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Z dolu až na prkna,  
která znamenají svět
STRANY 8–9

Tepličané nahlásili  
mrtvoly i horko 
STRANA 5

Zprávy

O kotlíkovné můžete  
žádat do června
STRANA 7

Byznys



PŘEHLED PLESŮ
Krušnohorské divadlo
3/3 MATURITNÍ PLES, GYMNÁZIUM  
 TEPLICE, TŘ. 8.A A 8.C
10/3 MATURITNÍ PLES, GYMNÁZIUM  
 TEPLICE, TŘ. 8.E
16/3 MAŠKARNÍ PLES  
 KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA  
 TEPLICE
17/3 SPOLEČENSKÝ PLES  
 SPORTOVCŮ

KLUB HVJEZDA 
23/2 2000  KRUCIPÜSK 
3/3 2000  VLTAVA
24/3 2000  DOGA 
21/4 2000  U2 DESIRE REVIVAL  
  BAND

BOŽÁK 
17/2 2100  Circus Problem
31/3 2100  Selfish Murphy

JAZZ CLUB
24/2 2000  Jazz Q Martina  
  Kratochvíla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/3 2000  Luboš Beňa a Bonzo  
  Radványi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/3 2000  Jan Spálený Trio
16/3 2000  Jamie Marshall  
  a Amplified Acoustic Band
24/3 2000  Energit a Luboš Andršt
31/3 2000  Alice Springs Blues Band

KNAK TEPLICE
23/2 2000  The Plastic People of the  
  Universe – 50 let
2/3 2000  Monkey Business 
3/3 2000  Alkehol
23/3 2000  Traktor a Gate Crasher
24/3 2000  Santa Morella Band 
30/3   30 let SPS
31/3 2000  David Kraus s kapelou
28/4 2100  Lion s faktory tour 2018
17/5 2000  Phil Rudd and his band  
  (ex AC/DC)

KINO KVĚTEN
1/3 1730  Věčně tvá nevěrná
2/3 1900  DAKAR – Dobrodružství  
  s cejchem smrti
3/3 1530  Triky s trpaslíky
4/3 1730  Já, Tonya
13/3 1900  Martin Loew- 
  cestovatelská diashow:  
  ŠVÝCARSKO
31/3 1800  Piková dáma, Petr Iljič  
  Čajkovskij

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
23/2 1900  Jarek Nohavica
26/2 1900  Václav Neckář 
1/3 1900  Elling a Kjell Bjarne aneb  
  chvála bláznovství
5/3 1900  Ředitelská lóže
8/3 1000  Princové jsou na draka 
8/3 1800  Princové jsou na draka
9/3 1000  Princové jsou na draka
9/3 1800  Princové jsou na draka
11/3 1900  Benefice aneb zachraň  
  svého Afričana
14/3 1000  VIVAjump – Tančím  
  se svým osudem
16/3 2000  Maškarní ples  
  Krušnohorského divadla
18/3 1000  Čertův švagr
19/3 1900  Slast
25/3 1700  Lea 2018
26/3 1900  Kryštof 
27/3 1900  Jakub Smolík s kapelou
28/3 1900  Pension pro svobodné  
  pány

DŮM KULTURY
21/2 1900  Nezmaři – 40 let na scéně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/2 1900  Operní gala
27/2 1800  A taková to byla láska
1/3 1900  5. Abonetní koncert cyklu B
4/3 1500  Šmoulení se Šmouly
6/3 1600  Jak se žije v zoo 
6/3 1700  Jak se žije v zoo
8/3 1900 2. Abonentní koncert  
  cyklu C
15/3 1900 Symphonic Queen
20/3 1900 Audite Silete
22/3 1900  6. Abonentní koncert  
  cyklu A
23/3 1900  Úsměvy Zdeňka Trošky  
  s písničkami Simony  
  Klímové

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 18/3 2018 Lego – svět kostiček 
 
 
 
 
 
 
 

do 25/2 2018 Výstavy XXL

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

Tip Hany Machové
První pozvánka je do koncert-

ního sálu Domu kultury na projekt 
dirigenta Norberta Baxy, který 
každé léto zve do Teplic mladé 
operní pěvce a dirigenty z Kanady, 
USA, Austrálie a Číny, aby tu pod 
vedením zkušených lektorů nastu-
dovali vybraná operní představení. 
Operní gala (22. února) je ozvěnou 
loňské a pozvánkou na letošní 
Evropskou hudební akademii, na 
programu bude výběr z oper auto-
rů W. A. Mozarta, L. Cherubiniho 
a G. Rossiniho. Pro tancechtivé 
čtenáře připomínám Maškarní ples Krušnohorského divadla 
(16. března), ale ještě předtím přijďte na koncert Jazz Q 
a Martina Kratochvíla do Jazz clubu (24. února) nebo Mon-
key Business do Knaku (2. a 3. března), případně na Vltavu 
na Hvjezdě (3. března).  

V Regionálním muzeu došlo k výměně na postu ředitele. 
Těším se, čím nový ředitel Radek Spála překvapí. V součas-
nosti je v muzeu přístupná výstava XXL, na které je prezento-
váno to NEJ ze všech odborných oddělení teplického muzea. 
A pokud budete v blízkosti vlakového nádraží, tak se zastavte 
v bývalém silu - Lager Hause, kde nově najdete Visit Teplice. 
Poslední pozvánka je na výstavu výtvarné soutěže „Namaluj 
svého anděla“. Motto 6. ročníku této soutěže Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty bylo „Každý jsme anděl s jedním 
křídlem – abychom vzlétli, musíme se obejmout“. V OC Galerie 
bude po celý březen výběr z 574 obrázků a výtvarných děl, 
které do soutěže dorazily z celé ČR. 

 Hana Machová, Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
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Satelitní dotace! 
Na montáž nové 

paraboly jen za 300
korun nebo naladění 

karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz MC
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz 
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0-6,0 l/100 km. Emise CO2 104-138 g/km. Vyobrazené zvýhodnění až 100 000 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi cee’d FIRST EDITION 1.4 CVVT 100 k /73 kW 
a zahrnuje Slevu 70 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 20 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro indiviudální zákazníky - spotřebitele na 
nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 4.3.2018.

Měl by se zmírnit protikuřácký 
zákon?

Veronika Rezková 
22 let, studentka 
Teplice 
 
Ano. Souhlasím, že by se 

nemělo kouřit v místnostech, které jsou 
určeny pro stravování. Ale myslím si, že 
v barech i na diskotékách je to zbytečné, 
těch by se to týkat nemělo. 

Veronika Bleilová 
26 let, mateřská dov. 
Teplice 
 
Přijde mi, že těch 
zákazů už je nějak moc 

a protikuřácký zákon vlastně omezuje 
svobodné podnikání, takže bych byla 
pro, aby si každý mohl svobodně zvolit, 
zda chce mít kuřácký, či nekuřácký 
podnik. Zákazníci přece nejsou malé 
děti a nebudou chodit tam, kde je něco 
obtěžuje, nebo snad ano? 

Eliška Beňková 
35 let, obchodnice 
Teplice 
 
Jsem sice nekuřák, ale 
myslím si, že zmírnění 

by bylo vhodné. V hospodách je pak 
prázdno a já se tam cítím osamocená. 

Tomáš Kareš 
62 let, hudebník 
a pedagog, Teplice 
 
Před 12 lety jsem 
přestal kouřit. Díky 

mému skvělému urologovi. Kouřeni 
v restauracích v době jídla je špatné. 
Ale pokud má restaurace oddělené 
místnosti... Rozumná úprava zákona by 
byla vhodná.

A N K E T A

Nová služebna na nádraží 
Teplice – Nádraží 
v Teplicích se 
dočká opravy. His-
torická budova je 
značně zanedbaná, 
takže už si rekon-
strukci zaslouží. 
Na rekonstrukci 
SŽDC vynaloží 
téměř čtvrt mili-
ardy korun. Jen to 
ještě chvíli potrvá. 
Začátek prací je 
naplánován na rok 
2020 až 2021.

Není v plánu 
však jen rekon-
strukce venkovní, zároveň je záměrem oživit stávající vnitřní 
prostory. Už v současnosti vzniká v budově okrsková služebna 
městské policie.

„Počítáme s tím, že se bude jednat o okrskovou služebnu pro 
oblast Šanov I, ve které budou strážníci trávit přestávky na od-
dech a jídlo, bude tam umístěna ‚schránka důvěry‘ na oznámení 
a podněty občanů, nalezené doklady apod. a strážníci budou mít, 
stejně jako u ostatních okrskových služeben, jedenkrát týdně 
vyhrazenu jednu hodinu pro návštěvy veřejnosti,“ říká Michal 
Chrdle, ředitel Městské policie Teplice.

 Služebna bude umístěna, po příchodu z ulice, napravo od 
hlavního vestibulu. A až proběhnou přípravné práce, tj. malování, 
podlaha apod., tak se strážníci nastěhují a služebnu zprovozní. 
Přesný termín zatím však známý není. 
Hlavní nádraží v Teplicích využije denně asi 4200 cestujících.    gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 21. 2. 2018 
 Příští vydání: 15. 3. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 8. 3. 2018  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: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, 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

Atmosféra je pryč
Zmírnění 

protikuřác-
kého záko-
na, který za-
čal platit loni 
v květnu, je 
znovu na sto-

le. A možná by jeho úprava 
byla na místě.

Jako nekuřačka zákon 
oceňuji, i když ho zároveň 
považuji za zbytečně přísný 
a v některých bodech i ab-
surdní. Nezakouřené pro-
středí je prostě fajn, nemlu-
vě o přínosu pro zdraví a při 
návratu z restaurace domů 
nemusí všechno oblečení 
rovnou do pračky. Nelibost 
kuřáků však chápu. Muset 
jít s každou cigaretou před 
hospodu, zvlášť teď v zimě, 
není žádná slast. Rozumím 
i argumentu provozovate-
lů restaurací či pivovarů, 
že pro některé z nich zákon 
může být až likvidační. 

Ale proč bych vlastně 
podpořila jeho zmírnění? 
Byla jsem na oblíbeném ple-
se ve venkovské sokolovně. 
Ještě loni parket zahaloval 
kouř, že nebylo skoro na 
krok vidět, ale lidé se spo-
lečně bavili, a to bylo fajn. 
Letos ne. Nový interiér, čistý 
vzduch a poloprázdný sál. 
Hloučky kuřáků (i nekuřá-
ků) byly před sokolovnou. 
Společná zábava se v sále až 
tak moc nekonala… Atmo-
sféra venkovských plesů se 
změnila. To zřejmě není dob-
ře, ne?  
 Gabriela Zlámalová
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Nové trolejbusy už 
brzy vyrazí do ulic

Teplice – Pět nových parciálních 
trolejbusů obohatí flotilu teplic-
ké hromadné dopravy. Tyto tro-
lejbusy díky přídavným trakč-
ním bateriím dokáží opakovaně 
vyjíždět do úseků bez trolejo-
vého vedení až do vzdálenosti 
10 km. Vyjdou městskou kasu 
na cca 63 milionů korun.

„Nové trolejbusy nahradí 
klasické autobusy zejména 
na lince do Hudcova a lince 
přes Valy a využití naleznou 
i při uzavírkách a zavádění 
objízdných tras. Předpokládaný 
termín dodání vozů je na pře-

lomu měsíců května a června 
letošního roku,“ říká Hynek 
Hanza, náměstek teplického 
primátora. 

Takzvané parciální trolej-
busy jsou čím dál častějším 
řešením v MHD, díky pomocné-
mu bateriovému pohonu umož-
ňují část jízdy mimo trolejové 
vedení. 

Město Teplice plánuje v le-
tošním roce zakoupit ještě dva 
standardní a jeden velkokapa-
citní trolejbus s předpokladem 
dodání v první polovině roku 
2019.    gz

Policie: Počet 
migrantů klesá  
Ústecký kraj – Počet nelegálních 
migrantů zadržených v našem 
kraji loni klesl. Oproti roku 2016 
jich cizinecká policie zadržela 
méně. Při nelegální migraci 
bylo v loňském roce odhaleno 
353 osob. Šlo o 66 takzvaných 
uprchlíků a 287 nelegálně pobý-
vajících cizinců. 

„Co se týče tranzitní nelegál-
ní migrace, jsme loni zadrželi 
66 osob, což je pokles o 23 % 
proti roku 2016. Cizinců, kteří 
u nás pobývají neoprávněně, 
bylo loni zadrženo 287, což je 
pokles o cca 58 % oproti roku 
předchozímu,“ řekl Pavel Češka, 
vedoucí odboru cizinecké policie 
v Ústí nad Labem.

Pokles nelegálně pobývají-
cích cizinců se projevil napří-
klad na Teplicku.

„Oproti roku 2016 došlo k vý-
raznému poklesu nelegálního 
pobytu lázeňských hostů léče-
ných v Lázních Teplice a Dubí. 
V roce 2016 jich bylo 433, loni už 
jen 69,“ dodává Češka.

V republikovém měřítku je 
zadrženo nejvíc nelegálních 
cizinců v Praze, ve Středočes-
kém a Ústeckém kraji. U nás 
je to proto, že náš kraj leží na 
migrační trase hlavně do Ně-
mecka.     gz
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Stavba zimního 
stadionu roste 
Teplice – Výstavba teplického zim-
ního stadionu vedle Sportovní 
haly Na Stínadlech je v plném 
proudu. Stavební práce odstar-
tovaly 3. října a celá výstavba by 
měla trvat 16 měsíců. Veřejnost 
si tak bude moci novou ledovou 
plochu vyzkoušet v roce 2019. 
Městskou pokladnu přijde na 
přibližně 230 milionů korun.

Stadion nebude mít para-
metry pro extraligu nebo velké 
koncerty, ale budou se tam po-
dle pravidel hokejového svazu 
moci hrát třeba mládežnické 
zápasy. Rozměr ledové plochy 
56 × 26 m totiž splňuje kritéria 
pro většinu hokejových soutěží 
podle parametrů Českého svazu 
ledního hokeje. Hlediště haly 
pojme téměř 500 sedících 
diváků. Součástí haly bude 
sportovní ubytovna s kapacitou 
30 lůžek.    gz

I N Z E R C E

V Teplicích chybí policisté
Teplice – Policii České republiky 
v našem kraji chybí policisté. 
Nejvíce právě v Teplicích. Nábor 
probíhá soustavně, a navíc poli-
cie svým budoucím zaměstnan-
cům nabízí například náborový 
příplatek nebo zaměstnanecké 
benefity.  

„K 1. únoru 2018 nám na 
územním odboru Teplice chybí 
26 policistů. Náborová kampaň 
Policie České republiky probíhá 
neustále, bez časového ome-
zení. Hledáme zájemce o práci 
u policie, především žijící v Ús-
teckém kraji a vnímající práci 

policisty jako své celoživotní 
poslání,“ říká Jana Slámová, ve-
doucí oddělení tisku a prevence 
krajské policie.

V současné době je průměr-
ný měsíční příjem nastupu-
jícího policisty 21 840 korun 
hrubého. Od 1. ledna 2018 
může obdržet nově nastupující 
policista náborový příspěvek 
ve výši 75 000 korun (nejdříve 
po šesti měsících a nejdéle 
do jednoho roku nástupu do 
služebního poměru), pokud 
nastoupí k některému z útvarů 
krajského ředitelství.    gz

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.
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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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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.

Epidemie nabírá na síle
Teplicko - Epidemie chřipky nepole-
vuje, naopak. V minulém týdnu vzrostl 
v kraji počet nemocných chřipkou o 80 % 
a s nachlazením pak o desetinu. Z tohoto 
důvodu ve většině nemocnic a domovech 
pro seniory platí zákaz návštěv. Vyplývá to 
oznámení krajské hygienické stanice. 
V celém Ústeckém kraji je nyní nemocnost 
v poměru 1929 pacientů v přepočtu 
na 100 000 obyvatel, což je více než 
v minulém týdnu.
Nejvíc nemocných hygienici evidují na Litoměřicku, nejméně zatím na Ústecku. Nemocnost 
způsobuje jak virus chřipky typu A, tak i chřipky typu B. V Teplicích 2189 osob s nachlazením 
a s chřipkou 454 osob na 100 tisíc obyvatel.    gz
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Kostel v Bohosudově 
je národní památkou
Krupka – Poutní areál s kostelem 
Panny Marie Bolestné v Bohosu-
dově byl prohlášen za národní 
kulturní památku.

Barokní bazilika Panny Ma-
rie Sedmibolestné v centru měs-
ta je dílem italských architektů 
Giulia a Octavia Broggiových 
z let 1701–1706. Poutní kostel je 
postaven podle vzoru jezuitské-
ho chrámu v Římě a průběžně 
se rekonstruuje. Nedílnou 
součástí je i komplex bývalého 
jezuitského kláštera s biskup-
ským gymnáziem založeným 
v roce 1679.

V roce 1952 zabrala areál 
rezidence naše armáda a v roce 
1968 zase sovětská. Nachá-
zela se zde největší základna 
okupačních vojsk v severo-
českém kraji. V roce 1991 se 
do kostela vrátili opět jezuité, 
kteří spravují církevní školu 
a gymnázium. 

Město se uchází i o zápis na 
seznam UNESCO, rozhodovat se 
o něm bude v červnu 2019.    gz

Tepličané nahlásili mrtvoly i horko
Teplice – Na 550 hlášení obyva-
tel Teplic už zaznamenala apli-
kace města, kterou najdete na 
webu magistrátu. Službu, kte-
rá umožňuje občanům jedno-
duchým způsobem nahlásit ne-
pořádek, závady na městském 
majetku, silnici nebo chodní-
ku, spustilo město v roce 2015. 
Podle náměstka primátora 
Hynka Hanzy nedochází k její-
mu zneužívání.

Jak se webová aplikace Hlá-
šení osvědčila, je o ni zájem?

Úředníci města přijali díky 
Hlášení závad minulý rok přes 
45 hlášení za měsíc, tedy ko-
lem 550 hlášení celkem. Každý 
rok se zájem ze strany občanů 
zvyšuje, i díky tomu už máme 
vyřešených přes 200 hláše-
ní. Nejvíce lidé hlásí problémy 
s veřejnou zelení a závady na 
komunikacích. Služba Hlášení 
závad se osvědčila hlavně zjed-
nodušením komunikace obča-
na s magistrátem, kdy problém 

se dostane ihned k přísluš-
nému pracovníkovi a ten je 
schopen závadu co nejrychle-
ji řešit.

Jaká kuriozita byla občany 
nahlášena?

Občas si nám lidé stěžují, 
že na zahradě nemají telefonní 
signál, že na hřbitově vidí vy-
lézat mrtvoly anebo v letních 
měsících že do oken silně svítí 
slunce a je moc velké  
horko.     gz

Opuštěné trnovanské ruiny šly k zemi
Trnovany – Opuštěné domy v ulici 
U Plovárny nechalo město zbou-
rat. Jedná se o objekty, které se 
nacházely v bezprostřední blíz-
kosti točny v Zemské ulici. V do-
mech se často zdržovali bezdo-
movci.

Ačkoli se nejedná o městské 
domy, ale soukromé, tak je ne-
chává město zbourat na vlastní 
náklady.  

„Podle vyjádření statika 
byly budovy v havarijním sta-
vu a byla přímo ohrožena sou-

sední stavba. V roce 2016 dalo 
město 89 900 Kč na zabezpečo-
vací práce, ale v roce 2018 bylo 
rozhodnuto o demolici, která 
stojí 830 548 Kč. Demoliční fir-
ma již poslala domy k zemi,“ 
řekl náměstek primátora Hynek 
Hanza.

Nejednou na místě zasaho-
vali hasiči. V dubnu 2015 zde 
hořela střecha a dvě patra a ha-
siči museli zasahovat z výško-
vé techniky. Podobný osud jako 
domy z točny v Zemské čeká 

i další známou ruinu, trnovan-
ský hotel Imperátor. 

„V současné době je staveb-
ním úřadem nařízena majitelce 
nemovitosti demolice s termí-
nem plnění v 1. čtvrtletí 2018.  
V průběhu času se řeší aktuál-
ní stav, kdy se budova částečně 
hroutí. Stavební úřad v rámci 
svých zákonných možností si-
tuaci řeší. V nejbližší době bude 
k této aktuální situaci svoláno 
jednání s vedením města,“ dodá-
vá k situaci Hynek Hanza.     gz

Ve školkách  
je míst dost
Teplice – Město momentálně 
vyčkává, zda vůbec bude nový 
zákon, podle nějž by od roku 
2020 měly mít všechny dvouleté 
děti nárok na místo v mateřské 
škole, platit. „V současnosti je 
na pořadu dne jeho zrušení, tak 
čekáme, jak se situace vyvine, 
a reagovat budeme podle pří-
padného zvýšeného zájmu,“ říká 
Radka Růžičková, náměstkyně 
primátora Teplic.

Míst i pedagogů je v teplic-
kých školkách v současné době 
dostatek. „To ale neznamená, 
že bychom se problémem 
míst v mateřských školách 
nezabývali. Nyní pracujeme na 
studii výstavby nové školky při 
Základní škole Verdunská. Měly 
by zde do budoucna vzniknout 
tři třídy pro přibližně 75 dětí,“ 
dodává Radka Růžičková.    gz

Auto skončilo ve 
Vápence kvůli selfie
Lahošť – Nečekané rozuzlení má 
případ černé Škody Roomster, 
kterou našli potápěči pod hladi-
nou zatopeného lomu Vápenka 
u Lahoště. Kriminalisté v rám-
ci prověřování podle VIN kódu 
našli majitele vozidla, který vy-
pověděl, že auto prodal mladé-
mu muži z Mostecka. Když za 
ním policisté přišli, aby vysvět-
lil, jak se jeho auto dostalo pod 
vodu, nabral případ nový směr.

„Třiadvacetiletý muž viděl 
v televizi reportáž o vyprošťo-
vání čtyř aut, které koncem 
roku našli potápěči v lomu. 
Chtěl v reálu vidět, jak to na 
místě vypadá, a tak si lokali-
tu našel na internetu a vyjel 
na místo. Tam se rozhodl, že si 
u lomu udělá selfíčko se svým 
autem, a tak z něj sundal regis-
trační značky a zajel co nejvíce 
ke kraji. Zacouval ale tak blíz-
ko, že mu zadní kola zůstala 
ve vzduchu,“ popisuje teplický 
policejní mluvčí Daniel Vítek. 
Když se muž snažil zadní část 
auta s pomocí heveru zved-
nout, škodovka ze srázu sklouz-
la pod hladinu. Domů odjel 
vlakem. „Událost nenahlásil. 
Neměl dost odvahy přiznat se, 
jak se jeho auto do lomu dosta-
lo. Svěřil se až kriminalistům, 
kteří ho přišli navštívit,“ podot-
kl mluvčí. 

Vzhledem k tomu, že vozi-
dlo nikdo neukradl a nedošlo 
ke spáchání žádného trestného 
činu, bude případ odložen.    gz

Nepořádek nahlášený v Revoluční ulici 8. února.   foto: aplikace Hlášení

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště

Až do konce února můžete hlasovat o Rákosníčkovo hřiště. V rámci tohoto projektu staví 
Lidl od roku 2012 dětská hřiště, která po ukončení stavby a slavnostním otevření věnuje 
městům, v nichž se vítězná prodejna nachází. Do projektu jsou v letošním roce přihlášeny 
všechny prodejny Lidl, které zatím hřiště nezískaly, tedy i teplická prodejna. Hlasovat lze na 
webu lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku.    gz
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MDH město plánuje rozšířit
Teplice – Město plánuje rozšíření 
provozu MHD do nových lokalit. 
Jedná se o ulice Pod Doubrav-
kou, J. Suka, Křičkova, Novákova 
a A. Dvořáka. V této oblasti 
se nachází značné množství 
činžovních a malých panelových 
domů. 

Jenže to nebude hned. V této 
lokalitě jsou totiž v následují-
cích minimálně třech letech 
naplánovány velké investiční 
akce, které spočívají zejména 
v rekonstrukci vozovek a chod-
níků, takže rozšíření MHD bude 
reálné až po dokončení.

„Už od dubna do podzimu 
letošního roku se cestující 

budou muset obrnit trpělivos-
tí, dojde totiž k velkému počtu 
uzavírek a omezení ve městě 
z důvodu stavebních činností 
(zejména přes letní prázdniny) 
a dojde tak k výrazným dočas-
ným změnám v provozu MHD. 
Cestující budou s dostatečným 
předstihem o všech výlukách 
a omezeních informováni,“ 
říká náměstek primátora Hy-
nek Hanza.

Město zvažuje i propojení 
ulic U Nových lázní a Jan-
kovcova, jen však pro provoz 
MHD. Tímto propojením by šlo 
lépe trasovat trolejbusovou lin-
ku zajíždějící do této lokality.

„V roce 2018 zavádění a roz-
šiřování linek MHD do nových 
lokalit ve městě ani zřizová-
ní nových stálých zastávek 
v plánu není. Na podzim 
tohoto roku je pouze počítáno 
s drobnými úpravami traso-
vání linek MHD v návaznosti 
na dodání první pětice nových 
trolejbusů a ukončení většiny 
uzavírek ve městě. Zároveň 
bude snahou při této úpravě 
zlepšit proklady jednotlivých 
linek, jelikož nynější provoz 
MHD není z pohledu prováza-
nosti jednotlivých linek a spo-
jů 100% záležitostí,“ dodává 
Hanza.    gz
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RYCHLÉ
PŮJČKY PRO

ZAMĚSTNANCE
PODNIKATELE
DŮCHODCE

Zprostředkovatel pracuje jako vázaný zástupce  
pro společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči  
o klienta po uzavření smlouvy.

I N Z E R C E

Žlutomodří budou 
usilovat o poháry 
Teplice – Teplický fotbalový 
klub se chce i po jarní části 
ligy udržet na šestém místě. 
Nevzdávají se ale ani poháro-
vých ambic.  „S umístěním po 
první polovině sezóny může-
me být spokojeni, 23 bodů je 
dobrý výsledek. Základ máme 
pro jaro dobrý, dává nám to 
možnost tlačit se na místa 
před námi. Uvědomujeme si, 
že s odchodem Martina Filla 
to nebude snadné. Ale určitě 
se najde někdo ambiciózní, 
kdo ho nahradí,“ řekl šéf 
představenstva klubu Pavel 
Šedlbauer.

Příprava podle trenéra 
Daniela Šmejkala proběhla 
bez problémů a žlutomodří se 
už těší na zahájení jarní části 
ligy. „Čeká nás čtrnáct zápasů 
a naším cílem je všechny 
vyhrát,“ uvedl Šmejkal. 

Areál na Stínadlech projde 
úpravami. Místo nynějšího 
hřiště s umělou trávou, par-
koviště a tenisových kurtů je 
v plánu vybudovat nové hřiště 
s umělou trávou, které bude 
splňovat veškeré požadavky. 
„Kvalitní hřiště s umělou trá-
vou je požadavkem pro získá-
ní statutu klubové akademie, 
které FAČR plánuje v blízké 
době spustit. Naším cílem je 
tento statut získat a navázat 
na regionální akademii, která 
sídlí také v Teplicích,“ dodal 
ředitel klubu Petr Hynek.    gz
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CD Vepřová odysea slavnostně pokřtěno
Teplice – Trautzlova umělecká 
společnost a soubor Collegium 
hortense pokřtily v teplických 
Kolostůjových věžičkách nové 
CD s názvem Vepřová odysea. 

„Jedná se o nahrávku opery 
buffy severočeských autorů Jana 
Zástěry (hudba) a Martina Bud-
ka (libreto), kterou Collegium 
hortense úspěšně uvedlo na jaře 
loňského roku. Nahrávka vznik-
la pod dohledem hudebního 
režiséra Igora Tausingera, který 
CD osobně pokřtil,“ popisuje 
Alena Pilousová z Trautzlovy 
umělecké společnosti.

Křtem provázel autor námě-
tu a opery Jan Zástěra, který na 

konci večera přítomné pozval 
na třetí díl operního cyklu s ná-
zvem Vepřové schizma, který 
právě tvoří a jehož premiéra je 
plánována na letošní květen. 

Pozvánkou se stala horká no-
vinka, sborová část Consilium 
alcoholicum, kterou hudebníci 

Severočeské filharmonie Tepli-
ce dostali do ruky poprvé v oka-
mžiku interpretace, protože 
autor hudby k ní aranž dotvořil 
chvíli před křtem. 

„Jak poznamenal režisér Igor 
Tausinger, podobnou situaci 
zažili hudebníci před více než 
dvěma sty lety ve Stavovském 
divadle, kdy W. A. Mozart přine-
sl předehru ke své nové opeře 
v posledních vteřinách před 
začátkem představení. Tenkrát 
se s nelehkou partiturou poprali 
se vší grácií a se stejnou bravu-
rou se podobné situace zhostili 
i tepličtí hudebníci,“ dodává 
Alena Pilousová.    gz

Pátrají po posledním vozíku 
Cínovec/Dubí – Letos si na Cínovci 
připomenou 640. výročí od 
první písemné zmínky o této 
horské obci, která je součástí 
města Dubí. Historie Cínovce 
je úzce spjatá s těžbou cínu 
v nedaleké Krupce.

Krupští horníci při hledání 
nových ložisek dorazili do 
prostoru Cínovce, kde objevili 
bohatá cínová ložiska. První 
písemná zmínka se váže k datu 
22. listopadu 1378, ale v nedáv-
né době došlo k nálezu prame-
nů, které potvrzují, že Cínovec 
existoval již roku 1315.

Při příležitosti výročí první 
písemné zmínky se plánuje 
připomínka hornické tradice 
v podobě pomníčku.

V minulosti pomník na 
Cínovci býval a jeho součástí byl 
i poslední vytěžený vozík z 21. 
listopadu 1990, bohužel vozík 
zmizel neznámo kam. Pokud 
máte informace o osudu posled-
ního vozíku z Cínovce, kontak-
tujte historika Jiřího Kašpara na 
emailové adrese jiri.kaspar@
post.gymtce.cz.    gz

Pervitin za miliony zajistili policisté z TOXI týmu
Teplice – Kriminalistům z teplic-
kého TOXI týmu se podařilo 
zajistit drogy, jejichž hodnota 
by se na černém trhu pohybo-
vala kolem čtyř a půl milionu 
korun. Muž schovával drogy ve 
speciálně upraveném autě. 

„Jedná se o největší množství 
pervitinu, které se na jednom 
místě teplickým kriminalistům 

podařilo v posledních letech za-
jistit. Policisté získali poznatky, 
že by se z našeho okresu měl ve 
větším množství vyvážet per-
vitin do celé republiky, a to ve 
speciálně upraveném vozidle,“ 
říká mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek.

Třiapadesátiletý muž byl 
obviněn z nedovolené výroby 

a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními 
látkami a s jedy. Vzhledem 
k značnému množství drog, 
které byly ve vozidle ukryty, 
byl vzat  do vazby, kde bude 
čekat na verdikt soudce, kte-
rý ho může v případě uznání 
viny poslat až na dvanáct let 
za mříže.      gz



Začínající podnikatelé 
mohou žádat dotaci 
Ústecký kraj – Začínající podni-
katelé mohou získat peníze na 
rozjezd své firmy. O dotace lze 
žádat v rámci programu Ústec-
kého kraje, v němž je připrave-
no 8 milionů korun.

„Maximální částka, kterou 
může podnikatel od kraje 
získat, je 200 tisíc korun, 
minimální pak 50 tisíc korun. 
Poskytnutá dotace může tvořit 
maximálně 70 % celkových 
uznatelných investičních i ne-
investičních nákladů projektu. 
Maximální délka realizace 
projektu je 12 měsíců,“ upřesňu-
je Lucie Dosedělová z ústeckého 
krajského úřadu.

Cílem dotace je zvýšit kon-
kurenceschopnost našeho kraje 
podporou malého začínajícího 
podnikání, rozvoj podnika-
telského prostředí regionu 
a tvorba nových pracovních 
příležitostí. Žádosti o dotaci 
musí zájemci doručit na krajský 
úřad do 9. března.    gz

Dotace na kotlíky až do června
Ústecký kraj – Krajské zastupitel-
stvo rozhodlo o prodloužení 
termínu pro příjem žádostí. Na 
krajský úřad dorazilo prozatím 
celkem 1670 elektronických 
žádostí a stále ještě zbývají 
finance pro nové žadatele.  
Pokud tedy nebudou finance 
vyčerpány dříve, žádosti je 
možné posílat elektronicky až 
do 29. června.

„Zkontrolováno bylo celkem 
1388 žádostí. Z toho bylo nově 
348 žádostí po provedeném 

hodnocení shledáno v souladu 
se stanovenými podmínkami 
dotačního programu a návrh 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
těmto žadatelům byl předložen 
krajským radním. Vyřazeno 
bylo celkem 315 žadatelů pro 
nesplnění základních podmí-
nek,“ říká Lucie Dosedělová, 
mluvčí Ústeckého kraje.

Lidé mohou získat maximál-
ně 127 500 korun. Radní tak 
schválili dotace pro 348 žadate-
lů ve výši 34 613 587,50 Kč.    gz
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Jde o třetí ročník podpory podnikatelů. 
V prvním ročníku v roce 2016 bylo 
podpořeno 27 podnikatelů, vloni 46. 

3 . R O Č N Í K
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V Belgii si připadali jako v  budoucnosti
Teplice – Jako ve stroji času si 
občas připadali tři studenti in-
formačních technologií střední 
školy AGC, kteří vyrazili na pěti- 
denní stáž  do belgické centrá-
ly sklářského koncernu. Stáž 
financovala společnost AGC.

„Měli jsme pocit, že jsme 
nastoupili do stroje času 
a přemístili se někam daleko do 
budoucnosti. Seznámili jsme se 
s technologiemi, které jsme do-
sud nikdy neviděli, a o většině 
dokonce ani neslyšeli. V nejbliž-
ších měsících a letech se počíta-

čové triky ze sci-fi filmů stanou 
realitou,“ řekl zástupce ředitele 
Střední školy AGC Tomáš Ho-
lomek po návštěvě vývojového 
centra AGC Technovation v Go-
sselies - Charleroi, ve kterém 
sklářský koncern zdokonaluje 
a vyvíjí nové technologie.

Studenti zamířili také do 
centra informačních technologií 
AGC v Louvain-la-Neuve, kde se 
seznámili se strukturou a orga-
nizací IT, s problematikou za-
bezpečení firemní sítě, toku dat 
a komunikace. Nemohla chybět 

ani návštěva závodu AGC Flat 
Glass Europe v Moustier, který 
je největším výrobcem plochého 
skla v západní Evropě i výroby 
autoskel v závodě AGC Automo-
tive ve Fleurus. Automobilový 
průmysl prochází inovacemi, 
což se projevilo i zde. Seznámili 
se zde s novinkami, jako je 
integrace antény pro rádio, TV 
nebo mobilní komunikaci přímo 
do autoskla nebo třeba tzv. 
head-up displeji, které zobrazí 
palubní informace v zorném 
poli řidiče.    gz



8

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zR O Z H O V O R

Zdeněk Vencl: Z dolu až na prkna, která znamenají svět
Výrazný herec, který hrál spoustu 
zajímavých rolí a momentálně ho můžete 
vidět v primáckém Ohnivém kuřeti, vyrůstal 
na severu Čech. A na studia v Duchcově 
Zdeněk Vencl doteď rád vzpomíná.

Narodil jste se v Hradci Krá-
lové, ale střední školu jste 
studoval v Duchcově, co vás 
k tomu vedlo?

Od devíti let jsem vyrůstal 
v Mostě. Nepřijali mě na prů-
myslovku v Chomutově, i když 
jsem zkoušky úspěšně udělal. 
Nabídli mi mostecké gymná-
zium, ale máma se rozhodla 
pro průmyslovku v Duchcově. 
Nevěřila moc tomu, že bych 
po gymplu šel na vysokou ško-
lu. Nebyl jsem typický studij-
ní typ. Ale známky jsem měl 
dobré, já se moc učit nemu-
sel. Tedy kromě matematiky 
a chemie.

A jak se vám v Duchcově stu-
dovalo, jak na ty roky vzpo-
mínáte?

Vzpomínám na profeso-
ra Kolbabu pro jeho férovost 
a pevný postoj v tom bolševic-
kém marasmu, paní profesor-
ku Dondovou pro to, že roz-
víjela můj vztah k českému 
jazyku, k psanému projevu, 
prostě na pedagogy, kteří mě 
ovlivnili.  Také samozřejmě na 
každodenní dojíždění vlakem 

z Mostu. A na mnohé puber-
tální, jemně řečeno, úlety.  Ale 
kdo v tomhle věku nic neztro-
pil...?

Máte na severu Čech nějaká 
oblíbená místa?

Když někde žijete deset let 
a prožijete tam dětství i puber-
tu, tak vám to město přiroste 
k srdci. Třebaže se tomu mno-
zí diví. Ano, mám rád Most. 
Ale také krajinu okolo. Krušné 
hory, České středohoří. Krás-
ná je i cesta podél Labe až do 
Děčína.

Báňská průmyslovka, pak 
DAMU… to je docela odlišné 
zaměření. Co to?

K divadlu mě to táhlo už při 
studiu na průmyslovce. Začí-
nal jsem v 16 letech v amatér-
ském souboru v Mostě.

A kdy jste se rozhodl stát se 
profesionálním hercem?

Amatérský soubor a po roce 
práce na povrchovém dole ČSA 
v Komořanech jsem si podal 
přihlášku na DAMU a přijali 
mě napoprvé.

Gabriela Zlámalová

Netypicky se Zdeněk Venc objevuje i v ženských rolích.   foto: archiv ZV Jako kulturista v roce 2003.   foto: archiv ZV
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Zdeněk Vencl: Z dolu až na prkna, která znamenají svět

Narodil se v Hradci Králové. 
Začal hrát v amatérském souboru 
J. K. Tyla v Mostě. Studoval báňskou 
průmyslovku v Duchcově, potom 
vystudoval DAMU. Spolupracoval se 
spolkem Kašpar, po rozdělení souboru 
odešel do Divadla Komedie. Pak byl 
tzv. na volné noze, kdy se věnoval 
kulturistice. Později se objevoval na 
různých pražských scénách (Branické 
divadlo, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo 
Palace), účinkoval v muzikálech Krysař 
a Excalibur, natáčel. Rád dělá to, co je 
smysluplné, a také nesmysly, protože 
nic se nesmí brát moc vážně, chce to 
občas nadhled.

Zdeněk Vencl

P R O F I L

barva: Všechny 
barvy, jen ne šedivý 
život, stereotyp 
a nuda zabijí i vola

jídlo: Nejím 
zemlbábu 
a škubánky nebo 
šišky s mákem, 
jinak jsem vděčný 
strávník, ale dobrý 
steak je dobrý steak

hudba: Těžká otázka, 
je to jako odpovědět 
na nej film. Je 
toho hodně, co rád 
poslouchám

číslo: nekonečno 
čísel

politik: Václav Havel 
i s jeho chybami

M O J E  N E J

Co na to říkali rodiče? Větši-
nou si pro děti přejí, s promi-
nutím, serióznější profesi…

Fandili mi.

Jste také kulturista. Dosáhl 
jste nějakých úspěchů v tom-
to sportu?

Mé nejlepší umístění bylo na 
Mistrovství České republiky 
v roce 2004, kdy jsem se dostal 
do finále kategorie do 80 kg 
a skončil jsem na 6. místě.

A jak jste na tom se sportová-
ním v současné době?

Stále několikrát týdně cvi-
čím v posilovně, ale o aktivním 
závodění už neuvažuji.

Jste výrazný typ, máte díky 
tomu i víc rolí?

Je to v takových vlnách, ale 
to k herecké profesi patří. Ně-
kdy je práce hodně, že nevíte, 
jestli to vůbec zvládnete, a po-
tom přijde období, kdy čekáte, 
až vám někdo zavolá a práci 
nabídne. Ale tak to mají téměř 
všichni.

Máte zkušenost i s muziká-
lem? 

Hrál jsem ve dvou nastudo-
váních muzikálu Krysař v di-
vadlech Ta Fantastica a Kalich 
a ještě v muzikálu Excalibur.

Na čem v současnosti děláte?

Mám po premiéře hry Otec 
v mém domovském divadle Ro-
koko. Natáčím seriál Ohnivý 
kuře pro TV Prima.

A co film? Točíte nějaký? 
Máte nějaké nabídky, třeba 
i ze zahraničí?

Teď ne.

Herci se velmi často vyhraňu-
jí na nějaký styl. Co je pro vás 
více – divadlo, film či televize 
a proč?

To je omyl. Čeští herci se 
právě moc nevyhraňují. To 
si můžou dovolit třeba herci 
v Německu. Tady dělají všich-
ni všechno. Uživit se jen di-
vadlem je velmi těžké. Jenom 
filmem také. Samozřejmě jsou 
výjimky.

Kde vás v současné době mo-
hou diváci vidět?

Především na scénách Měst-
ských divadel pražských, to 
jsou divadla ABC a Rokoko.

Určitě máte mnoho plánů 
v profesním životě, prozradí-
te nějaké?

Už dávno nic neplánuji.  Když 
jsem to dělal, bylo nakonec 
vždy vše jinak. V profesním 
i soukromém životě. Snažím 
se svoji práci dělat co nejlépe 
a svůj život žít otevřeně. Uvidí-
me, co mi osud přinese.
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Skleněné aplikace ve vašem interiéru
Sklo je nedílnou sou-
částí interiéru mnoho 
let. Pro jeho dokonalý 
povrch, snadnou údržbu 
a nekonečné podoby jej 
lze využít prakticky pro 
jakoukoliv aplikaci.

Dekorativní skla lze použít 
v interiérech a do nábytku. 
Škála aplikací je rozmanitá a za-
hrnuje obklady stěn, sprchové 
zástěny, dveře (posuvné nebo 
otočné do šatních skříní a ná-
bytku, vchodové dveře), dělicí 
příčky, schodiště, balustrády, 
podlahy a stropy. V závislosti na 
požadované aplikaci a bezpeč-
nosti mohou být skla vrstvená, 
tepelně tvrzená, protipožární 
nebo s bezpečnostní fólií SAFE. 
Škála dekorativních skel obsa-
huje široké množství produktů. 
V našem seriálu přineseme ně-
kolik zajímavých inspirací, rad 
a tipů, jak využít sklo ve vašem 
interiéru. 

Skleněné obklady
Možnost velkých ploch 

s minimem spár, snadná údrž-
ba, dokonale hladký povrch 
a nespočet dalších výhod 
přináší skleněné obklady. Ať již 
zvolíte aplikaci skla do jakého-
koliv prostoru ve vašem obydlí, 
dbejte na to, aby byla bezpečná. 
Sklo by mělo být vždy správně 
navrženo a nainstalováno.

Skleněný obklad lze apliko-
vat na novou stěnu, ale také 
při rekonstrukci. Je-li podklad 
čistý a pevný, lze velmi rychle 
a bez bourání aplikovat i na 
stávající keramické obklady. 
O možnostech se vždy poraďte 
se zkušeným odborníkem.

Kolikrát zatoužil váš poto-
mek opatřit stěny vlastní ma-
lířskou tvorbou? Kolikrát jste 
přišli již k hotovému. Uchovat 
takové vzpomínky nemusí být 
vždy žádoucí. Opatřit stěny, ale 
i dvířka nábytku lakovaným 
sklem v široké škále barev je 
tak jednoduché! 

Lak nanášený průmyslovou 
technologií zajišťuje dokonalou 
přilnavost ke sklu a jednolitost 
barvy. Kterýkoliv prostor vaší 
domácnosti či kancelář může 
doplnit skleněná nástěnka. Vý-
hodou je jednoduchá instalace 
i údržba. V kuchyni budete mít 
vždy po ruce nástroj, kterým 
zaznamenáte potřebný nákup, 
dětský pokoj získá kreativní 
prostor pro umění, funkční 
skleněná stěna v kanceláři či 
pracovně pomůže zlepšit vaše 
plánování.   K popisování použij-
te běžný či křídový fix. V pří-
padě, že zvolíte magnetickou 
variantu, použijte silné neody-
mové magnety.

Lepení je nejběžnější 
formou instalace

Společnost AGC má dlouho-
leté zkušenosti také v oblasti 
lepení skla a nabízí komplexní  
řešení pro interiérové aplika-
ce.  Odborníci si mohou vybrat 
produkty z řady FIX-IN®, která 
byla speciálně vyvinuta pro 
lepení lakovaných skel. Všech-
ny komponenty systému byly 
standardizovány pro zajištění 
správné přilnavosti skla k pod-
kladu a ochraně stálosti laku. 
Zakoupit je lze u zpracovatelů 
skla nebo na internetové adrese 
www.agc-store.com, kde jsou 
také podrobné návody k insta-
laci.

Vyvážená škála v LESKU a MATU
Lesklý Lacobel® a sametový 

povrch skla Matelac®. Dvě podo-
by lakovaných skel AGC dovo-
lují střídání matných a lesklých 
efektů, někdy tón v tónu jindy 
v kontrastu. Barvy jsou vždy 
pečlivě vybírány ve spolupráci 

s předními odborníky v oblas-
ti designu  a určují směr na 
několik let dopředu. Současná 
škála obsahuje jemné a pudrové 
tóny i jedinečné třpytivé barvy 
pro dosažení luxusního vzhledu. 
Trend matných a saténových 
povrchů, jehož reprezentantem 
je sklo Matelac®, má nyní nově 
celkem 20 odstínů. 

Škála obsahuje jak nadčaso-
vé barvy, například White Soft 
a Black Classic, tak přírodní 
tóny, které jsou nyní módní, 
včetně odstínů typu Green Soft, 
Green Sage a Red Terracotta. 
Velmi oblíbené jsou stříbřité, 
metalické nebo jemně třpytivé 
barevné odstíny, které nalez-
nete výhradně v nabídce AGC. 
Nejnovějším přírůstkem této 
linie jsou Lacobel® Copper Me-
tal a Lacobel® Brown Starlight, 
které perfektně doplňuje Ma-
telac® Brown Walnut. Lacobel® 
a Matelac® lze úspěšně kombi-
novat s nejrůznějšími materiály, 
jako je dřevo, kámen nebo kov. 
Prohlédnout si je můžete na 
produktových stránkách  
www.agc-yourglass.com.

Široká paleta barev, využití 
a povrchových úprav skla umož-
ňuje vytvoření jakékoliv nálady 
od čistého a svěžího minimalismu 
až po okázalý luxus (černý lesk 
a metalické barvy). Jde jen o to 
vybrat takovou podobu a aplikaci, 
která náležitý dojem vyvolá.

Zmíněné aplikace jsme 
schopni dodat na klíč, počína-
je radou o vhodném typu skla, 
zaměření, až po instalaci. 
Pro více informací navštiv-
te webovou stránku www.
agc-yourglass.com nebo nás 
kontaktujte na richard.kastl@
eu.agc.com.    pr

Sametově matný obklad stěn a lesklý obklad nábytku tón v tónu (Lacobel®/Matelac® Green Sage)   foto: ©AGC Glass Europe
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K pavilonu se sály přibude podlaží
Teplice – Revitalizace teplické 
nemocnice je v plném proudu, 
ke stavěnému pavilonu pro ope-
rační sály přibude ještě jedno 
podlaží. V polovině roku 2017 
začala vznikat nejvýznamnější 
stavba posledních desetiletí – 
pavilon operačních sálů – a od 
loňského listopadu se zde bu-
duje i objekt pro nízkoprahový 
urgentní příjem. 

„Největší investice jsou 
plánovány právě v Teplicích. Jde 
o přibližně 324 milionů korun. 
Protože akce mají návaznost 
jedna na druhou a nesmějí vý-
znamně zasahovat do běžného 
chodu nemocnice, scházíme 
se zde, abychom se přesvěd-
čili, zda práce probíhají podle 
harmonogramu. Což je základní 
předpoklad toho, aby stavby 
byly dokončeny ve stanoveném 
termínu,“ zdůraznil Jiří Novák, 
předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní.

Podle stanoveného harmo-
nogramu pokračuje výstavba 
nového pavilonu pro operační 
sály a centrální sterilizaci. 
Předpokládané dokončení je do 
1. 7. 2019. V nových operačních 
sálech zdravotníci počítají s pro-
váděním veškerého současného 
spektra operačních výkonů. 
Operovat se zde budou cévy, 
klouby, břišní dutiny a provádět 
laparoskopické zákroky. Součás-
tí projektu je i zřízení dvou par-
kovišť o celkové kapacitě 89 par-
kovacích míst včetně dvou míst 
pro osoby tělesně postižené. 
Celková cena je téměř 185 milio-
nů Kč. Navíc dojde oproti původ-
nímu záměru k dostavbě ještě 
jednoho nadzemního podlaží 
pro umístění anesteziologicko-
-resuscitačního oddělení (ARO) 
a jednotku intenzivní péče (JIP) 
chirurgických oborů. 

„V souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí ARO jsme nástav-

bu na právě probíhající stavbu 
nového pavilonu vyhodnotili 
jako technicky a ekonomicky 
nejvýhodnější variantu s před-
pokládanými investičními ná-
klady ve výši 97 milionů korun,“ 
vysvětlil Jiří Novák. 

Nyní je zpracovávána studie 
nástavby 3. nadzemního podlaží 
a připravuje se zadání zakáz-
ky na zpracování realizační 
projektové dokumentace. Vítěz 
výběrového řízení by se stavbou 
mohl začít v září.    zt

Teplická lékařka je osobností roku  
Teplice – Absolutní vítězkou 
v kategorii Veřejná správa 
prestižní ankety Osobnost 
roku Ústeckého kraje 2017 se 
stala primářka Neurologického 
oddělení teplické nemocni-
ce Marta Vachová, která si 
certifikát za přínos pro rozvoj 
regionu převzala z rukou před-
sedy představenstva Krajské 
zdravotní Jiřího Nováka. 

„Chtěl bych paní primářce 
Martě Vachové poblahopřát a zá-
roveň jí děkuji za úsilí a péči, se 
kterou odvádí svoji práci. Velmi 
mě těší, že zaměstnanci naší 
společnosti se pravidelně umis-
ťují na předních příčkách této 
ankety, kdy o vítězi nerozhodují 
jen odborníci, ale také široká 
laická veřejnost,“ uvedl Novák.

„Je to úžasné ocenění nejen 
za moji práci, ale za úsilí všech 

zaměstnanců našeho oddělení 
a kolektivu teplického centra 
pro léčbu roztroušené sklerózy. 
Opravdu moc děkuji veřejnosti 
i našim pacientům, kteří nás 

podpořili, což vypovídá o tom, že 
jsou s naší prací spokojeni,“ rea-
govala primářka Vachová.    gz

Záchytka bude 
v teplické nemocnici 
Teplice – V areálu teplické 
nemocnice bude v budouc-
nu fungovat protialkoholní 
záchytná stanice. Tu vybuduje 
Krajská zdravotní v přízemí 
pavilonu C.  Náklady na zříze-
ní záchytky budou zhruba 13 
milionů korun. Záměr zřídit 
protialkoholní záchytnou 
stanici projednalo a schválilo 
představenstvo společnosti.

Pavilon C se nachází ve 
vnitrobloku areálu nemocnice 
s dobrou dopravní a technic-
kou obslužností a s možností 
vytvoření příjmu pacientů 
samostatným vstupem na od-
dělení, popřípadě vstupem ze 
stávajících společných prostor 
pavilonu. 

„Snažíme se zprovoznit 
novou záchytnou stanici již 
od roku 2011. Několik let jsme 
čekali na změnu zákona, která 
by nám umožnila tuto službu 
znovu registrovat. Novela již 
sice vešla v platnost, ale do 
posledního výběrového řízení 
se nikdo nepřihlásil. Ústecký 
kraj tedy hledá nejvhodněj-
ší řešení spolu s Krajskou 
zdravotní, která je největším 
poskytovatelem zdravotní 
péče v našem kraji,“ uvedl 
před časem hejtman Oldřich 
Bubeníček.

Záchytnou stanici v součas-
né době musí suplovat oddě-
lení Emergency v jednotlivých 
nemocnicích, čímž citelně 
zatěžují jejich provoz. Kraj má 
v plánu zřídit do budoucna 
více záchytných stanic.    gz

Rekonstrukce přesunula oddělení 
Teplice – Z důvodu rekonstrukce 
se Centrum pro léčbu roztrou-
šené sklerózy (MS centrum) 
a dětská neurologie teplické ne-
mocnice dočasně přestěhovaly. 

Od konce ledna je MS 
centrum téměř na tři měsíce 
přestěhováno z 3. podlaží poli-
kliniky na náhradní oddělení 
teplické nemocnice v budově C. 
Dětská neurologie se dočasně 
přesunula do prostor odborné 
ambulance chirurgie v 1. podlaží 
pavilonu G. Telefonní čísla zů-
stávají pro pacienty stejná.    gz



Václav Neckář a Bacily 
v Krušnohorském divadle 

Teplice – V Krušnohorském diva-
dle vystoupí Václav Neckář se 
svou kapelou Bacily. 

Na vystoupení si můžete 
zajít 26. února od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 350 do 450 ko-
run. Jejich aktuální koncertní 
program je postavený na 
základech třídeskového kom-
pletu s názvem Příběhy, písně 
a balady. 

Tento ve své době nejroz-
sáhlejší nahrávací projekt 
u nás si po letech rozhodně 
zaslouží koncertní podobu. 

Největší měrou se na něm 
podílel dramaturg Michael 
Prostějovský, hudební skla-
datelé Ota Petřina s Honzou 
Neckářem a textaři Ladislav 
Kantor a Zdeněk Rytíř. 

Písničky z této produk-
ce Neckáře provází už od 
osmdesátých let, a některé 
dokonce mnohem déle. Kon-
certní program bude doplněn 
několika dalšími písněmi, bez 
kterých si fanoušci nedove-
dou Neckářova vystoupení 
představit.    zt

Alice Springs Blues 
Band v Teplicích 
Teplice – Zpěvačka Alice Springs 
doprovázející se na historický 
nástroj Wurlitzer spolu s kape-
lou profesionálních muzikantů 
vystoupí v teplickém Jazz Clubu. 
Profesionalita, skvělá souhra 
a maximální radost ze společné 
hry a vystupování činí z Alice 
Springs Blues Band výbornou 
kapelu, která se každou chvílí 
přibližuje vrcholu českého hu-
debního nebe. Koncerty jejího 
blues bandu jsou pečlivě na-

Multikulturní  
festival se blíží 
Teplice – Krušnohorské divadlo 
hostí další ročník multikultur-
ního festivalu Lea, propojující 
divadlo, hudbu a tanec. Festival 
byl pojmenován po dlouholeté 
režisérce Hereckého studia 
a známé subretě Krušnohor-
ského divadla Teplice, paní Lee 
Čihákové. Herecké studio si 
touto událostí připomíná také 
Mezinárodní den divadla pro 
děti a mládež a Světový den 
divadla. Festival se uskuteční 
25. března od 17:00 hodin.    zt

V Jazz clubu zahraje 
kytarová legenda 
Teplice – V teplickém Jazz Clubu 
se představí česká jazz rocková 
skupina Energit, která vystu-
povala především v 70. letech 
20. století. Vznikla počátkem 
roku 1973 a sešli se v ní Luboš 
Andršt (kytara), Ivan Khunt 
(zpěv), Jaroslav Erno Šedivý 
(bicí) a Vladimír Padrůněk 
(baskytara). Nyní vystupuje 
složení: Luboš Andršt, Jiří 
Zelenka, Guma Kulhánek a Jan 
Holeček. Na koncert téhle party 
se můžete těšit 24. března od 
20:00 hodin. Vstupné je 180 ko-
run.     zt

zkoušené, ale přesto spontánní 
a dravě energické. Alice Springs 
je jednou z nejtalentovanějších 
muzikantek v Čechách. Koncert 
se uskuteční 31. března od 
20:00 hodin. Vstupné je 160 ko-
run.    zt

K Ř Í Ž O V K A bonmot Miloše Zemana
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stáhněte si kartu fanouška
fk teplice

Stačí snadné 
naskenování QR kódu

pokud máš android, 
tak nejprve stáhni 

aplikaci pass2U

pokud máš ios, tak jdi pokud máš ios, tak jdi 
rovnou do wallet a 

klikni na přidej

INZERCE

Kryštof zahraje v divadle akusticky 
Teplice - Do Krušnohorského 
divadla se po deseti letech 
vrací kapela Kryštof. Po 
velkolepých stadionech, 
obřích scénách, ohňostrojích, 
konfetách a monstrózních 
led obrazovkách chce Kryštof 
úplně zpět. Na holé pódium, 
tam, kde k písničkám potřebu-
jete „jen“ španělku a sami sebe 
– to je motto jejich aktuálního 
„JenomPísničkyTour 2018“. 
Koncert se uskuteční 26. břez-
na od 19:00 hodin. Vstupné je 
od 790 do 990 korun.    zt

Hity kapely Queen uslyšíte v kulturáku jinak
Teplice – Hity britské rockové 
skupiny Queen si užijete 
v Domě kultury v symfonickém 
provedení. Hraje se 15. března 
od 19:00 hodin a vstupné je od 
150 do 300 korun. Mimo jiné 
uslyšíte hity Don´t Stop Me 
Now,  Radio Ga Ga, I Want To 
Break Free či Bohemian Rhap-
sody. Skladby prověřené časem 
si vyslechnete v provedení 
sopranistky Hany Škarkové 
a tenora Marka Olbrzymeka. 
Na kytaru vám zahraje Jiří 
Sova.    zt

Jaromír Nohavica 
zazpívá v Teplicích 
Teplice – Užijte si sólový recitál 
jednoho z našich nejznámějších 
písničkářů s kytarou a heligon-
kou sestavený nejen ze zná-
mých písní, ale i z aktuálních 
novinek z nového alba Poruba. 
Koncert se uskuteční 23. února 
od 19:00 hodin v Krušnohor-
ském divadle. Vstupné je od 

500 do 600 korun. Fanouškové 
Jarka Nohavici si již určitě zvyk-
li, že jeho koncerty jsou samé 
překvapení, a vždy naprosto 
nově dramaturgicky sestavené, 
a rozhodně se mají na co těšit! 
Na současných koncertech 
Jarka doprovází na akordeon 
a piano vynikající muzikant 
z Varšavy Robert Kusmierski 
a na perkuse a bicí Pavel Plánka 
z Plzně.    zt
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května - u hřiště 
12.–15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 
6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 23.–27. 3., 
27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 
14.–18. 9., 19. 10.–23. 10., 23. 11.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické 
7.–10. 3., 11.–14. 4., 16.–19. 5., 20.–23. 6., 
25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Unčínská 21.–24. 2., 28.–31. 3., 2.–5. 5., 
6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle OSSZ 
16.–20. 3., 20.–24. 4., 25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 
3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 8.–12. 3., 12.–16. 4., 
17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 
4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 
23.–27. 2., 30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 8.–12. 6., 
13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny - parkoviště u tří věžáků 20.–23. 2., 
27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 1.–5. 3., 
5.–9. 4., 10.–14. 5., 14.–18. 6., 19.–23. 7., 
23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 
6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou Policie 
ČR 23.–27. 2., 30.–3. 4., 4.–8. 5., 8.–12. 6., 
13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
22.–26. 3., 26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6. , 5.–9. 7., 
9.–13. 8., 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 14.–17. 3., 18.–21. 4., 
23.–26. 5., 27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 - 22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 
3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 8.–12. 3., 12.–16. 4., 
17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 
4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 9.–13. 3., 13.–17. 4., 18.–22. 5., 
22.–26. 6., 27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Scheinerova 23.–27. 2., 30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 
8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 8.–12. 3., 12.–16. 4., 
17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 
4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 8.–11. 1., 
12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 
2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 15.–19. 3., 19.–23. 4., 
24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 
11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 28. 2. – 3. 3., 4.–7. 4., 9.–12. 5., 
13.–16. 6., 18.–21. 7., 22.–25. 8., 26.–29. 9., 
31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018

Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Skupova x Havlíčkova 19.–22. 2., 26.–29. 3., 
30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 
17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 
1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 
19.–23. 10., 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 1.–5. 3., 5.–9. 4., 
10.–14. 5., 14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 
27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 8.–12. 3., 12.–16. 4., 
17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 
4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 - na parkovišti u „Palm 
Beache“ 14.–17. 3., 18.–21. 4., 23.–26. 5., 
27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 
14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na 
parkovišti přes silnici 22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 
3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 22.–26. 3., 26.–30. 4., 
31. 5. – 4. 6. , 5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
kpt. Jaroše 12.–15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 
25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 2.–6. 3., 6.–10. 4., 11.–15. 5., 
15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 28. 9. – 2. 10., 
2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 22.–26. 3., 26.–30. 4., 
31. 5. – 4. 6., 5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 23.–27. 3., 
27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 
14.–18. 9., 19.–23. 10., 23.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 9.–13. 3., 13.–17. 4., 18.–22. 5., 
22.–26. 6., 27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Pod Doubravkou - parkoviště naproti č. p. 2900 
22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 
12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 23.–27. 2., 
30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 8.–12. 6., 13.–17. 7., 
17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 
1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 
19.–23. 10., 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo 19.–22. 3., 
23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 
10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
11.–14. 4., 16.–19. 5., 20.–23. 6., 25.–28. 7., 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 16.–20. 3., 
20.–24. 4., 25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 
3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
K. Čapka 2525 - u křižovatky s ul. U schodů 
23.–27. 2., 30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 8.–12. 6., 
13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 
9.–13. 3., 13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 5.–8. 3., 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 19.–22. 2., 26.–29. 3., 
30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 
17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 

31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 9.–13. 3., 
13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 23.–27. 3., 
27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 
14.–18. 9., 19.–23. 10., 23.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova 5.–8. 3., 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 16.–20. 3., 20.–24. 4., 
25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 
12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 20.–23. 3., 24.–27. 4., 
29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 
16.–19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 21.–24. 2., 28.–31. 3., 2.–5. 5., 
6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 
12.–15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Tyršova 28. 2. – 3. 3., 4.–7. 4., 9.–12. 5., 
13.–16. 6., 18.–21. 7., 22.–25. 8., 26.–29. 9., 
31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 2.–6. 3., 6.–10. 4., 
11.–15. 5., 15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 
28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 26.–29. 3., 
30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 
17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 21.–24. 2., 28.–31. 3., 2.–5. 5., 
6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 
20.–23. 3., 24.–27. 4., 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7., 
7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 20.–23. 11., 
25.–28. 12. 2018
Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní silnice 
9.–13. 3., 13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou21.–24. 3., 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–16. 3., 
17.–20. 4., 22.–25. 5., 26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 
19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 
6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 1.–5. 3., 5.–9. 4., 
10.–14. 5., 14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 
27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 20.–23. 3., 24.–27. 4., 
29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 
16.–19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
20.–23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 
10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Javorová 3025 13.–16. 3., 17.–20. 4., 
22.–25. 5., 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 
9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 13.–16. 3., 
17.–20. 4., 22.–25. 5., 26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 6.–9. 3., 10.–13. 4., 
15.–18. 5., 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 
2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018

Francouzská x Varšavská 13.–16. 3., 17.–20. 4., 
22.–25. 5., 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 
9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Ostravská x Bulharská 20.–23. 2., 27.–30. 3., 
1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 
18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 5.–8. 3., 
9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 
27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 16.–20. 3., 20.–24. 4., 
25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 
12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Jugoslávská 2534-5 21.–24. 2., 28.–31. 3., 
2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 
19.–22. 9., 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 
2709-2717 21.–24. 3., 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou ul. 
21.–24. 3., 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 
8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 
26.–29. 12. 2018
ul. U Garáží - u bývalého bunkru 20.–23. 2., 
27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD 6.–9. 3., 10.–13. 4., 
15.–18. 5., 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 
2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
U Soudu - zeleň nebo dopravní značení 
21.–24. 2., 28.–31. 3., 2.–5. 5., 6.–9. 6., 
11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova 21.–24. 3., 25.–28. 4., 
30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků 5.–8. 3., 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Libušina 2350 -bok domu na zeleni 19.–22. 3., 
23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 
10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 
14.–17. 3., 18.–21. 4., 23.–26. 5., 27.–30. 6., 
1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti 
„Pramenu“ 22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 
7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 6.–9. 3., 10.–13. 4., 
15.–18. 5., 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 
2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Sklářská 223 - 247 21.–24. 3., 25.–28. 4., 
30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD 7.–10. 3., 11.–14. 4., 
16.–19. 5., 20.–23. 6., 25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 
3.–6. 10., 7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská 5.–8. 3., 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi 19.–22. 3., 
23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 
10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Anglická - u nádraží Zámecká zahrada 
26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Litoměřická 12.–15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 
25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku věžáků 
12.–15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Jaselská 315 - naproti přes silnici 13.–16. 3., 
17.–20. 4., 22.–25. 5., 26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
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Vysoký dům hostil tradiční ples Arkadie
Ve Vysokém domě v Dubí 

Bystřici proběhl tradiční ples 
Arkadie. Necelé dvě stovky 
zaměstnanců, klientů a přátel 
Arkadie spolu se svými partne-
ry či rodinnými příslušníky se 
po roce sešly, aby se dobře ba-
vily a protančily dlouhý večer. 
Ples už má mezi tancechtivými 
přáteli Arkadie stálé příznivce, 
kteří oceňují méně formální at-
mosféru a pohostinnost tohoto 
zařízení. A očekávání všech 
se jako každý rok naplnila. 
Skupina Voice hrála ke spoko-
jenosti všech zúčastněných, 
nechyběla tombola a program 
zpestřila dvě taneční vystoupe-
ní. Skupina BollyLadies „dala“ 
svůj tradiční kankán a Honza 
Benedikt a Štěpánka Drobná, 
členové tanečního klubu Styl-
-Dance Teplice, ukázali, oč se 
za rok zdokonalili. 

„Akce byla jako každý rok 
milá a my jsme se rádi sešli 
v příjemném prostředí s lidmi, 
kteří mají Arkadii rádi,“ řekla 
ředitelka Arkadie Lenka Ma-
chaloušová. 

Významnou součástí tohoto 
plesu je stužkování absolven-
tů praktické školy Arkadie. 
Tentokrát si svou chvilku slávy 

prožili Honza Bokoč a Pepa 
Tynys. Symbolickému přijetí 
do světa dospělých v tento ve-
čer sekundovali ti, kdo jim na 
cestě k dospělosti pomáhali. 
Stužku jim připjal jejich třídní 
učitel Tomáš Vorochta se 
zástupkyní ředitele Martinou 
Vitvarovou. 

„Je to pro ně významná 
společenská událost, která 

posiluje jejich sebevědomí 
a rodičům je odměnou za 
péči, kterou věnovali svému 
dítěti s postižením,“ říká 
ředitel školy Arkadie Ivan 
Růžička. 

Symbolickému přijetí do 
světa dospělých v tento večer 
sekundovali ti, kdo jim na ces-
tě k dospělosti pomáhali. 

  Josef Hon, Arkadie Teplice

Trnovany zápas vyhrály

V přátelském duchu se nesl 
zápas mezi kroužky florbalu 
prosetického salesiánského 
střediska proti trnovanskému. 
Šlo o první konfrontaci po 
5 letech, spousta dětí nikdy 
střediska nereprezentovala. Do 
zápasu na půdě prosetické Zá-
kladní školy nastoupili 9–14leté 
děti a asistenti vedoucích, 
kteří na kroužcích pravidelně 
pomáhají. Trnovanské středisko 
mělo problémy s poskládáním 
sestavy. Tak na postu branká-
ře musela nastoupit Sabina 
Čmilová, která původně na akci 

jela jako divák a nikdy v bran-
ce nechytala. Svou úlohu ale 
zvládla bravurně, až některé 
i o 5 let starší soupeře přiváděla 
svými zákroky k úžasu. Vyhrálo 
středisko Trnovany 22:18. 
Děkujeme za skvělou reprezen-
taci: Sabině Čmilové, Samovi 
Nistorovi, Honzíkovi Kůsovi, 
Matějům Botošovi a Kadlecovi, 
Járovi Eliášovi a Pavlu Šimůnko-
vi. Děkujeme také za úžasnou 
podporu fanouškovskému 
teamu, který přijel z Trnovan do 
Prosetic fandit.    

 Salesiáni v Teplicích
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Škola dobře připravující absolventy do profesního života, 
doporučená Klubem zaměstnavatelů již čtyři roky po sobě 
jako nejlepší v kraji.

Škola nabízí studium v oborech zaměřených na:
• Elektrotechniku
• Logistiku
• Informační technologie
• Strojírenství
• Dopravu

Dále nabízíme moderní technické vybavení učeben a dílen, 
sportovní halu, hřiště, stravování, bezbariérový přístup,  
adaptační, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz a zkušený 
a kvalifikovaný pedagogický sbor.

Základní přidaná hodnota:
• Výuka CISCO Academy, výuka Fiktivních firem
• Motivační program Ústeckého kraje  
• Možnost zapojení do stipendijních programů firem
• Možnost získání osvědčení o elektrotechnické  

způsobilosti dle vyhl. 50/1976 Sb. (pro elektro)
• Zahraniční stáže (Finsko, Německo, Lotyšsko a další země)
• Možnost získání ECDL tzv. evropský řidičák na počítač, 

autoškola v rámci naší školy

Vážení uchazeči a Vážení rodiče,
děkujeme za Váš zájem a  účast na ukázkových dnech a dnech 
otevřených dveří, které jsme pro Vás zorganizovali v uplynulých 
týdnech. 
Doufáme,  že se Vám ve škole líbilo, a potvrdíte zájem podáním 
přihlášek ke vzdělávání do oborů školy nejpozději do 1. 3. 2018.
Jaroslav Mareš , ředitel školy

Střední průmyslová škola
Resslova 5, Ústí nad Labem

K O M U N I T Y
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Florbalistky 
v krajském finále

Krajské kolo starších žákyň 
ve florbalu bylo sehráno i za 
účasti osmi nejlepších týmů 
z kraje. Družstvo Gymnázia 
Teplice hrálo pohledný a útoč-
ný florbal. Bohužel se nám 
kvůli jednomu nešťastnému 
gólu nepodařilo postoupit do 
semifinále a děvčata obsadila 
v konečném součtu 5. místo. 

Přesto jim gratuluji a děkuji 
za skvělou reprezentaci školy. 
Složení týmu: B. Panešová, 
V. Steklá, K. Foltýnová, B. Hou-
dová, A. Benešová, A. Kotalo-
vá, N. Schindlerová, G. Bělová, 
A. Tykvová (všechny 4.A), 
K. Kubíková, B. Baierová (3.A) 
a S. Bartschová (2.A).  

  Gymnázium Teplice
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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

Tým lékařů specialistů od ledna 2018 
rozšiřuje ordinace dermatologů

MUDr. Linda Todtová
Sestra: Renáta Janoušková, DiS.
Kontakt: 477 102 120
Ordinační hodiny:
Po: 8:00–12:00
Út: 8:00–12:00
Pá: 8:00–12:00

MUDr. Jaromíra Janků
Sestra: Bc. Michaela Sedláčková
Kontakt: 477 102 207
Ordinační hodiny platné od: 5. 2. 2018
Po: 7:30–12:00 13:00–14:30
Út: 7:30–12:00 13:00–14:30
St: 8:00–12:00 13:00–14:30
Čt: 7:30–12:00 13:00–14:30
Pá: 7:00–12:00 13:00–14:00

I nadále klademe důraz na profesio-
nální lékařskou péči, komplexní terapii 
s využitím nejmodernější diagnostiky 
a individuální přístup. 

Těšíme se na vaši návštěvu. MC
20
18
00
29

Ústecká EUC Klinika posílila tým specialistů
Dermatologická ordinace 

EUC Kliniky Ústí nad Labem 
poskytuje komplexní dermato-
logickou péči, do které kromě 
prevence a léčby onemocnění 
patří i estetické zákroky. V led-
nu 2018 zahájila svou praxi 
MUDr. Linda Todtová, od února 
2018 nastupuje MUDr. Jaromíra 
Janků. Tímto si vás dovolujeme 
pozvat do nově otevřených ordi-
nací na kožním oddělení.

MUDr. Jaromíra Janků
Po absolvování lékařské fa-

kulty Karlovy univerzity v Plzni 
nastoupila v roce 2009 na Kožní 
oddělení Masarykovy nemocni-
ce, kde pracovala nejprve na lůž-
kové, následně ambulantní části 
oddělení. Po dvouleté praxi zís-
kala stipendium na Univerzitní 
kožní klinice Carl Gustav Carus 
v Drážďanech, kde absolvovala 
odbornou stáž. Sedm let půso-

bí na klinice plastické chirur-
gie Esteticusti, s.r.o., kde získala 
zkušenosti se zákroky estetické 
dermatologie. MUDr. Jaromíra 
Janků je atestovaným specialis-
tou v oboru dermatovenerologie 
a kromě standardní dermatolo-
gické praxe se zabývá sklerote-
rapií, laseroterapií a estetickou 
medicínou.

Proč jste se rozhodla pracovat 
v ambulantním sektoru EUC 
Kliniky Ústí nad Labem?

Po návratu z rodičovské do-
volené bych chtěla pokračovat 
v dosavadní praxi a zabývat se 
všeobecnou dermatologií. Kro-
mě toho bych však ráda rozšířila 
svou specializaci o nadstandard-
ní služby, což mi umožňuje prá-
vě zázemí EUC Kliniky ÚL. 

O jaké služby se konkrétně 
jedná? 

K dispozici bude kompletně 
vybavený dermatochirurgický 
sálek, což přinese komfort paci-
entům, kteří již nebudou odesí-
láni na další pracoviště k od-
stranění kožních projevů, ať už 
z hlediska estetického, nebo 
preventivního, čímž se rovněž 
urychlí případně následné zhod-
nocení histologického nálezu – 
to vše na jednom pracovišti. 

Zabýváte se estetickou medi-
cínou. Jaké nové trendy tedy 
může EUC Klinika nabídnout?

Nově mohou klienti kliniky 
využít nadstandardních slu-
žeb, jako je chemický peeling, 
abraze seborrhoických veruk, 
korekce hypertrofických a ke-
loidních jizev, korekce vrásek 
botulotoxinem, odstranění cév-
ních anomálií elektrokoagula-
cí, již zmiňované chirurgické 
odstranění nezhoubných kož-
ních projevů a řešení nadměr-
ného pocení. 

Zabýváte se také sklerotera-
pií, co mohou klienti očekávat 
v tomto oboru? 

Skleroterapie je neinvazivní 
metoda k odstranění křečových 
žil nebo metličkových varixů. 
Skleroterapie je efektivním ře-
šením v rámci prevence, ale 
převážně estetickým zákrokem, 
který obzvláště ženám zaručí 
krásnější a mladší nohy, zejmé-
na pro letní období. Tato terapie 
se provádí převážně v chladněj-
ších měsících, jelikož je vázána 
na následnou kompresivní ban-
dáž prostřednictvím speciálních 
punčoch. Všechny pomůcky 
a podrobné informace klienti ob-
drží v rámci naší specializované 
poradny.    pr


