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Pavel 
Šedlbauer

Fotbal reprezentuje město,  
ale to nás nepodporuje
STRANY 8–9

Na místě zimáku roste 
sportovně-obchodní centrum 
STRANA 5

Zprávy

Kruhový objezd v Přestanově  
se zpozdí a prodraží
STRANA 7

Byznys



PŘEHLED PLESŮ
Krušnohorské divadlo
16/3 Maškarní ples Krušnohorského  
 divadla Teplice
17/3 Společenský ples sportovců

KLUB HVJEZDA 
24/3 2000  Doga 
21/4 2000  U2 desire revival band

BOŽÁK 
31/3 2100  Selfish Murphy

JAZZ CLUB
16/3 2000  Jamie Marshall a Amplified  
  Acoustic Band
24/3 2000  Energit a Luboš Andršt
31/3 2000  Alice Springs Blues Band
6/4 2000 Soul Sisters
14/4 2000  Vince Agwada Blues Band
21/4 2000  František Uhlíř Team feat.  
  Andy Schofield
27/4 2000  Marcella Camargo

KNAK TEPLICE
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)

KINO KVĚTEN
15/3 2000  Hora
16/3 1730  Věčně tvá nevěrná
17/3 1530  Cesta za králem trollů
18/3 2000  Tomb Raider
19/3 1730  Tátova volha
20/3 2000  Tlumočník
21/3 2000  Mečiar
22/3 2000  Dej mi své jméno
23/3 1730  Čertoviny
24/3 2000  Oni 2: Noční kořist
25/3 945  Pračlověk
26/3 2000  Pacific Rim: Povstání
27/3 2000  Pacific Rim: Povstání
28/3 2000  S láskou Vincent
29/3 1730  Akta Pentagon: Skrytá válka
30/3 1730  Eric Clapton
31/3 1330  Sherlock Koumes
31/3 1800  Piková dáma, Petr Iljič  
  Čajkovskij

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
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
12/3 1900  Šašek a syn
15/3 1530  Čarodějnický učeň
18/3 1900  Jak se Husákovi zdálo,  
  že je Věra Čáslavská
22/3 1900  Příliš drahá Mathilda
29/3 1800  The Loser(s)

DŮM KULTURY

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
29/3 1800  Svátek jara 2018
4/4 1900  Dan Bárta a Illustratosphere
14/4 900  Základy shiatsu pro  
  každého – seminář
17/4 1600  Naše zahrádka
17/4 1700  Naše zahrádka
21/4 900  Základy shiatsu pro  
  každého – seminář
21/4 1500  Kouzelná školka – Michalovi  
  mazlíčci
24/4 1900  Jiří Krampol a Milan Drobný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 18/3 Lego – svět kostiček
do 29/4 Obrazy Petra Fejfara

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

Tip Romana Dietze
Letošní rok je pro Severočeskou filharmonii 

Teplice velmi významným jubilejním rokem. 
Připomínáme si totiž 180. výročí založení 
orchestru a 70. výročí jeho znovuobnovení 
po krátké pauze během druhé světové války. 
A tomu jsme přizpůsobili naši sezónu nejen 
po dramaturgické stránce, ale také vzhle-
dem k aktivitám, se kterými se naši příznivci 
setkají i jinde než v koncertním sále. Abych ale 
nepředbíhal, rád bych  pro nadcházející dobu doporučil zejména 
Zahajovací koncert už 54. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga 
van Beethovena, kdy se v Teplicích 24. května s filharmoniky 
představí světoznámý korejský klavírista Kun Woo Paik, pod 
vedením dirigenta Petra Vronského, který se s novou sezónou 
stává naším novým šéfdirigentem. Celý festival, který potrvá od 
konce května do závěru června, nabídne řadu zajímavých hostů 
od nás i ze světa. Impozantní bude rovněž Závěrečný koncert 
festivalu, kdy pod vedením Charlese Olivieri-Munroa vystoupíme 
společně se sedmdesátičlenným pěveckým sborem z polského 
Krakova v koncertním provedení opery Evžen Oněgin P. I. Čajkov-
ského. Jak jsem ale zmínil v úvodu, vzhledem k našemu jubileu se 
aktivity rozšířily i mimo hudební rámec. Intenzivně pracujeme na 
novém vydání knihy, která mapuje vznik orchestru a jeho vývoj 
od počátku v roce 1838 až do současnosti. Knihu jsme poprvé 
vydali před deseti lety a nyní chystáme její reedici s dodatkem 
posledních let, nových fotografií nejen ze zájezdů a spousty dal-
ších zajímavostí. Kniha bude veřejnosti představena v listopadu 
na koncertě, na kterém vyvrcholí naše celoroční oslavy. Koncert 
se uskuteční v Teplicích 15. listopadu a je koncipován jako kon-
cert oslavující 180. výročí založení orchestru, ale také 100. výročí 
založení Československa. Součástí bude také slavnostní vyhlašo-
vání Cen hejtmana Ústeckého kraje a již nyní mohu prozradit, že 
se během tohoto zajímavého koncertu představí dirigenti, jejichž 
profesní životy se významně propojily se Severočeskou filhar-
monií Teplice. Na to si ale ještě musíme část roku počkat, proto 
přijměte pozvání také na koncerty naší běžné abonentní sezóny, 
které nabízejí řadu zajímavých hostů. Nyní nás 5. dubna čeká 
například houslista Roman Patočka, který patří mezi výjimečné 
osobnosti nastupující generace sólistů, ale nezapomeňme také 
komorní cyklus, který už třetím rokem pořádáme v Zahradním 
domě v Teplicích. Tam se představují členové naší filharmonie se 
svými dalšími hudebními aktivitami, tedy kromě jejich účinková-
ní s naším orchestrem. Ten v řadě již sedmý komorní koncert se 
mimořádně uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích, kde 
se 11. dubna od 19 hodin představí žesťové kvinteto FiveBrass 
společně s Pěveckým sborem Audite Silete Bohusudov.
  Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice

K U L T U R O U

Maraton s roztroušenou sklerózou vynesl přes třináct tisíc  
Teplice – Více než osmdesát lidí 
z Teplic a okolí přišlo podpořit 
pacienty s roztroušenou skle-
rózou (RS). První březnovou 
sobotu se cvičením zapojili do 
sedmého ročníku 24hodinové-
ho Maratonu s roztroušenou 
sklerózou (MaRS). Hlavním 
cílem MaRSu je motivovat ne-
mocné k pravidelnému pohybu, 
který je důležitou součástí 
léčebného režimu. Z dobrovol-
ných příspěvků vybrali částku 
13 550 korun, které poputují na 
dovybavení nové tělocvičny pro 
pacienty s RS v teplickém MS 
Centru.

„Pravidelná péče o fyzickou 
i psychickou kondici je pro 
pacienty s RS naprosto zásadní. 

Pokud změní svůj životní styl, 
udrží se déle aktivní a zmírní 
příznaky nemoci,“ říká fyziote-
rapeutka teplického MS Centra 
Andrea Mareschová. 

V Teplicích lidé cvičili čtyři 
hodiny v tělocvičně ZŠ Buzu-
lucká. Pomocí telemostu se 
propojili se základnou v Praze, 
kde se tradičně cvičilo nepře-
tržitě 24 hodin. Organizátorem 
akce je Nadační fond IMPULS 
společně s organizací Roska 
Teplice a teplickým MS Cent-
rem pro léčbu RS. 

„Cvičili pacienti, jejich 
rodiny, přátelé, kolegové z prá-
ce, terapeuti i lékaři, zapojil 
se každý, kdo chtěl podpořit 
dobrou věc,“ uvádí předseda 

organizace Roska Teplice Vladi-
mír Frühauf.

Do letošního maratonu 
se zapojilo 32 měst z celé 

republiky i zahraničí. V Česku 
žije více než 18 tisíc pacientů 
s RS, v Ústeckém kraji je to přes 
1000 nemocných.    gz
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Dodržujete  
velikonoční zvyky?

Karin Körschnerová 
26 let 
mateřská dovolená 
Teplice 
 
 

Na Velikonoce, jako každý rok, 
barvíme vajíčka, pečeme velikonoční 
sušenky a beránka. 

Kateřina Bambasová 
26 let 
studentka 
Teplice 
 

 
Velikonoce neslavím, maximálně bych 
si koupila nějakou dekoraci. Jinak 
malování vajíček, pletení pomlázky 
a tak dále, bych si nechala už pro děti. 

Veronika Bleilová 
27 let 
mateřská dovolená 
Teplice 
 
 

Na Velikonoce chodíme hodovat 
po vesnici. Samozřejmě barvíme 
vajíčka a k jídlu jsou vždy chlebíčky 
jednohubky a k obědu bramborový 
salát a řízek.

Adéla Martináková 
21 let 
administrativa 
Teplice 
 
 

Já osobně nedodržuji žádné zvyky, 
ale mamka dělá aspoň velikonoční 
výzdobu. A u babičky nesmí chybět na 
stole beránek. 

A N K E T A

Taxislužba se regulovat nebude

Teplice – Novou vyhlášku, která by regulovala provozování taxi-
služby ve městě,  tepličtí zastupitelé neschválili. Vyhrocenou 
situaci kolem provozovatelů taxi ve městě bude vedení města dál 
sledovat. 

„Zastupitelstvo uložilo vedoucí odboru dopravy sledovat vývoj 
legislativy týkající se taxislužby a případně navrhnout odpovída-
jící opatření,“ říká Ivana Müllerová z odboru dopravy teplického 
magistrátu.

K vyhrocení situace ve městě došlo v poslední době, kdy se 
tu ukázal nový provozovatel, jehož auta jsou nepřehlédnutelná, 
vypadají totiž jako dřívější vozy Veřejné bezpečnosti. Navíc 
nabízejí nižší ceny, než jaké jsou v Teplicích běžné. Dlouholetí 
řidiči taxislužby v Teplicích proto sepsali na vedení města petici, 
ve které poukázali na nerovnost podmínek.    gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 14. 3. 2018 
 Příští vydání: 11. 4. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 4. 4. 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

Veselé Velikonoce
Blíží se 

Velikonoce. 
Svátky, od 
kterých oče-
káváme ale-
spoň náznak 
jara, které 
po letošním 
mrazivém 

únoru všichni netrpělivě 
vyhlížíme. Svátky, kdy ně-
kteří dodržují různé zvyky 
a tradice. Včetně té nejvíce 
rozšířené – hodování. Tra-
dice, kterou mužská polo-
vina populace dělá údajně 
proto, aby ta ženská vyšle-
haná polovina zůstala celý 
rok zdravá a uchovala si 
plodnost. No, která z nás je 
z toho nadšená?

Pravá podstata Veliko-
noc se však postupně vy-
trácí. Zvyky a tradice se 
už dodržují málokde. Vět-
šina z nás si tyto svátky 
spojuje s volným prodlou-
ženým víkendem. Kromě 
prodlouženého víkendu 
jsou Velikonoce radostí 
také pro obchodníky. Vá-
noce, které do nás hustí 
už od září, naplní regály 
figurkami Mikulášů a an-
dělů, vystřídají Velikonoce 
s figurkami kuřátek a za-
jíčků.

Ať zvyky dodržujete 
nebo ne, tak pro všechny 
jsou Velikonoce poslem 
jara. Jara, které s sebou 
nese spoustu akcí ve měs-
tech a obcích a které nám 
zpestří všední dny.
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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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 Stonic. Kombinovaná spotřeba 4,2-5,5 l/100 km. Emise CO2 109-125 g/km. Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Kia víkend 17. - 18. března
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Padají pokuty za protikuřácký zákon
Teplice – Úřady pokutují za 
nedodržování protikuřáckého 
zákona. Za necelý rok jeho plat-
nosti udělili hygienici v celém 
Ústeckém kraji třicet pokut 
v celkové výši 108 000 korun.

„Co se týče teplického okre-
su, tak bylo ve sledovaném 
období uděleno šest pokut 
v celkové výši 22 000 korun 
a v okrese Ústí nad Labem 
dvě pokuty v celkové výši 
10 500 korun. Sankce byly 
uloženy za nedostatečné 

označení provozovny a za 
kouření v provozovně,“ říká 
Simona Gunarová, ředitelka 
odboru hygieny výživy a PBU 
z krajské hygienické stanice.

Pokuty nejsou zanedbatelné. 
Za kouření v místech, kde je 
to zakázáno, hrozí kuřákovi 
pokuta až 5000 korun. Pokutu 
10 tisíc korun může dostat pro-
vozovatel za neoznačení provo-
zovny zákazem kouření. Pokutu 
až 50 tisíc korun může dostat 
provozovatel za nevyzvání 

kuřáka, aby cigaretu uhasil 
nebo odešel. Až 300 tisíc korun 
pak může zaplatit majitel, který 
nevykáže podnapilého mladší-
ho 18 let.

Kromě restaurací zakazuje 
zákon kouření včetně elek-
tronických cigaret také na 
letištích a v zoo s výjimkou vy-
hrazených prostor, zastávkách 
a ve vozech MHD, ve zdravot-
nických zařízeních, vnitřních 
sportovištích nebo dětských 
hřištích.    gz

Tepličtí studenti jsou 
nejlepší obráběči kovů  
Teplice – Mladí obráběči a ob-
ráběčka kovů změřili své 
dovednosti. Regionální kolo 
soutěže Kovo - Junior uspořádala 
teplická Střední škola stavební 
a strojní. Do regionální soutěže 
se ve školních kolech nominova-
lo dvanáct soutěžících, jedenáct 
žáků a jedna žákyně učebního 
oboru Obráběč kovů ze šesti 
škol Ústeckého kraje.

„Cílem soutěže bylo porovnat 
úroveň žáků a kvalifikovat nej-
lepší do celostátního kola,“ řekl 
Aleš Frýdl, ředitel školy.

První dvě místa obsadili 
soutěžící z Teplic. Na druhém 
místě se umístila jediná soutěží-
cí dívka, která se stala nejlepší 
mladou obráběčkou kovů 
v kraji.    gz
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

23
let

Policie hledá vandala, který poškodil Jubilejní kašnu
Tepličtí policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který poškodil Jubilejní 
kašnu, známou také jako kašna 
Kolostujova v ulici U Císařských lázní. 
„Vandal odlomil z pískovcového chrliče 
ve tvaru hlavy prasete horní část, 
škoda byla předběžně vyčíslena na tři 
tisíce korun. Policisté případ prověřují 
jako přestupek proti majetku, a pokud 
bude pachatel vypátrán, hrozí mu až 
padesátitisícová pokuta,“ říká mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek.    gz
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SATELITNÍ
DOTACE
Na montáž nové paraboly
jen za 300 Kč nebo naladění
karet FreeSAT 
tel.: +420 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz

MC20180047

Kaple v Dolánkách 
se dočká opravy  
Ohníč – Kaplička, která se nachází 
v odlehlejším místě Dolánek, se 
bude rekonstruovat. Z minister-
stva zemědělství získala Ohníč 
na opravu kapličky 303 tisíc 
korun a z obecního rozpočtu vy-
členila bezmála 130 tisíc korun. 
Oprava této církevní památky 
začne letos na jaře.    gz

Domy pro arabské klienty lázní 
na Modlansku jsou znovu ve hře
Modlany – Kuvajtský developer 
zveřejnil v informačním systé-
mu EIA záměr na vybudování 
infrastruktury pro nové rodin-
né domy. Jde o dlouho probíra-
né rodinné domy pro arabské 
návštěvníky lázní v Modlanech 
na Teplicku. Krajský úřad loni 
územní rozhodnutí na výstav-
bu 57 domů zrušil, protože chy-
bělo posouzení vlivu na životní 

prostředí. Protože záměr inves-
tora přesahuje plochu pěti hek-
tarů, platila pro něj podmínka 
posouzení plánů v procesu EIA. 
„Neproběhlo zjišťovací řízení 
na posouzení vlivu na život-
ní prostředí,“ řekla ČRo tehdy 
Markéta Flochová z ústeckého 
krajského úřadu.

Podle dokumentace pro 
posouzení vlivu na životní 

prostředí chce investor posta-
vit do roku 2020 například sil-
nice a parkovací místa, včetně 
inženýrských sítí. 

Mělo by jít o stavební po-
zemky na Modlansku u Teplic, 
které patří arabským vlastní-
kům. Plány dlouhodobě vadí 
některým místním obyvate-
lům, kteří mají obavy z přílivu 
cizinců.    gz
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Na místě bývalého zimáku roste  
sportovně-obchodní centrum
Teplice – Na místě býva-
lého zimního stadionu 
vyroste sportovně-ob-
chodní centrum. In-
formovala o tom firma 
JHT developera Jarosla-
va Třešňáka.  Stavba 
byla zahájena v úno-
ru. A aby byla splněna 
podmínka, že na místě 
bude sportoviště, tak 
na střeše obchoďáku 
vznikne velké lanové centrum 
s několika prolézačkami. Na 
konci listopadu letošního roku 
by mělo být hotovo. Cena, za 
kterou bude lanový park posta-
ven, je téměř 22 milionů korun. 

„Harmonogram prací je jas-
ně naplánovaný tak, aby už 
v prosinci 2018 před vánoční-
mi svátky bylo centrum v pro-
vozu,“ řekl mluvčí JTH Karel 
Schön.

Lanový park bude na-
bízet dětem i dospělým 
výlet do velkých výšek. 
Park bude obsahovat 
14 překážek ve výšce asi 
6 metrů nad střechou. 
Chybět nebudou také 
lanovky, které jsou po-
pulárním prvkem všech 
lanových parků. Výho-
dou bude to, že provoz 
lanového parku a lano-

vek bude oddělený a návštěv-
níci si budou moci vybrat, kte-
rou atrakci navštíví. Každý 
návštěvník bude mít na sobě 
oblečený celotělový úvazek se 
speciální karabinou.    gz

Memorandum vypovězeno, 
průzkum pokračuje
Cínovec – Memorandum o těž-
bě lithia společností European 
Metals Holdings Česko vypo-
vědělo. Sdělil to Tomáš Hüner, 
ministr průmyslu v demisi za 
hnutí ANO. Výpověď memoran-
da o těžbě lithia u Cínovce už 
australské společnosti zaslal. 
Ministerstvo průmyslu a obcho-
du memorandum vnímalo jako 
obecné prohlášení bez právních 
závazků k České republice.

„Chtěl jsem se chovat ko-
rektně a najít oboustranné ře-
šení, které by celou kauzu po-
dezřelého Memoranda o lithiu 
uzavřelo. Bohužel ze strany 
australské společnosti neby-
ly podniknuty kroky k vyřeše-
ní situace,“ zdůrazňuje ministr 
Hüner.

Australská společnost 
i přes vypovězení Memoran-
da však v přípravách těžby li-
thia pokračuje. Navíc tvrdí, 
že vypovězení neovlivní její 

průzkumná práva. Licenci fir-
mě Geomet, která je dceři-
nou firmou European Metals 
Holdings, vydalo ministerstvo 
životního prostředí už v roce 
2010.

S těžbou lithia, které se vyu-
žívá při výrobě baterií, měl in-
vestor začít v roce 2022. V plá-
nu bylo dobýt 37 milionů tun 
rudy.    gz

V Šanově je objížďka, 
stejně jako na podzim
Teplice – Blíží se jaro a s ním 
spojená řada dopravních 
omezení. I v Teplicích to není 
jiné. Momentálně je zavřena 
křižovatka ulic Pod Doubrav-
kou, K. J. Erbena a Josefa 
Suka. Rekonstrukce povrchu 
si vyžádala celkové uzávěry 
ulic. Začala 12. března a potrvá 
až do konce měsíce. Jedná 
se o stejný úsek jako loni na 
podzim.    gz

Teplické miminko 
dostalo 20 tisíc 
Teplice – Hejtman kraje Oldřich 
Bubeníček předal mamince, 
které se narodilo první teplické 
miminko roku 2018, slíbený dar. 
Petra Nováková z Teplic přivedla 
na svět holčičku Pavlínku 1. led-
na v 1:08 hodin. Malá Pavlínka 
je nejen první teplické miminko, 
ale zároveň první miminko 
v nemocnici, která spadá pod 
Krajskou zdravotní. Finanční 
dar ve výši 20 000 korun předal 
hejtman mamince nyní třímě-
síční holčičky první březnové 
pondělí.    gz

Kubera chce být znovu primátorem i senátorem
Teplice – Teplický primátor a se-
nátor Jaroslav Kubera (ODS) 
bude na podzim obhajovat oba 
dva své posty.  Do senátu se do-
stal v roce 2000. „Protikandidát, 
který by mě porazil, nemá šanci 
být místopředsedou senátu. Mít 
tam místopředsedu je dobré jak 
pro Teplice, tak pro celý kraj, 
proto budu kandidovat,“ řekl 
stávající místopředseda horní 
parlamentní komory Kubera. 
V boji o senátní křeslo se utká 
například s komunistou Tomá-
šem Zíkou. 

Také do komunálních voleb 
chce Kubera, kterého poprvé 

volby vynesly do čela města 
v roce 1994, zasáhnout. Dlouho-
době se chlubí především vyrov-
naným hospodařením města, 
které nemá dluhy, a dokonce 
má i v kase rezervu. „Chci znovu 
kandidovat, přeci nenechám na-
šetřené peníze napospas,“ uvedl 
Kubera.

Úspornou politikou je Kube-
ra znám, ale ne všichni Tepli-
čané s tím souhlasí a peníze by 
raději investovali do rozvoje 
města. Vadí jim například, že ve 
městě není venkovní koupaliště 
a že pořádná cyklostezka je až 
v sousedním Ústí.     gz

Beuronská kaple 
se dočkala proměny
Teplice – V unikátní Beuronské 
kapli v budově teplického 
gymnázia byla dokončena 
rekonstrukce a kaple byla 
slavnostně otevřena. 

Restaurátoři, pod vedením 
akademického malíře Pavla 
Nováka, se zaměřili na obnovu 
zdejších unikátních nástěn-
ných maleb. Kaple získala 
i točité schodiště, kterým se 
návštěvníci při prohlídkách 
dostanou do prvního patra. 
„V poslední fázi bylo proinves-
továno za restaurátorské a sta-
vební práce přibližně 10 mili-
onů. V předchozím období se 
v kapli proinvestovaly cca tři 
miliony,“ řekl Jakub Mráček, 
jeden z bývalých studentů, 
které obnovu inicioval. 

Kaple je nejstarší plně 
dochovanou beuronskou 
památkou na českém území, 
v naší republice se nachází 
na 40 památek vymalovaných 
v tomto uměleckém stylu.    gz

ZLATÝ ERB

Ohníč postupuje 
Ústecký kraj – Výsledky 20. roč-
níku soutěže Zlatý erb byly 
slavnostně vyhlášeny. V Ústec-
kém kraji se přihlásilo 29 měst 
a obcí. 

V kategorii nejlepší webová 
stránka města zvítězil Most, za 
ním Bílina a Chlumec. V kate-
gorii obecní web zvítězil Oh-
níč, druhý byl Přestanov a třetí 
Mnetěš. V kategorii Smart City 
a nejlepší elektronická služba 
zvítězily Litoměřice s Komu-
nitním plánováním sociálních 
služeb před portálem Litoměři-
ce: Geoportál a portálem Mos-
tecké listy on-line deník města 
Mostu.

„Jsem rád, že se do soutěže 
o nejlepší webové stránky za-
pojuje stále více obcí a měst. 
Webové prezentace jsou zdro-
jem řady informací pro ob-
čany, a proto si vážím vedení 
měst a obcí, že dokáží svým 
občanům užitečné informace 
takto zprostředkovat,“ řekl při 
předávání cen hejtman Old-
řich Bubeníček.

Do celostátního kola postu-
pují Most, Ohníč a Litoměřice. 
Vítězové budou vyhlášeni při 
společenském večeru v rámci 
konference Internet ve státní 
správě a samosprávě 9. dubna 
v Hradci Králové.    gz
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Dopravu kraje denně
využívá 66 % lidí
Ústecký kraj – Ústecký kraj chce 
dál rozšiřovat svoji integrova-
nou dopravu. Díky ní mohou 
lidé například cestovat na jed-
nu jízdenku autobusem MHD 
i vlakem. Kraj chtěl před roz-
šiřováním systému vědět, jaké 
povědomí cestující o integro-
vané dopravě mají, a nechal si 
proto zpracovat průzkum. Na 
1800 lidí odpovídalo třeba na 
to, jak často veřejnou dopravu 
využívají a kam vlakem nebo 
autobusem cestují.

Denně podle průzkumu 
cestuje 66 procent lidí. Dal-
ších 23 procent oslovených 
dopravu využívá jednou až 
třikrát týdně. Největší počet 
respondentů využívá dopravu 
do práce a velké množství dětí, 
žáků a studentů, kteří cestují 
do školy.

„Tato akce nám přinesla 
řadu zajímavých informací, 
37 % dotázaných například 
odpovědělo, že od zavedení 
a postupného rozšiřování 
integrované dopravy v kraji 
v roce 2015 cestují levněji. 
Podobně příznivě vyzněly 

odpovědi k rychlosti, s ja-
kou se lidé dostanou do cíle 
své cesty – 21 % cestujících 
uvedlo, že od integrace jezdí 
rychleji,“ řekl náměstek hejt-
mana Jaroslav Komínek.

Integrovaná doprava se le-
tos zřejmě rozšíří do Roudnice 
a do Loun. Zapojit by kraj chtěl 
i Most a Litvínov. Do krajské 
integrované dopravy patří 
v současné době v Ústeckém 
kraji například MHD v Tep-
licích, Ústí nad Labem nebo 
v Děčíně a také vlaky Českých 
drah.    zut

Dubští bojovníci 
budou na šampionátu
Dubí – Začátkem července čeká 
thajské boxery z Dubí výzva, 
a to Mistrovství Evropy v Muay 
Thai 2018 v Praze. Pro thajský 
box, který byl uznán nově jako 
sport olympijský, je to velká 
událost. Z dubského klubu Leo-
nidas gym se do výběru dostali 
bratři David a Daniel Štajncovi. 
Třetí z bojovníků Filip Gorol 
se 3. března utkal o postup do 
výběru na evropský šampionát 
a vyhrál.  „I když byla příprava 
krátká a soupeř těžký, Filip tuto 
výzvu zvládl bravurně a souboj 
s přehledem vyhrál. Touto vý-
hrou jsme získali Titul výběru 
reprezentace a postup na 
Mistrovství Evropy,“ řekl trenér 
Ladislav Horejš.    gz

Po objížďce  
až do půlky května
Teplice - Z důvodu rekonstruk-
ce vodovodu a kanalizace je 
úplně uzavřena ulice Luční 
a částečně uzavřena ulice 
Sklářská. Objížďka vede ulicí 
Stará Duchcovská a uzavírka 
potrvá až do 15. května.    gz

UZAVÍRKA

Pozor na mazlíčky, 
začala deratizace

Teplice – V rámci prevence 
nadměrného výskytu hlodavců 
provede teplický magistrát 
preventivní periodickou povr-
chovou deratizaci. Akce bude 
probíhat až do 20. dubna.

„Nástrahy budou umístěny 
na místech přístupných ve-
řejnosti do jedových staniček, 
které znesnadňují přístup dě-
tem a domácímu zvířectvu. De-
ratizované objekty a prostory 
i deratizační staničky uložené 
na volném prostranství budou 
označené výstražným návěs-
tím. I když látky k usmrcení 
hlodavců nejsou klasifikovány 
jako jedy, mohou domácím 
zvířatům, ale i malým dětem 
způsobit zdravotní problémy,“ 
říká vedoucí odboru životního 
prostředí Dagmar Teuschelová.

Pozorní by měli být pře-
devším majitelé psů a koček 
i rodiče malých dětí.    gz
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Bílina uvažuje o výkupu 
problémových bytů 
Bílina – Přes 300 bytů nabízejí 
jejich majitelé městu za více 
než 60 milionů a cena není 
konečná. Výkupem by se dalo 
zabránit přílivu nepřizpůsobi-
vých do města. 

„Když neuděláme nic, 
situace se nezlepší. Ve výkupu 
vidíme jednu z možností, jak 
z nezanedbatelné části zabrá-
nit úplné devastaci některých 
domů a přistěhování se dalších 
problémových nájemníků. 
Pokud se nám podaří byty 
vykoupit, bude to první krok, 
aby se v Bílině žilo lépe, aby 
odtud lidé neodcházeli,“ uvedl 
starosta Oldřich Bubeníček.

Výkup bytů je součást pro-
jektu Bílina – bezpečné město, 
který zahrnuje i prevenci před 
sociálně patologickými jevy, 
kontroly zneužívání sociálních 
dávek, dodržování veřejného 
pořádku a mnoho dalších opat-
ření vedoucích ke zkvalitnění 
života ve městě.

„Jedná se o 353 bytů, které 
by město podle nabídky maji-
telů odkoupilo za 66 milionů 
korun. To je zatím jen nabídka, 
kterou nikdo doposud neak-
ceptoval. V úvahu musíme 

vzít úvěry i zůstatky na účtech 
společenství vlastníků jedno-
tek. Další náklady představují 
rekonstrukce bytů, které jsou 
zdevastované. Ty by podle sou-
časných předpokladů měly či-
nit celkem asi 41 až 45 milionů, 
město mohlo získat na opravy 
až 30 milionů z dotací,“ dodal 
předseda komise pro výkup 
bytů Pavel Musil.

Na stavu problémových 
domů závisí i hodnota okol-
ních nemovitostí. Jakmile 
budou byty v majetku města 
a budou bezproblémové, opět 
porostou i ceny okolních ne-
movitostí.    gz

I N Z E R C E

MC
20
18
00
54

Nastávající měsíc březen znamená 
pro vodohospodáře oslavy Světové-
ho dne vody. 22. březen byl v roce 
1992 na Mezinárodní konferenci 
OSN o vodě a životním prostředí 
v Rio de Janeiru vyhlášen Světovým 
dnem vody. Svátek si klade za cíl 
připomenout veřejnosti význam 
vody. Ten letošní je zaměřen na 
důležitost přírody pro vodu.

Společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., v letošním roce 
připravuje akce ke Světovému dni 
vody na mnoha místech provozova-
ného území. Sváteční den i následu-
jící den bude společnost propagovat 
důležitost pitné vody na stáncích 
v obchodním centru Fórum v Ústí 
nad Labem a v Liberci v OC Nisa. 

Pro školní družiny připravila 
společnost soutěž na ochranu pří-
rody a v ní žijících živočichů. Děti 
budou, dle instruktáže, z dodaného 
materiálu vyrábět hmyzí domky, 
které následně umístí do přírody. 
Úkol nebude jednoduchý, neboť 
hodnoceno bude nejen umístění 
hmyzího domečku do přírody, ale 
i básnička, kterou žáci v družinách 
složí. Ochrana přírody je pro vodu 
velmi důležitá a touto cestou ji vo-
dohospodáři žákům připomenou. 

Stejně jako každý rok počína-
je 22. březnem vodohospodáři 

otevřou dveře na provozovaných 
čistírnách odpadních vod a úprav-
nách vod a zájemci o prohlídku 
s odborným výkladem budou mít 
možnost si rezervovat termín 
na jednom z uvedených kontak-
tů: telefonní čísla 840 111 111, 
601 267 267, e-mail info@scvk.cz. 
Těchto kontaktů mohou ško-
ly využít, i budou-li mít zájem 
o přednášky na téma voda, které se 
každoročně pořádají. 

V letošním roce bude svátek vody 
symbolicky připomenut i těm nej-
menším. SčVK připravily pro děti 
z kojeneckého ústavu Ústeckého 
i Libereckého kraje zubní kartáčky, 
se kterými budou mít i ony zážitky 
s vodou. 

Širokou veřejnost SčVK ve spolu-
práci se Scholou Humanitas osloví 
již po devatenácté foto soutěží, 
tentokrát na téma „Když voda 
promluví“.

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Iveta Kardianová,  
MBA, tisková mluvčí
Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: 417 808 355, fax: 417 562 127 
mobil: 606 655 500
e-mail: iveta.kardianova@scvk.cz

Vodohospodáři letos přiblíží  
Světový den vody i úplně nejmenším



Cesta do Prahy se protáhne; 
na D8 se vrátili dělníci 
D8 – Řidiči jedoucí směrem na 
Prahu po dálnici D8 se musí 
obrnit trpělivostí.  Od března se 
na dálnici pokračuje v rekon-
strukci vozovky na levé části 
dálnice a dálničního mostu 
u Zdib. 

„Všechny řidiče prosíme 
především o dodržování 
stanovených rychlostí v místě, 
a to nejen kvůli bezpečnosti 
své, ale i pracovníků,“ sdělila 
Iveta Štočková, mluvčí stavební 
firmy Eurovia CS.

Doprava po D8 u Prahy bude 
vedena v režimu 2+2. Ve směru 
jízdy z Ústí nad Labem do 

Prahy bude provoz u sjezdu na 
Zdiby kompletně převeden na 
druhou část dálnice a následně 
zase zpět.

„Jako neproblematičtější 
místo vidíme sjezd na Zdiby od 
Prahy, kdy v místě bude kvůli 
dopravnímu opatření zrušen 
odbočovací pruh a vozidla 
budou sjíždět přímo z jízdního 
pruhu. V místě bude snížena 
rychlost,“ dodává Štočková. 

Dopravní opatření na dálnici 
D8 a silnici I/9 budou platná do 
konce července. Pak bude do-
pravní opatření změněno podle 
dalšího postupu prací.    gz

Kruhák v Přestanově 
se zpozdí a prodraží

Přestanov – I když se dokončení 
kruhového objezdu v Přesta-
nově přibližně o čtvrt roku 
opozdí, tak už se jeho podoba 
začíná rýsovat.  V současnosti 
probíhá stavba zastávek, vzni-
kají nové zálivy a náběhy na 
samotnou okružní křižovatku, 
zároveň se dělají obrubníky na 
pravé straně. Kruhový objezd 
vyjde na zhruba 17 milionů 
korun, oproti plánovaným 
15 milionům. Stavba se má 
kvůli komplikacím o dva milio-
ny prodražit.

Kruhák na frekventovaném 
hlavním tahu mezi Teplicemi 
a Děčínem silničáři do jara 

nestihnou.  Práce na místě za-
čaly 17. května 2017 a dokon-
čení bylo plánováno na letošní 
březen. 

„Důvodem, proč jsme žádali 
o prodloužení stavebního po-
volení, byla betonová deska 
v konstrukci komunikace. 
Od začátku se řešilo, jestli se 
v konstrukci nechá, nebo se 
bude odstraňovat. Nakonec 
deska na některých místech 
zůstane, ale v místě okružní 
křižovatky se bude muset od-
stranit,“ řekl David Huja, stav-
byvedoucí firmy Swietelsky. 

Nové datum dokončení je 
30. června 2018.    gz
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Jedná se o netradiční a zajímavou práci v malém call centru  
s příjemným zázemím (max. 8 operátorů) v centru Ústí nad Labem.

Vaše pracovní nasazení bude adekvátně odměněno,  
fixní mzda 25 000 Kč měsíčně + provize v neomezené výši + další benefity!

Pracovní doba 32 hodin týdně, v pátek pouze do 12.00 h., volné víkendy!

Věk nebo předchozí zkušenosti v oboru nehrají roli, všemu Vás naučíme!

Chcete-li se dozvědět více, zavolejte na tel. číslo 474 770 330 (paní Mrhalová),  
nebo napište na e-mailovou adresu usti@iv-nakladatelstvi.cz, rádi se s Vámi osobně setká-

me. Další informace také na www.iv-nakladatelstvi.cz.

Nabízíme práci čtyřem  
komunikativním a upovídaným lidem, 
kteří umějí argumentovat, jsou odolní 
vůči stresu a nechybí jim zápal  
pro obchodní jednání.

7
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Fotbal reprezentuje město, ale  to nás nepodporuje
Tepličtí fotbalisté na začátku jarní části 
ligy sice ještě nevyhráli, ale drží se v horní 
části tabulky. Vedení klubu by žlutomodré 
rádo vidělo v pohárové Evropě. Vše se 
ale podle předsedy představenstva Pavla 
Šedlbauera točí kolem peněz. Po odchodu 
klíčového hráče Martina Filla nebyly finance 
na nákup hvězdných posil.

První zápas po zimní pře-
stávce doma na Stínadlech 
skončil remízou s Baní-
kem 0:0, a navíc dvě pro-
hry v druhé části ligy. To 
asi není ten start, co jste si 
představoval?

Nedaří se nám proměňovat 
šance. To je trochu naše slabi-
na. Je fakt, že jsme například 
s Baníkem měli tři vyložené 
šance, které jsme ale bohužel 
neproměnili.

Když nedáte gól, nemůžete 
vyhrát. To se do Teplic ev-
ropské poháry nevrátí…

To tak je. Já bych byl rád, 
kdyby se vrátily. Ale jsem 
si vědom toho, že v situaci, 
kdy nám odešel klíčový hráč, 
máme několik hráčů zraně-
ných, nebyl pro nás začátek 
druhé půlky ligové soutěže vů-
bec jednoduchý. Bude obtížné 
se přiblížit pohárové Evropě, 
což je náš cíl. 

Je to obtížné dostat se k ev-
ropským pohárům přes 
ligu…

Rozhodně. Mrzí mě hlavně 
vyřazení od Hradce Králové 
z MOL Cupu. To mě zklamalo 
hrozně. Pokud chceme do ev-
ropských pohárů, z MOL Cupu 
by byla cesta s trochou štěs-
tí možná snazší. Za součas-
né situace bude velmi složité 
se pohárové Evropě přiblížit 
z ligy, i když nic nevzdává-
me. Odchod našeho záložníka 
Martina Filla, střelce pěti pod-
zimních branek, situaci ještě 
ztížil. 

Proč FK Teplice nenakoupil 
nějaké výrazné posily?

Rádi bychom za Martina 
Filla koupili adekvátní ná-
hradu, ale momentálně na 
to v našem rozpočtu nejsou 
peníze. Dostal v Ostravě lep-
ší finanční podmínky a my 
jsme ho nedokázali udržet. 
V letošním roce je potřeba 

investovat do vybudování 
umělé trávy v areálu stadio-
nu, což je poměrně významná 
investice, stejně jako oprava 
severní tribuny, ke které také 
dojde, tudíž nemůžeme tolik 
investovat do hráčského ká-
dru. Navíc jsme se opět ne-
dohodli s městem. Kdyby 
se město s námi na 
výstavbě hřiště po-
dílelo, mohli jsme 
dostat nějakou do-
taci od státu. Jako 
soukromý subjekt 
ji nedostaneme. 
Město nám vždy 
slibuje nějaká řeše-
ní, ale nakonec vše 
odmítlo. Přitom na 
vyhlášení ankety 
Sportovce Teplicka 
jsme vyhráli snad 
všechny katego-
rie, reprezentujeme 
město, ale od města 
tu podporu nedostá-
váme. 

Klub nedostává žádné 
dotace od města, pří-
padně kraje?

Od města dostáváme na 
mládež zhruba 1,5 milionu 
korun. Je to více než v minu-
losti, ale ve srovnání s jiný-
mi městy a kluby je to málo. 
Navíc táhneme sami celý sta-
dion, ale i velkou část nákladů 
na mládež. Mládežnický fot-
bal nás stojí kolem 10 mili-
onů a od města dostáváme 
1,5 milionu, od kraje něco 
kolem 2 milionů. Já tady ne-
chci brečet, ale klub, i když 
má ambice hrát evropské 
poháry, složitě shání peníze. 
Tohle by měli fanoušci vědět, 
když říkají, že AGC do toho má 
dát peníze, protože na to má. 
Ale já mám co dělat, abych 
AGC přesvědčil, aby do toho 
peníze dala. Jediný klub, který 
AGC ve světě podporuje, je FK 
Teplice. Ale tak to nemusí být 
napořád.
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Fotbal reprezentuje město, ale  to nás nepodporuje

Někdejší viceprezident evropské sku-
piny belgicko-japonského sklářského 
gigantu AGC a do loňska i šéf AGC Flat 
Glass Czech Ing. Pavel Šedlbauer (66) 
se nyní věnuje zejména fotbalu. Jako 
předseda představenstva FK Teplice, 
který AGC vlastní, patří k dlouhodo-
bým kritikům poměrů v českém fotba-
le a Fotbalové asociaci ČR. Na startu 
jarní části nejvyšší fotbalové soutěže 
avizuje pohárové ambice žlutomod-
rých. Je ženatý, má dceru a syna.

Pavel Šedlbauer

P R O F I L

b ř e z e n  2 0 1 8

Takže na hvězdné posily ne-
jsou peníze a co nějaká posi-
la třeba ze zahraničí?

Na hvězdného zabijáka 
opravdu nemáme peníze. Ale 
třeba z Uruguaye přišel na 
zkoušku mladý střední útoč-
ník Yhojan Dias.  Uvidíme, jak 
se zapojí a prosadí.

Teplice si vychovávají hráče 
samy ve fotbalové akademii, 
ale co říkáte na myšlenku 
obnovení tréninkových cen-
ter mládeže financovaných 
státem? 

V Česku je v současné době 
osm Regionálních akademií, 
jejichž zakladateli jsou FAČR 
(Fotbalová asociace ČR), pří-
slušný kraj a město. Máme 
logicky velký zájem, aby tato 
akademie byla v Teplicích, 
protože bude vychovávat ta-
lenty. FAČR to, zdá se, podpo-
ruje vzhledem k tradici fot-
balu v Teplicích, ale opět je 
tady nezájem města, a tak je 
velká pravděpodobnost, že 
tato akademie u nás nebude. 
My jsme rozhodli o vytvoření 
Klubové fotbalové akademie, 
která by logicky navazovala 
na Regionální. Tím by byly vy-
tvořeny skvělé podmínky pro 
výchovu mladých hráčů, a tím 
udržení špičkového fotbalu 
v Teplicích. Pokud ale bude 
pouze Klubová, kterou zajiš-
ťuje AGC, bude to samozřejmě 
výrazně horší. Zjednoduše-

ně AGC financuje chod sta-
dionu, profesionální fotbal 
a velkou část mládežnic-
kého fotbalu. Samozřejmě 
s pomocí sponzorů, kte-
rým patří náš dík, ale ta 

část je přeci jen nesrovna-
telně menší.  To prostě není 

fér, obzvlášť když v jiných 
městech to funguje.

Jak to funguje v jiných měs-
tech?

V Teplicích máme návštěv-
nost 4 tisíce lidí, což není úpl-
ně špatné. Zasažena tím, že 
táta někdy i s manželkou nebo 
dětmi jdou na fotbal, je nako-
nec celá rodina. Takže mlu-
víme o zásahu až 12 000 lidí, 
což je asi 20 procent obyva-
tel Teplic. Pro pětinu Tepliča-
nů zajišťuje zábavu soukro-
mý subjekt. Nic proti tomu, 
ale 20 procent přece není tak 
málo, aby to město přehlíže-
lo a myslelo si, že si to v AGC 
nějak vyřešíme. Situace v ji-
ných klubech je podstatně 
lepší. Udělali jsme si srovná-
ní. Třeba řada klubů funguje 

v městském stadionu, tedy 
o údržbu a podobně se sta-
rá město. Je to třeba Ostrava, 
Karviná, Jablonec, Liberec… 
Olomouc dává klubu 150 až 
180 milionů, Slovácko dalo 
100 milionů na rekonstrukci 
stadionu, Plzeň 250 milionů… 
To jsou fakta a tomu se dá těž-
ko konkurovat.

A Teplice? 
Teplice nula. A jediné sta-

diony, které jsou v majetku 
klubů, jsou na Slávií, Spartě, 
ve Zlíně a v Teplicích. Se Spar-
tou a Slavii se zatím nemůže-
me finančně rovnat a stadion 
ve Zlíně nelze srovnat s naším 
ve všech parametrech.

Z toho plyne, že se snažíte 
jednat s městem, ale prostě 
to nejde?

Samozřejmě. Několikrát 
jsme tam měli prezentaci, 
jednání s panem primátorem 
…a nic z toho není.

A proč? V čem je problém?
Nevím. Naposledy jsem žá-

dal město o podporu při zís-
kání dotace na umělou trávu 
na tréninkovém hřišti, které 
je důležité pro udržení Klubo-
vé fotbalové akademie. Jako 
soukromý subjekt dotaci ne-
dostaneme. My jsme řekli, že 
to městu zaplatíme postupně, 
aby investice nebyla tak vel-
kým finančním nárazem pro 
klub. Aby klub mohl financo-
vat opravy, hráče, mládež… 
I to město odmítlo. Přitom 
garantem by bylo AGC, niko-
li fotbalový klub. Jestli firmu, 
která je už řadu let vyhlašova-
ná nejlepším zaměstnavate-
lem kraje i republiky, považují 
za nevěrohodnou, já nevím… 
Ale na radnici je to neprů-
střelné. A to je hodně špatné.

Jste dlouhodobým kritikem 
poměrů ve FAČR. Změnila se 
nějak situace po volbě nové-
ho předsedy?

FAČR mě přestala zajímat, 
protože vlastní činnost, která 
přísluší našemu klubu, je or-
ganizovaná LFA (Ligová fotba-
lová asociace). Od vzniku LFA, 
tedy od osamostatnění profe-
sionálních fotbalových lig, je 
prostředí ligových soutěží lep-
ší, než bylo. Není to dokonalé, 
ale jde to dobrým směrem.

Znamená to, že na vašem 
problému s FAČR, i když byl 
do jejího čela zvolený Martin 
Malík, se nic se nezměnilo?

Z mého pohledu zatím ne. 
Nikdy jsem s novým předse-
dou nemluvil, ale na Berbe-
rův aparát (Roman Berber, 
místopředseda FAČR) názor 
neměním. Je zprofanovaný 
a pochybuji, že se něco zásad-
ního změní. Systém se vytvořil 
tak, že to ovládá Roman Ber-
ber dál. A to není dobře. Budu 
fandit panu Malíkovi, ať něco 
zásadního změní, ale bude to 
hodně těžké. 

Jak chcete přilákat víc fa-
noušků na Stínadla?

Tím se zabýváme. Je ale jas-
né, že stadion plný nebude, 
protože je na velikost Teplic 
předimenzovaný. Ale dobrá 
hra a dobré výsledky fanoušky 
přilákají. Ale zase jsme u fi-
nancování. Výsledky mohou 
být, když jsou finanční zdroje. 
Realizační team je na úrovni, 
čili záleží to na financích, kte-
ré můžeme dát do A mužstva. 
Kdyby byly poháry, zvedne se 
návštěvnost. Základem je, že 
fotbal lidi musí bavit a pak 
přijdou.

Nedávno skončila olympiá-
da. Co říkáte výroku prezi-
denta olympijského výboru 
Thomase Bacha, že počíta-
čové hry napodobující sporty 
se mohou teoreticky obje-
vit v programu olympijských 
her? Jde ještě o sport?

Trochu jsem se zarazil, 
když jsem to slyšel. Nedokážu 
si to úplně představit. Možná 
vývoj půjde tímhle směrem, 
a pokud tak půjde, bude to 
přirozené a stejně s tím nic 
neuděláte.    mse
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Do divadla na Drahou Mathildu
Teplice – Divadlo U Valšů přijede 
do teplického Krušnohorského 
divadla se hrou Drahá Mathilda. 
V hlavních rolích uvidíte Luboše 
Veselého, Danielu Kolářovou 
či Illonu Svobodovou. Hraje 
se 22. dubna od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 260 do 340 korun. 
Tragikomický příběh osudo-
vé lásky s téměř detektivní 
zápletkou. Mathilda, šarmant-
ní francouzská dáma, a její 
dcera Chloé, učitelka jazyků, žijí 
v pařížském bytě s výhledem 
na Lucemburské zahrady. Jejich 
život se změní v okamžiku, kdy 
do jejich uzavřeného vesmíru 
vstoupí Američan Mathias Gold, 
kterému otec odkázal jedinou 

věc: právě tento luxusní byt 
v Paříži. Začíná nevšední herec-
ký koncert s téměř detektivní 
zápletkou, která nenechá publi-
kum v průběhu celé hry chlad-
ným a divákům se mnohdy 

objeví v očích slzy, ale s nimi 
i úsměv na tváři.Mimořádně 
úspěšná hra (USA – Brodway, 
Německo, Francie), která je přes 
svůj vážný námět je plná lidské-
ho humoru a porozumění.    zt

Jakub Smolík  
míří do Teplic 

Teplice – Jakub Smolík míří 
se svou skupinou do Teplic. 
Už 27. března vystoupí od 
19:00 hodin v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 290 do 
350 korun.    zt

Dan Bárta vystoupí 
v Domě kultury

Teplice – Zpěvák a textař Dan 
Bárta s kapelou Illustra-
tosphere se představí v Tep-
licích s novinkovým reper-
toárem v rámci turné „Mezi 
vrcholy tour 2018“. Skupina 
hraje v obměněné sestavě 
s fantastickým a mezinárod-
ně uznávaným bubeníkem 
Martinem Valihorou. Koncert 
si můžete užít 4. dubna od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
320 do 360 korun.    zt

Oslaví příchod jara  

Teplice – Přijďte se podívat na 
Mezinárodní festival dětí 
a mládeže do Domu kultury. 
Slavnostní show nabídne 
29. března od 18:00 hodin 
rozmanitou hudební a ta-
neční podívanou, během níž 
vystoupí účinkující z různých 
zemí. Diváky čekají originální 
dějové nápady moderního 
a klasického tance, krásný 
sborový zpěv, pestrý líbivý 
folklor, svérázné a barevné 
kostýmy. Vstupné je od 50 do 
100 korun.    zt

Vyrazte na koncert Marcelly Camargo, 
Američanky s brazilským srdcem   
Teplice – Newyorčanka, zpěvač-
ka, skladatelka a aranžérka 
Marcella Camargo zpívá od 
svých 14 let. 

Narodila se sice jako 
Američanka, ale zato s pořád-
ným brazilským srdcem, a jak 
Spojené státy, tak Brazílie ji 
velmi ovlivnily jako hudeb-
nici. Jejím nedávným nej-
větším úspěchem byla píseň 
„A Chama Verde“, která byl 
nominována na „píseň roku/
Song of the Year“ pro latinské 
Grammy v roce 2016. Macella, 
kterou uvidíte v Jazz Clubu 
27. dubna od 20:00 hodin, je 
sólovou zpěvačkou na albu 
„Sem Tradução“ Fernanda 
Brandão, pracuje jako studiový 
zpěvák pro Hawthplay Records 

a vystupuje též jako doprovod-
ná zpěvačka velkých hvězd. 
Během studijního pobytu na 
legendární Berklee v Bostonu 
(2009–2014) působila jako 
zpěvačka zdejších skupin „Pul-
se of Boston“ a „Superband“ 
a také vystupovala jak sólově, 

tak s různými seskupeními na 
mnoha místech, kde se v Bos-
tonu hraje kvalitní hudba. 

Absolventka Berklee 
College of Music poté získala 
„Světové stipendium“, jež 
jí umožnilo, aby studovala 
a spolupracovala s meziná-
rodními veličinami, jako jsou 
zpěvák a písničkář Paul Simon 
(Simon & Garfunkel), pianista 
Whitney Houston Jetro da Sil-
va, americká zpěvačka Nona 
Hendryx, nikaragujský zpěvák 
Luis Enrique, španělský kla-
vírista Flamenco Javier Limón 
a brazilští zpěváci a písničkáři 
Filó Machado, Marcos Valle 
a Ivan Lins. 

Vstupné na koncert je 
200 korun.    zt

Krampol a Drobný 
přijedou s recitálem
Teplice – Recitál dvou zají-
mavých legend českého 
šoubyznysu Jiřího Krampola 
a Milana Drobného si vychut-
náte v Domě kultury. Akce 
se uskuteční 24. dubna od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
180 do 200 korun. Jiří Kram-
pol byl dlouholetým členem 
Divadla Na Zábradlí a Sema-
for. V posledních letech se 
objevuje v roli moderátora 
v pořadu Nikdo není dokonalý. 
Pěvecké začátky Milana Drob-
ného jsou spojovány s Karlem 
Gottem. Začínali spolu v tehdy 
populární a známé pražské 
kavárně Vltava. Poté odešel 
do divadla Semafor. K jeho 
největším hitům patří Píseň 
pro kočku, Pláču, pláču sůl 
a další.    zt

Soul Sisters v Jazz Clubu  
Teplice – Užijte si v teplickém 
Jazz Clubu jedinečný koncert 
skvělých Soul Sisters. Šanci 
máte už 6. dubna od 20:00 ho-
din. Vstupné je 130 korun. 
Soul Sisters je nový projekt 
zpěvačky Lucie Zemanové, díky 
kterému uslyšíte nejslavnější 
hity S. Wondera, A. Franklin 
a dalších interpretů v originál-
ním podání s prvky jazzu, latin 
music a soulu. Kapela vystupu-
je ve složení: Lucie Zemanová 
- zpěv (Orchestr Václava Hybše, 
Jakub Smolík, Back Side Big 
Band,...), Jakub Urban - klavír, 
keyboards (Urban Trio, Hudba 
hradní stráže a Policie ČR, 
Bohemia Big Band), Jakub Antl 
- kontrabas (Nightwork, Dan 
Landa, Slza, Ondřej Kabrna 
Trio, Boris Carloff band, Urban 

Trio, Václav Noid Bárta, Stroy, 
Peter Ariston, Iva Fruhlingová, 
Inflagranti, ICF worship band, 
Tereza Kerndlová, Markéta 
Poulíčková) a Ondřej Sluka - 
bicí (Nightwork, Jan Smigmator 
& Swinging Q, Robert Rovina 
Group). Kapela s úspěchem 
vystupuje po jazzových klubech 
a festivalech v celé ČR a má za 
sebou i zahraniční angažmá 
(Berlín, Krakov, Bratislava).    zt
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PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen  G II-IV, Passat B3 - B6, T4 Caravella, Polo 92-99,  
LT 92, Sharan 96-04, Caddy 94-03.

Seat  Ibiza - Cordoba 94-99, Toledo 92-03, Inca 94-03, Leon 03, Alhambra.

Opel  Astra F, G, Vectra A, B, Corsa B, Combo, Kadett, Sintra 98, Zafira 99.

Ford  Galaxy 97, Escort 92-97, Fiesta 97, Mondeo 94-99, Ka.

Škoda  Favorit, Felicie, Octavia I, II.

Renault  Laguna I, II, R19, Megane 97-03,  
Megane cupé 97-03, Clio 97,  
Scenic 96.

Telefon 720 589 550

ZÁCHRANKA
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Do Teplic dorazily 
dvě nové sanitky 
Teplice – Deset nových sanitek 
získala Zdravotnická dopravní 
služba. Nahradí vozy nevyho-
vující současným potřebám. 
Krajská zdravotní uzavřela 
smlouvu na dodávku celkem 
40 sanitních vozů za období 
čtyř let. Celková cena 10 sanit-
ních vozů Fiat Ducato Light je 
11,35 milionu korun.

Jeden vůz stál více než 
milion a v ceně je zahrnuta 
zdravotnická výbava, jako jsou 
například nosítka, infarktové 
křeslo nebo tři sedačky s tříbo-
dovým bezpečnostním pásem. 

Nové sanitky se od sou-
časných liší tím, že mohou 
převézt až pět osob najednou. 
Větší počet sedadel je výhodou 
pro doprovod převážených ne-
mocných, úhrada za převoz od 
pojišťoven je pouze pro čtyři 
přepravované osoby v jednom 
sanitním vozidle. 

Pět aut získají zdravot-
níci v Ústí nad Labem, dvě 
v Teplicích, dvě v Chomutově 
a jeden vůz dostane oddělení 
zdravotnické dopravní služby 
v Lounech.    gz
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Dojíždí na dialýzu. Největším 
dárkem by byla transplantace
Teplice – V rámci Světového dne 
ledvin se nechali lidé zdarma 
vyšetřit v Teplicích i Duchcově. 
„Nejvíce ohroženi jsou ženy 
i muži nad 50 let, lidé s nadvá-
hou, vysokým krevním tlakem, 
cukrovkou nebo silní kuřáci,“ 
řekl Petr Hartl, primář dialyzač-
ního střediska Teplice. 

Užitečným nástrojem, který 
člověku napoví, zda by sám 

mohl či nemusel patřit do 
rizikové skupiny, je i on-line test 
ledvinovakalkulacka.cz, kde je 
možné prevenci věnovat pár 
minut svého času.

Letošní ročník dne ledvin 
upozorňoval na typicky ženská 
rizika ledvinového onemocnění. 
Specifikem závislým na pohlaví 
jsou především záněty močo-
vého měchýře, kterými ženy 
trpí mnohem častěji než muži.  
„U těhotných žen jsou uroinfek-
ce nejčastějším zánětem. Oproti 
zbylé populaci žen se u nich 
vyskytují dvakrát častěji. Pokud 
je gravidní žena pacientkou naší 
nefrologické poradny, vyšetřuje-
me ji preventivně třikrát častěji 
než obvykle. Kromě cystitidy 
bývají ženy v těhotenství posti-
hovány také asymtomatickou 
bakteriurií, která bývá jednou 
z příčin předčasného porodu, 
nižší porodní hmotnosti, anémie 
nebo hypertenze matky,“ vysvět-
lil primář Hartl.

Mezi pacientkami dialyzač-
ního střediska B. Braun Avitum 
v Teplicích je i Tereza Bártová 
(na snímku vlevo), která netrpěla 

žádným chronickým onemoc-
něním, ale jejíž selhání ledvin 
bylo náhlé. Lékaři jí dávali při 
meningitidě 1% šanci na přežití. 
Nemoc ji připravila o ledviny, 
nohy i prsty na rukou, ale nevza-
la jí chuť žít.  „Psala mi pak řada 
lidí, i cizích, a někteří říkali, že 
by to na mém místě vzdali. To 
mě ale nikdy nenapadlo. Cesta 
se vždycky najde,“ říká šesta-
dvacetiletá Tereza. V současné 
době dochází třikrát týdně na 
4 hodiny na dialýzu do Teplic. 
Kdyby se někdy v budoucnu 
podařila transplantace, byl by to 
dárek nad dárky.    gz



K Ř Í Ž O V K A lidová moudrost

Srdce s láskou darované stacionáři Arkadie 
Zajímavé setkání se 

uskutečnilo koncem 
ledna ve stacionáři Arka-
die v Teplicích. Děvčata 
a chlapci z VIII. a IX. třídy 
Základní školy Proboš-
tov se svými třídními 
učitelkami Jaroslavou 
Pavelkovou a Nikolou 
Fenclovou, kteří se 
zapojili do soutěže Srdce 
s láskou darované, vy-
hlášené týmem časopisu 
Age, navštívili klienty 
a zaměstnance staci-
onáře, aby jim předali 
srdíčka vytvořená v rámci 
této soutěže. Jedná se 
o soutěž vyhlášenou pro 
dětské kolektivy z mateřských 
a základních škol a dalších za-
řízení, jejímž cílem je podpora 
tradičních lidských hodnot, 
jako jsou láska, přátelství, 
rodina či vzájemná úcta, 
dále podpora týmové práce 
a rozvoje tvůrčích doved-
ností dětí, ale také radosti 
z vlastnoručně vytvořených 
výrobků i z darování a sdílení 
radosti v kolektivu. Společným 
úkolem přihlášeného týmu je 
vytvořit libovolnou výtvarnou 
technikou srdce, zvolit toho, 

koho tímto srdcem obdarují, 
a vytvořit text, který jejich 
výběr vysvětlí. V porotě, která 
výtvory jednotlivých kolektivů 
posoudí, jsou mimo jiné herci 
pražského studia Ypsilon Jan 
Schmid, Martin Dejdar, Jan Ji-
ráň či Jiří Lábus. Proboštovské 
děti vytvořily papírová srdíčka, 
do nichž vepsaly citáty o lásce, 
přátelství, zdraví, životě… 
„Poskládaná srdíčka, ozdobe-
ná mašličkou z lýka jsme pak 
umístili do ozdobené sklenice 
s logem soutěže,“ říká jedna 

z protagonistek projektu, paní 
učitelka Pavelková, „a rozhodli 
jsme se je předat klientům 
a zaměstnancům stacionáře 
Arkadie. Těm prvním proto, 
že se jim láska a porozumění 
společnosti mnohdy nedostá-
vá, těm druhým pro náročnost 
práce, kterou vykonávají.“ 
Klienti stacionáře, v Arkadii 
jim říkáme kamarádi, se na 
setkání připravili také. Pod 
vedením pracovníků stacioná-
ře napekli ke svačině jablečný 
závin, podle hostů výtečný. 

Vedoucí stacionáře Zuzka 
Nétková provedla hosty 
stacionářem a seznámila 
je s jeho chodem. Prohlíd-
ka skončila v dílně, kde 
pro ně byla připravena 
aktivní výtvarná činnost. 
Korálky navlékanými na 
drátky dotvářeli kera-
mické polotovary, a tak si 
domů odnášeli památku 
na toto setkání. Je to 
technika, kterou stacio-
nář nabízí dětem na řadě 
firemních akcí sponzo-
rů Arkadie. Došlo i na 
společné fotografování. 
Po prvotních rozpacích 
se obě skupiny promísily 

a Proboštovští už se těší na 
divadelní představení, které 
kamarádi ze stacionáře spolu 
se zaměstnanci nacvičují a na 
které nové přátele pozvali. Za-
tím budou držet palce, aby pro-
jekt proboštovských školáků 
dopadl v soutěži co nejlépe. Na 
vítězné týmy čeká totiž řada 
odměn včetně účasti celého 
týmu na slavnostním setkání 
a předávání cen v historických 
prostorách Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR..   

 Josef Hon, Arkadie Teplice
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Soutěž Namaluj svého anděla má vítěze  

Téma 6. ročníku: Každý 
jsme anděl s jedním křídlem 
– abychom vzlétli, musíme 
se obejmout. (Luciano De 
Crescenzo) Křesťanská tradice 
chápe anděla jako duchovní 
bytost – osobu bez hmotného 
těla. Jeho hlavní vlastností je, 
že je ze své podstaty dobrý. 
V minulosti byli andělé pro 

výtvarníky inspirací k vytvo-
ření mnoha uměleckých děl 
–  především jako ochránci 
a nositelé dobrých zpráv. 
Současný člověk má na mnohé 
skutečnosti jiný pohled. Na-
bízíme vám příležitost ztvár-
nit svoji představu anděla. 
Soutěž vznikla v roce 2012. Do 
prvního ročníku soutěže bylo 

přihlášeno 105 obrázků převáž-
ně teplických dětí. V letošním 
roce bylo přihlášeno 574 ob-
rázků a výtvarných děl z celé 
republiky. Výstava obrázků 
výtvarné soutěže „Namaluj své-
ho anděla“ bude probíhat do 
31. března 2018 v OC Galerie 
Teplice, nám. Svobody.   

 Salesiáni Teplice

I N Z E R C E

1 3

K O M U N I T Yb ř e z e n  2 0 1 8

Fináloví florbalisté 
Florbaloví reprezentanti 

Gymnázia Teplice letos své 
tři předchozí tituly neobhájili 
a na turnaji, který ve středu 
28. února 2018 pořádala škola 
Open Gate v Babicích u Prahy, 
obsadili konečné druhé místo, 
když ve finále podlehli vítězné-
mu týmu z Gymnázia Hostivice 
2:3 v prodloužení. 

Trpkou příchuť finálové po-
rážky alespoň trochu zmírnilo 
jedno individuální ocenění, 
když nejlepším střelcem tur-
naje se stal Pavel Zeman ze 7.F. 
I druhé místo je však krásným 
výsledkem a výbornou repre-
zentací naší školy, za což všem 
zúčastněným studentům Gym-
názia Teplice děkujeme.

 Jan Vavrein, Gymnázium Teplice



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 
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 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 
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 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  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 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 - 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 - 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  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  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.– 
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.)  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 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  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  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  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  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  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 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  
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  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  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  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  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.  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  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  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 
Hvězdárnou 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
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  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  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)  
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  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  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  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  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  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   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  
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, 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“  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  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   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  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
Zrenjaninská 297 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
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Uzavírka ulice 
Papírová a Lázeňská

Částečná uzavírka ulic 
Papírová a Lázeňská stále 
pokračuje. V ulicích probíhá 
rekonstrukce a dostavba bazé-
nu pro Lázeňský dům Beetho-
ven. Provoz obchodů zůstává 
v uvedených místech nepře-
rušen. Práce mají být hotové 
30. června 2018.    gz

Na Teplicku mizí autobaterie 
Na krádeže autobaterií se 

na Teplicku zaměřil zatím 
neznámý zloděj. V posledních 
dnech se už dvakrát někdo 
vloupal do auta s úmyslem 
odnést si z něj právě akumulá-
tor. Možná jsou za krádežemi 
tuhé mrazy.

„Po neznámém zloději, který 
se v Sobědruhách vloupal do 
osobního vozidla, ze kterého 
odcizil autorádio a následně 

z motorového prostoru ukradl 
autobaterii, pátrají policisté. Bez 
akumulátoru zůstala i dodávka 
zaparkovaná v Trnovanech,“ 
uvedl mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek. 

V obou případech byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže, policisté se 
v rámci pátrání po zloději zabý-
vají i verzí, že má oba skutky na 
svědomí stejný pachatel.    gz

Teplická studentka přivezla zlato 
z Olympiády dětí a mládeže

Blahopřejeme studentce 
teplického gymnázia Tereze 
Macholdové z třídy 5.E. Získala 
totiž zlatou medaili v závodě 
v lyžařském orientačním běhu 
na Olympiádě dětí a mládeže 
v Pardubicích (leden/únor 

2018). Studuje podle IVP pro 
vrcholové sportovce a dosahu-
je skvělých studijních výsled-
ků (v pololetí měla vyzna-
menání). Patří jí i ředitelská 
pochvala.

 Gymnázium Teplice

Výletní sezóna na vodě 
i železnici začíná v březnu 

Na zelený čtvrtek 29. břez-
na vypluje v 9:30 z Ústí nad 
Labem první výletní loď 
směrem do Bad Schandau. 
Den na to začne pravidelný 
víkendově-sváteční provoz 
na všech turistických linkách 
Dopravy Ústeckého kraje na-
příklad Zubrnický, Kamenický 
či Středohořský motoráček. Na 
lodních linkách z Ústí do Hřen-
ska a na druhou stranu pak do 
Roudnice. 30. března vyjede 
také parní vlak linky z Lovosic 
do Mostu.    zut

K sousedům  
na lokomotivy

Tisíce nadšenců his-
torické techniky a par-
ních lokomotiv si během 
dubnového setkání přijdou 
v drážďanském Železničním 
muzeu na své. Vstupenka 
zakoupená na Setkání par-
ních lokomotiv platí posléze 
i pro návštěvu Dopravního 
muzea, které se nachází 
v centru vedle kostela Frau-
enkirche.

Rámcový program Setká-
ní parních lokomotiv bude 
tvořen i krátkými jízdami 
v soupravách s parními 
lokomotivami, polní dráhou 
a drezínou. Ulice Zwickauer 
Straße je vyhrazena pro 
stánky obchodníků a spolků, 
mající možnost se zde pre-
zentovat a nabídnout nejen 
např. hračky, ale i nejrůz-
nější výbavu a příslušenství 
související s železnicí, mode-
lářstvím a podobně.    zut

Kdy:  
6.–8. 4. od 10:00 do 18:00 hodin
Kde:  
Eisenbahnmuseum Dresden, 
Zwickauer Straße 
Vstupné:  
5 a 10 eur, pro děti 2 eura,  
možnost rodinných slev

TIP  NA VÝLET

Pozor na dopravní 
omezení v Dubí 

V ulicích Myslbekova, Křiží-
kova, Mánesova a Na Konečné 
bude od března do září tohoto 
roku probíhat rekonstrukce 
plynovodu. 

Připravte se na značná 
omezení provozu. Rekonstruk-
ce bude probíhat po pracov-
ních úsecích. V ulici Křižíkova 
bude prováděna za celkové 
uzavírky ve třech etapách. 
Dopravní situace tak bude 
značně zkomplikovaná, proto 
sledujte aktuální situaci. 
Provoz školky ani cukrárny 
omezen nebude, jen bude pro-
blém s parkováním.    gz

Cyklozávod Milada letos nově součástí Milada Tour
Organizátoři sportovního 

seriálu Milada Tour zvou 
všechny sportovce už na 
11. ročník tradičního Cyklozá-
vodu Milada. Ten se bude ko-
nat v 5. května v Roudníkách. 

„Oblíbený závod vás 
přivede nejen přímo k jezeru 
Milada, ale představí i vzdá-
lenější kouty okolí. Trasy 
závodu jsou svou náročností 
a profilem vhodné jak pro 
otřelé bikery, tak i pro rodiny 
s dětmi v rámci rodinného 
závodu. Tradičně početné 
dětské startovní pole si znovu 
přijde na své v dětských 
závodech,“ říká za pořadatele 
Michal Neustupa.

Kolem jezera Milada zažije-
te úžasnou atmosféru, kterou 
kromě křišťálově čisté vodní 
plochy třetího největšího jezera 

v ČR umocňují krásné výhledy 
na Krušné hory a České středo-
hoří. Registrace na Cyklozávod 

Milada probíhá až do konce 
dubna na webových stránkách 
www.miladatour.cz.    gz

T IP  NA VÝLET

Prázdninový provoz 
mateřských škol

V době od 2. července 
do 27. července 2018 bude 
zajištěn provoz v mateřských 
školách Fr. 
Šrámka, Ju-
goslávská, 
K. Čapka, 
Moskevské 
nám., Na 
spojce. Od 
30. čer-
vence do 
24. srpna 
2018 mohou rodiče umístit 
díte ve školkách Bohosu-
dovská, Hlávkova, Jaselská, 
J. Ressla, Okrajová, Zelená. 
Zcela mimo provoz zůstanou 
mateřské školy J. V. Sládka, 
J. Suka, Na Stínadlech a Ko-
perníkova.    zt
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