje, 
a pomineme-li zcela dysfunkční 
rodiny, také každý rodič vycho-
vává své dítě s nejlepším vědo-
mím a svědomím, co nejlépe, 
jak to sám umí.  

Spirála nabízí odbornou po-
moc zaměřenou mimo jiné na 
problémy v rodinách s dětmi. 
Rodiče s námi řeší spory mezi 
sourozenci, konflikty dětí se 
spolužáky,  kamarády, školní 
problémy s prospěchem nebo 
chováním, potíže dětí s učiteli, 
spory uvnitř rodiny, konflikty 
rodičů kvůli nesouladu ve vý-
chově, děti nedodržují pravi-
dla, neposlouchají,  toulají se, 
tráví celé hodiny na sociálních 
sítích nebo u her, nemají o nic 
jiného zájem. Rodiče řeší ztráty 
peněz nebo cenných předmětů. 
Může také nastat situace, kdy 

se obecně jednotlivým členům 
nedaří přizpůsobit novým situ-
acím v rodině, jakými jsou roz-
vod, rozšíření rodiny o nového 
člena, úmrtí. 

Pokud si říkáte, „to je jako 
u nás“, možná je to ten vhodný 
okamžik  požádat  o odbornou 
pomoc. Ve světě je standard-
ní, že lidé využívají podpory 
kouče,  psychiatra, proč tedy 
nevyužít odbornou pomoc te-
rapeuta, krizového interventa 
i u nás? Někoho, kdo se pokusí 
poodhalit příčiny nepohody ve 
vaší rodině, pomůže vám hledat 
přijatelná řešení vedoucí k  po-
zitivní změně a provede vás ná-
ročným obdobím.    spi

Konzultace v rámci programu „Zdravá 
rodina“ probíhají bezplatně na adrese: 
Spirála z. s., K Chatám 22, 403 40 Ústí 
nad Labem - Skorotice. 
Objednat se můžete na tel. čísle Linky 
pomoci: Tel: 475 60 3 390, která je 
v provozu nonstop.
Více na www.spirala-ul.cz 

K O N T A K T

Uzavírka Papírové a Lázeňské ulice
Řidiče čekají v centru Teplic komplikace. Z důvodu 
rekonstrukce a dostavby bazénu pro Lázeňský dům 
Beethoven budou od 1. listopadu do 30. června 2018 uzavřeny 
ulice Papírová a Lázeňská.  

Úplná 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

U Z A V Í R K Y

Každý první pátek v měsíci lze uzavřít manželství v kanceláři matriky. 
Jedná se o tyto termíny: 3. listopadu a 1. prosince.  
Zbývající termíny obřadů do konce roku: 11. a 25. listopadu a 9. prosince. 

T E R M Í N Y  S V A T E B N Í C H  O B Ř A D Ů

S E R V I S
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Dobré ráno
s Petrem Beranem
5:00 - 9:00 hodin

88,8 FM

Beran-žít.indd   1 24.3.2017   10:03:24
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v naší péči

NETRAPTE SE S KLASICKOU SÁDROU

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

• Pevnost
• Nízká hmotnost
• Krátká doba tuhnutí
• Poréznost materiálu
• Prostupnost RTG záření
• Cena od 220,- Kč 

ÚRAZ SI NEVYBÍRÁ,
ale Vy si můžete zvolit způsob léčby

Fixace s úsměvem:
OPTIMACAST

KARTOTÉKA CHIRURGIE
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A, 1.patro

Telefon: +420 477 102 158

Provozní doba:
Po: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Út: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
St: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Čt: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Pá: 7:00 - 12:00   12:30 - 13:30




