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Eva 
Elsnerová

Jsem normální,  
zdravý člověk, jen si ráno  
a večer loupnu pilulky
STRANY 8–9

Takhle by mohl vypadat 
trnovanský Jezevčík 
STRANA 5

Zprávy
Kraj trvá na obnovení  
tratě do Teplic
STRANA 7

Zprávy



ZAHÁJENÍ 864. LÁZEŇSKÉ SEZONY 
SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH
26/5 
1300  Vlasta Horváth s kapelou
1430  Natural
1600  Zuby nehty
1730  Milan Peroutka se skupinou Perutě
1900  Salamandra
2100  Support Lesbiens
27/5
1300  Severočeská filharmonie Teplice  
 a Bohemia Voice
1430  Instinct
1600  Viktor Dyk a Waw
1730  Vypsaná fixa
2000  No Name

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
26/5 
1315  Spolektiv
1445  Tomáš Linka a Přímá linka
1615  David Kraus s kapelou
1745  Lucie Revival Praha
1915  Tomáš Kočko a orchestr
2115  Václav Noid Bárta a Bekbek Clan
27/5
1315  Miloš Meier Drumming Syndrome
1445  Energit
1615  Lucie Klasek a Stringz
1800  Abba World Revival
1945  Děda Mládek Illegal Band

SCÉNA NA ZÁMKU
25/5
1900 „Party Before“, Big Band teplické  
 konzervatoře
2015  Jazzbiggang Cheb
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Tip Petra Samka
Fajn-

šmekry 
bych chtěl 
nalákat na 
originálního 
bubeníka 
legendár-
ních AC/DC 
Phila Rudda, 
který v klubu Knak vystoupí 
17. května se svojí kape-
lou. Ne nadarmo bývá Phil 
označovaný pro svůj sound 
fanoušky, ale i odbornou 
veřejností za „duši a srdce“ 
australské skupiny. Rudd 
byl v letech 1975 až 2014 
základním stavebním kame-
nem AC/DC a je považován 
za rokenrolovou modlu 
a zhmotnění klasického pří-
běhu o mladém muzikantovi, 
který to dotáhl až na úplný 
vrchol světové hudební scé-
ny. Nedávno vydal své první 
sólové album Head Job s Alla-
nem Badgerem a Geoffrey 
Martinem.  Pořádnou dávku 
energie si užijte i při dalších 
koncertech. Přehled všech 
našich akcí najdete v kultur-
ním servisu.  

 Petr Samek, KNAK Teplice 

K U L T U R O U
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26/5 
1300  Deepers
1500  Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl  
 a Něžná noc
1700  Barbora Mochova a Unique Quartet
1900  Ukulele Orchestra Jako Brno
2100  Mezla Orquesta
27/5
1300  Brass Band Rakovník
1500  Ondřej Kabrna a Flying Accordion
1700  Saxwork Quartet
1900  Cadillac s Jiřím Šlupkou Svěrákem  
 a Pavlem Sedláčkem

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
26/5
930  Melodica
1100  Slavnostní zahájení
1115   Act of God
1245  Jahtec Jammin Job
1415  Ethery   
1530  Gejza Sendrei
1630   Petr Kalandra Memory Band
1800  Album
1930  Josef Danč Band a Sámer Issa
2100  Carpatia Castle
27/5
1130  Hurricane
1300  Janas a Papas
1430  Ferit Jukebox Band
1600  Pontiac
1730  Oskar Petr Group
1900  Czech Floyd

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK
26/5
900  Dům dětí a mládeže – Dětský  
 happening
1400  Dechový orchestr mladých – Roudnice  
 nad Labem 
1530  Maďarský soubor 
1700  Českolipská muzika
1830   Točte se pardálové
2000  Milan Drobný s kapelou  
27/5     
1200  ZUŠ Teplice
1400  Clarinet Society
1530  Dita Hořínková a její Artharmony
1700  Veselí muzikanti z Podkrušnohoří 
1830  Revival Swing Band Praha 
2000  Rangers Band

JAZZ CLUB
11/5 2000  Vladivojna La Chia 
18/5   Ataky Jany Koubkové

KNAK 
12/5 2000  Crazy Goddess
17/5 2000  Phil Rudd and his band  
  (ex AC/DC)
19/5 2000  Folimanka Blues a Štíhlá koza
22/5 2000  Na Stojáka – Teplice
27/5 2000  J. A. R. 

KINO KVĚTEN
9/5 1730  S láskou Vincent
10/5 1730  Půlnoční láska
11/5 2000  Tiché místo

12/5 1530  Psí ostrov
14/5 1730  Hastrman
15/5 1500  Tátova volha
15/5 2000  Tátova volha
16/5 2000  Bratři Lumiérové
17/5 2000  Deadpool 2
19/5 1730  Hastrman
20/5 1530  Psí ostrov
21/5 1730  Taxi 5
22/5 2000  Neznámý voják
23/5 2000  Poslední rodina
24/5 2000  Solo: Star Wars Story
29/5 1730  Dámský klub
31/5 1730  Teambuilding

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
15/5 1900  Líbánky na Jadranu
16/5 1600  Tančíme s Doubravankou
17/5 1000  Okupovaná láska
17/5 1800  Okupovaná láska
18/5 1000 Okupovaná láska
18/5 1800 Okupovaná láska
21/5 1900  Dokud nás milenky nerozdělí
5/6 1900  S Pydlou v zádech
6/6 1600  Tančíme na terase se Starou  
  sešlostí
6/6 1900  Jak se Husákovi zdálo, že je  
  Věra Čáslavská

DŮM KULTURY
9/5 1900  Návštěvní den u Miloslava Šimka
10/5  7. Abonentní koncert cyklu B
15/5 1600 Kačátko
15/5 1700 Kačátko
18/5 1630  Varhanní koncert
19/5 1630  Varhanní koncert
24/5 1900   Zahajovací koncert 54. ročníku  
  Hudebního festivalu  
  L. van Beethovena
29/5 1900  Od George Gershwina  
  po Buddyho Riche
30/5 1900  Konzervatoř Teplice –   
  Multižánrový koncert
31/5 1900  Koncert v rámci 54. ročníku  
  Hudebního festivalu  
  L. van Beethovena

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 8/6 Svět kostiček Lego 2
do 10/6  Výstava výtvarného oboru  
  ZUŠ Teplice 
do 28/6  Střední škola obchodu a služeb  
  Teplice – 100 let republiky

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
do 27/5 Veronika „Šrek“ Bromová -  
  velkoplošné fotografie
30/5 – 24/6 Jan Samec „3X“ a Varvara -  
  „Varvara a její Samci“ – malba
27/6 – 1/9 Zakladatelé české moderny I. -  
  Galerie umění Karlovy Vary
do 30/9 Teodor Buzu - Obrazy - akvarel

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA, BÍLINA
13/5 1500  Taneční odpoledne nejen pro  
  seniory – Den matek

ZÁMEK DUCHCOV 
24/5   ZUŠ OPEN na zámku 
29/5  Hrdinové a bohové antických  
  bájí na zámku – speciální  
  komentovaná prohlídka 
31/5  Hrdinové a bohové antických  
  bájí na zámku – speciální  
  komentovaná prohlídka 
4/6  Promítání hraného dokumentu  
  o Giacomu Casanovovi 
6/6   Vernisáž výstavy a koncert  
  absolventů ZUŠ Ivana Kawaciuka
8/6 – 9/6  24. Casanovské slavnosti MC
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NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 televize s 2 přijímači
JEN ZA 300 Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

tel.:  778 527 899

www.satelitnidotace.cz
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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 Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na akční model Style v dieselovém provedení a zahrnuje slevu 
70 000 Kč, výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální 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 bližší informace navštivte 
www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 5. 2018.
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Co říkáte na program 
letošní Lázeňské?

Julie Havlíková  
22 let 
obchodnice 
Teplice  
 
Podle mých představ to 

není. Já bych tam chtěla mít skupiny 
Mandrage, Harlej a také Tomáše 
Kluse. 

Karin Körchnerová  
26 let 
mateřská dovolená  
Teplice  
 
Lázeňská mě odjakživa 

bavila a těším se na letošní. Jsou 
to snad jediné dva dny, kdy Teplice 
trochu ožijí.

Kateřina Nesvatbová 
27 let 
zaměstnaná 
Teplice 
 
Mám před porodem, 

takže veškeré nastávající akce jsou 
mimo mě. 

Eliška Beňková  
35 let 
operátorka 
Teplice  
 
Na Lázeňskou se těším 

každý rok, ale poslední dobou mě 
z několika důvodů, mezi které patří 
i jídlo ze zlata a přihlouplí kolotočáři, 
trochu odrazuje. Vyložené „free“ lidi 
tam už ani nepotkáte. Za poslední 
roky byla zklamáním. Ale stejně 
si pokaždé říkám, že ji zase půjdu 
okouknout. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 9. 5. 2018 
 Příští vydání: 13. 6. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 7. 6. 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

Lázeňská: Zuby nehty,  
No Name i bezpečnostní opatření
Teplice – Největ-
ší městská „open 
air“ slavnost 
se blíží. Datum 
konání této po-
pulární akce se 
ustálilo na po-
sledním květ-
novém víkendu. 
Zahájení 864. lá-
zeňské sezony 
v Teplicích tak 
letos připadlo na 
26. a i 27. května. 
Ale program začne už 25. května takzvanou party before a ofici-
álně vypukne Lázeňská 26. května tradičně v 11:00 hodin na ná-
městí Svobody. 

Tepličané se jako každý rok musí připravit na řadu dopravních 
omezení, která uzavřou centrum města a zkomplikují dopravu. 
Na největší kulturní a společenskou událost se do lázeňského 
města každoročně sjedou tisíce lidí, ale o bezpečnost návštěvní-
ků bude postaráno. „Akci se samozřejmě budeme věnovat i s při-
hlédnutím na aktuální rizika a bezpečnostní situaci. Konkrétní 
přijatá opatření a bezpečnostní doporučení nebudeme však sdě-
lovat,“ řekl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Návštěvníci se mohou těšit na několik scén a desítky hudeb-
ních vystoupení.  Nejoblíbenější scéna, na Ptačích schodech, na-
bídne před ohňostrojem, který se tradičně koná ve 22:22, vystou-
pení kapely Support Lesbiens a po ní Václava Noida Bártu.    gz

 Kompletní program letošní Lázeňské najdete na straně 2

Jsme v Teplicích 
sport friendly?

Jaro je 
v plném 
proudu a vět-
šina z nás 
řeší, kolik 
kilo zase přes 
zimu přibra-
la a jak se co 

nejrychleji dostat do jakž 
takž slušné formy. Podívej-
te se kolem sebe, sporto-
vání všeho druhu je feno-
ménem dnešní doby. Lidé 
běhají, bruslí, jezdí na 
kole. Startovné na běžec-
ké i cyklistické závody je 
většinou vyprodané a akté-
ři se dobrovolně honí, aby 
překonali cíl či dali osobá-
ček anebo prostě jen pře-
konali sami sebe. Ne kaž-
dé město je však takzvaně 
sport friendly, tedy přátel-
ské ke sportu. Co myslíte, 
jak jsme na tom v Tepli-
cích?

Viděno s nadhledem se 
Teplice docela snaží pro 
své sportu chtivé obča-
ny něco dělat. Staví se zi-
mák, rekonstruuje plavec-
ká hala, nový areál je na 
Angeru, kde se fajn bruslí 
a dá se i proběhnout. Ale 
třeba cyklisté mají docela 
smůlu, pokud se tedy ne-
radi proplétají mezi auty 
v běžném provozu. Docela 
závidím sousednímu Ústí 
cyklostezku a cyklopruhy 
v podstatě v centru města.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Rekol je ve městě už čtyřicet

Rekola se v Teplicích stávají  stále populárnějšími  foto: Jakub Mráček

Z vraždy miminka je 
obviněná matka 

Cyklobusem 
na Komárku

Kraj má ocenění Film Friendly 

4
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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.

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

jarní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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Teplice – Růžových kol v Tepli-
cích přibylo – je jich už 40. Sto-
jí u stojanů po městě a pro 
registrované členy projektu 
Rekola jsou volně k dispozici. 
„Rekola se v Teplicích osvědči-
la výborně. Loni jsme evidova-
li téměř 2500 výpůjček a skoro 
200 uživatelů. Letos je více kol 
než loni, a to čtyřicet. Půjčo-
vání je možné i přes aplika-
ci Messenger a vracení bude 
rychlejší a pohodlnější. A díky 
partnerství s firmou Koloshop 
mají uživatelé slevu,“ říká Ja-
kub Mráček, lídr projektu.

Sdílená kola v ulicích Teplic 
může využívat každý, kdo se 
zaregistruje a zaplatí popla-
tek podle vybraného období 

plánovaných výpůjček. Růžo-
vá barva kol není náhodná. 
Jednak je to barva veřejného 

prostoru a jednak je svým způ-
sobem specifická, takže by 
měla odrazovat zloděje.  gz

Pokladník zpronevěřil 
klubové peníze
Teplicko – Policisté obvinili 
muže, který působil jako po-
kladník sportovního klubu na 
Teplicku. Obviněný zpronevě-
řil klubové peníze, všechny je 
prosázel. O jaký klub jde, po-
licie s ohledem na probíhající 
vyšetřování nechce prozradit. 

„Z oddílového účtu, kam se 
ukládaly členské příspěvky, 
měl během dvou let postup-
ně vybrat přes 215 tisíc korun, 
které utratil v kurzových sáz-
kách. Muž se u výslechu k vý-
běrům peněz přiznal, byl ob-
viněn z přečinu zpronevěry,“ 
dodává Daniel Vítek, mluvčí 
teplické policie.

Za zpronevěru mu hrozí až 
pět let vězení.   gz

Teplice – Policisté obvinili 29le-
tou ženu z Teplic z vraždy novo-
rozeného chlapce. Soudce ji ale 
propustil na svobodu, k uvale-
ní vazby neshledal důvod. Žena 
tak bude čekat na trest za vraž-
du novorozeněte na svobodě. 

Tělíčko mrtvého dítěte našel 
v Řetenicích, ve Zrenjaninské 
ulici ve čtvrtek 19. dubna v pod-
večer náhodný svědek. Krajští 
policisté dva dny poté obvinili 
ženu z Teplic ze spáchání vraž-
dy novorozeného chlapce. Jed-
ná se o matku dítěte, která mu 
po porodu neposkytla dosta-
tečnou péči, a v důsledku toho 
zemřelo. 

„Obviněná se k činu přizna-
la. Policisté nyní čekají na zna-
lecké posudky z oboru zdravot-
nictví,“ řekla k případu Alena 
Bartošová, tisková mluvčí KŘP  
Ústeckého kraje.

Tělo novorozeněte bylo v kon-
tejneru na sklo v ulici, která je 
jen několik set metrů od nemoc-
nice, kde se nachází babybox. 
Ženě hrozí až 20 let vězení.   gz

Teplice/Ústecký kraj – Titul Film 
Friendly za spolupráci s filma-
ři letos putuje do našeho kraje. 
Zasloužila se o to Filmová kan-
celář Ústeckého kraje, která po-
skytuje filmařům asistenci při 
natáčení v celém kraji. Vyhláše-
ní a předání ceny Film Friendly 
2017 proběhlo v rámci slavnost-
ního večera 31. ročníku filmové-
ho festivalu Finále Plzeň.

„Ocenění si velmi vážíme. Rok 
2017 byl ten zásadní, ve kterém 
se nám podařilo přilákat do re-
gionu výrazné filmové projek-
ty, a další přicházejí. S každým 
z nich se učíme spoustu nových 
a zajímavých věcí. Titul Film 
Friendly 2017 je pro nás velkou 
odměnou a motivací do další 
práce, která nás moc baví,“ říká 
Barbora Hyšková z Filmové kan-
celáře Ústeckého kraje.

Filmová kancelář Ústeckého 
kraje se v loňském roce podíle-
la na řadě zajímavých projektů, 
mezi nimiž jsou například celo-
večerní filmy Úsměvy smutných 
mužů, Jan Palach, Hastrman 
a ze seriálů Most nebo Rapl II, 

který se mimo jiné natáčel 
i v Teplicích. 

„Ústecký kraj je se svými lo-
kacemi vhodný téměř pro ja-
kýkoliv filmový příběh. Zisk 
ocenění Film Friendly 2017 je 
dokladem toho, že naše filmová 
kancelář odvádí skvělou prá-
ci,“ uvedl krajský radní Zdeněk 
Matouš.

„Spolupráce s Filmovou kan-
celáří Ústeckého kraje měla 
výrazný vliv na naše rozhodnu-
tí natáčet v Ústí seriál Svět pod 
hlavou,“ dodal Vratislav Šlajer 
z Asociace producentů v audio-
vizi a producent společnosti  
Bionaut.   gz

Seriál Rapl s Hynkem Čermákem můžete 
vidět v České televizi  reprofoto: ČT

Teplice – Od konce dubna jezdí 
cyklobusy, které směřují i do 
horských oblastí. Doplnily tak 
cyklistickou nabídku linek, 
které v nižších polohách zača-
ly kola vozit už od Velikonoc.

 „Rozšířenou přepravu jízd-
ních kol od posledního dubno-
vého víkendu nabízí Dopra-
va Ústeckého kraje celkem na 
36 autobusových linkách ‚zele-
ných‘ autobusů,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopra-
vy Jaroslav Komínek.  

K nejoblíbenějším cyklistic-
kým linkám patří autobusy 484 
z Teplic na Komáří vížku a 493 
z Teplic na Moldavu. Cena pře-
pravy jízdních kol zůstává stej-
ná, jednorázová jízdenka stojí 
20 Kč a platí na území Ústec-
kého kraje a platí i ve vlacích 
ČD. Jízdní řády a mapu linek 
s rozšířenou přepravou jízd-
ních kol naleznete na webu do-
pravauk.cz.  Cyklobusy budou 
v provozu v horských oblas-
tech do 30. září a v nížinách až 
do 28. října.   gz
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Takový může být Jezevčík Celníci našli tisíce 
litrů červené nafty
Teplicko – Více než čtyři tisíce 
litrů minerálního topného ole-
je, lidově nazývaného „červená 
nafta“, zajistili během jednoho 
dne při silničních kontrolách 
celníci na Teplicku a Ústecku.

„„Celníci v příhraničí nepří-
jemně zaskočili tři řidiče dodá-
vek, kteří ve svých vozech ne-
legálně přepravovali topný olej 
z Německa. V prvním případě 
se jednalo o 999 litrů, ve dru-
hém o 2 188 litrů a ve třetím se 
o 998 litrů topného oleje,“ řekl 
Lukáš Novák, mluvčí Celního 
úřadu.

Všichni odhalení řidiči ne-
byli schopni předložit doklady 
prokazující zdanění vybraných 
výrobků podle zákona o spo-
třebních daních. Celníci ode-
brali z nádob vzorky a odhale-
né množství 4 185 litrů zajistili. 
Celkový daňový únik na spo-
třební dani vyčíslili na více než 
55 tisíc korun.    gz
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Trnovany – Současný špatný 
stav komplexu nebytových 
prostor v Trnovanech vedl ve-
dení města k tomu, že nechalo 
zpracovat ideovou urbanistic-
kou studii Masarykovy ulice, 
takzvaného objektu Jezevčík. 
Město na studii vynaložilo 
částku 193 000 korun.

„Studie rozděluje prostor 
na zóny pro tranzitní, obsluž-
nou a cyklistickou dopravu 
a prostor pro chodce. V prosto-
ru pro pěší navrhuje odstra-
nit stávající bariéry, otevřít ho 
a zpřehlednit. Vozovka je od 
prostoru pro chodce a cyklisty 
oddělena osázenými květináči. 
Navrhuje také nové dopravní 
uspořádání v ulici Antala Staš-
ka s navýšením parkovacích 
míst,“ řekl náměstek primáto-
ra Hynek Hanza.

Studie řeší tuto problematic-
kou lokalitu jako celý komplex, 
včetně nemovitostí, které měs-
tu nepatří. Proto musí vedení 

radnice nejprve zahájit jednání 
s vlastníky objektů, aby mohlo 
v budoucnu realizovat co nejví-
ce navržených úprav.   gz

Studie Masarykovy ulice s komplexem Jezevčík  vizualizace: AK Mise

Místo zimáku bude market  
a na střeše lanové centrum
Teplice – Na místě bývalého zim-
ního stadionu bude další Kauf- 
land v Teplicích. Aby byla spl-
něna podmínka, že na místě 
bude sportoviště, tak na střeše 
obchoďáku vznikne velké lano-
vé centrum se čtrnácti atrakce-
mi. Cena, za kterou bude lanový 
park postaven, je téměř 22 milio-
nů korun. Stavba byla zahájena 
v únoru a před vánočními svátky 
by mělo být centrum v provozu.  
V okolí nového centra vznikne 
také 250 parkovacích míst.

 „Lanový park bude nabízet 
dětem i dospělým výlet do vel-
kých výšek. Park bude obsaho-
vat 14 překážek ve výšce cca 6 
metrů nad střechou. Chybět ne-
budou také lanovky, které jsou 
populárním prvkem všech lano-
vých parků. Výhodou bude to, že 
provoz lanového parku a lano-
vek bude oddělený a návštěvní-
ci si budou moci vybrat, kterou 

atrakci navštíví. Každý návštěv-
ník bude mít na sobě oblečený 
celotělový úvazek se speciální 
karabinou,“ uvedl mluvčí JTH Ka-
rel Schön.

Kdysi moderní stadion pro 
6000 diváků prožil velmi smut-
ný konec. Pětatřicet let starou 
chátrající halu se tehdejší maji-
telé rozhodli zbourat poté, co se 
ji nikomu nepodařilo prodat. De-
moliční firma ze stadionu vytěži-
la, co se dalo zpeněžit, a násled-
ně demolice přestala. Majitelem 
demoliční firmy byl bezdomovec 
žijící na Slovensku.    gz

Více kamer 
v teplických ulicích
Teplice – Městský kamerový sys-
tém se dočká rozšíření a mo-
dernizace. V ulicích Teplic jich 
nyní na pořádek dohlíží dva-
advacet a letos se jejich počet 
rozroste o dalších sedmnáct. 
Město je nechá nainstalovat 
v lokalitách, kde doposud chy-
běly.

„Kde jsou kamery umístěné, 
najdete na webu města, v od-
kazu zaměřenému na měst-
skou policii. Nejvíce kamer je 
v centru města, pak v Trno-
vanech a nechybí ani monito-
rování okolí fotbalového sta-
dionu a přilehlého okolí,“ říká 
ředitel teplických strážníků 
Michal Chrdle.

Dosavadních dvacet dva ka-
mer rozšíří dalších 17. Nově 
bude kamera sledovat napří-
klad prostor na Angru, u točny, 
v oblasti křižovatky Sochorova 
a Trnovanská. A kamera přibu-
de také v Duchcovské ulici.   gz

Nejvyšší rozhledna 
v zemi je na Teplicku 

Ledvice – Skoro osm set schodů 
musíte zdolat, abyste se mohli 
rozhlédnout do okolí ze 144me-
trové výšky. Do osmadvacátého 
patra vás ale vyveze i výtah, a to 
za tři čtvrtě minuty. Nejvyšší ofi-
ciální rozhledna v České republi-
ce se otevřela v Elektrárně Led-
vice. Veřejnosti bude přístupná 
vždy od úterý do soboty v 8, 10, 
12 a 14 hodin. Vstup je z infocen-
tra. Rozhledna nabízí krásný po-
hled na České středohoří, Kruš-
né hory a okolí.   gz
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Stavba záchytky začalaNeviděli jste nehodu?

Ohníč vítězem 
Zlatého erbu

Stavba kruháku  
jde do finiše

6

Teplice – V areálu teplické ne-
mocnice bude fungovat pro-
tialkoholní záchytná stanice. 
Tu buduje Krajská zdravotní 
v přízemí pavilonu C.  Nákla-
dy na zřízení záchytky, jejíž 
stavba už začala, by měly činit 
13 milionů korun. A kraj počítá 
předběžně s náklady 12 milio-
nů korun ročně na provoz.

Pavilon C se nachází ve vni-
trobloku areálu teplické ne-
mocnice s dobrou doprav-
ní a technickou obslužností 
a s možností vytvoření příjmu 
pacientů se samostatným vstu-
pem na oddělení, popřípadě 
vstupem ze stávajících společ-
ných prostor pavilonu.

„Snažíme se zprovoznit no-
vou záchytnou stanici od roku 
2011. Několik let jsme čeka-
li na změnu zákona, která by 
nám umožnila tuto službu 
znovu registrovat. Novela již 
sice vzešla v platnost, ale do 

posledního výběrového řízení 
se nikdo nepřihlásil. Nejvhod-
nější řešení našel Ústecký kraj 
právě spolu s Krajskou zdra-
votní,“ uvedl hejtman Oldřich 
Bubeníček.

Záchytná služba není v Ús-
teckém kraji provozována od 

roku 2001. Záchytnou stanici 
v současné době musí suplo-
vat oddělení Emergency v jed-
notlivých nemocnicích, čímž 
citelně zatěžují jejich provoz. 
Kraj má v plánu zřídit do bu-
doucna více záchytných  
stanic.   gz

Stávající prostory záchytky v teplické nemocnici  foto: KZ

Magistrát čeká rekonstrukce za provozu
Teplice – Rekonstrukce budo-
vy teplického magistrátu na 
Mírovém náměstí startuje 
a potrvá až do 15. října. Re-
konstrukce mimo jiné zahr-
nuje částečné zateplení, vy-
čištění kamenných obkladů, 
výměnu oken a skel, výmě-
nu klimatizace nebo insta-
laci fotovoltaické elektrár-
ny. Teplickou kasu přijde 

rekonstrukce na více než 
38 milionů korun. 

„V průběhu stavby neplá-
nujeme omezení provozu jed-
notlivých agend. Přesto může 
dojít k dočasnému výpadku. 
Největší dopad bude mít pře-
sunutí agend správních čin-
ností v prázdninovém období 
do budovy na náměstí Svobody 
2. Od 12. července do 29. srpna 

najdou občané v horní budově 
magistrátu agendy cestovních 
dokladů, občanských průkazů, 
řidičských průkazů, eviden-
ce vozidel, matriky a evidence 
obyvatel,“ řekl tajemník ma-
gistrátu Marek Fujdiak.

Průběžně informace o ome-
zení a přesunech jednotlivých 
agend najdete na webu města 
a zitteplice.cz.   gz

Na Stínadla vláčkem 
Teplice – Mimořádnou jízdu tu-
ristickým vláčkem Humboldt 
po teplických parcích komen-
tovanou průvodcem a následně 
zajímavou exkurzi do zákulisí 
fotbalového stadionu FK Tepli-
ce si můžete užít každou první 
středu v měsíci.  

Na Stínadlech uvidíte síň 
slávy, tiskové centrum, kabi-
ny A mužstva, VIP zónu a ná-
sledně i hrací plochu stadionu. 
Cena vstupenky je 70 Kč.   gz

Přestanov – Na kruhovém ob-
jezdu v Přestanově položili sil-
ničáři na konci dubna asfalt. 
Pokládka asfaltových vrstev 
trvala pět pracovních dní a pů-
sobila na frekventovaném hlav-
ním tahu mezi Teplicemi a Dě-
čínem dopravní komplikace.

Práce na místě začaly loni 
v polovině května a dokonče-
ní bylo plánováno na letošní 
březen. To však silničáři kvůli 
komplikacím nestihli a nové 
datum dokončení je 30. červ-
na 2018. Ale ani po tomto datu 
nebudou mít řidiči na tra-
se příjemnou cestu. ŘSD zde 
chystá opravu tří úseků, a to 
v Srbicích, před Přestanovem 
a před křižovatkou u Chlumce. 
Všechny tyto opravy jsou na-
plánované na druhou polovi-
nu roku.

Kruhový objezd vyjde na 
zhruba 17 milionů korun, opro-
ti plánovaným 15 milionům. 
Stavba se tak kvůli komplika-
cím o dva miliony prodraží.  gz

Teplice – Policie hledá svědky 
nehody, při které auto nedalo 
přednost trolejbusu. Cestující 
spadla a zranila se v trolejbusu 
213.  K nehodě došlo 25. dubna 
ve 13:45 hodin v Teplicích.

Řidič vyjel ve směru od ná-
městí Svobody a nedal před-
nost trolejbusu 213, který jel po 
hlavní silnici v ulici Alejní.

„Řidič tohoto vozidla po naje-
tí na hlavní komunikaci prudce 
zabrzdil před přechodem pro 
chodce, v důsledku toho řidič-
ka trolejbusu ve snaze zabránit 
střetu strhla řízení. Následkem 
tohoto manévru došlo k pádu 
seniorky cestující v trolejbusu, 
která utrpěla těžké zranění,“ 
popisuje mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek.

Policie žádá svědky, případně 
cestující, kteří by mohli poskyt-
nout jakékoliv informace k vo-
zidlu, které nedalo trolejbu-
su přednost, aby vše sdělili na 
Dopravní inspektorát Teplice, 
ul. Husitská 5, telefon 974 439 
260, nebo na bezplatnou linku 
158.  gz

Ohníč – Jubilejního 20. ročníku sou-
těže Zlatý erb se v letošním roce 
zúčastnily obce a města z celé re-
publiky, ze všech 14 krajů. Celkově 
se zapojilo 430 webových strá-
nek a projektů obcí a měst včetně 
elektronických služeb. V katego-
rii nejlepší webová stránka obce 
zvítězila obec Ohníč na Teplicku, 
Ohníč se 740 obyvateli je v reno-
mované soutěži nováčkem.  

„Titulní stránka obce je velmi 
přehledná a zajímavá,“ uvedl na 
adresu webové stránky obce Jaro-
slav Svoboda, člen poroty Zlatého 
erbu.   gz

Senior se trestu za pořezání 
pacientů v nemocnici vyhne
Teplice – Bez trestu vyvázl šesta-
osmdesátiletý muž, který loni 
na podzim napadl kapesním no-
žem na pokoji teplické nemoc-
nice dva další pacienty. Psychia-
trické posudky ukázaly, že muž 
není trestně odpovědný. Policie 
proto případ odložila. 

Kriminalisté případ vyšet-
řovali jako podezření z těžké-
ho ublížení na zdraví, za které 
útočníkovi hrozilo až deset let 
vězení. Vyšlo však najevo, že 
muž je psychicky narušený.  

Konflikt se odehrál na pokoji 
neurologického oddělení teplic-
ké nemocnice. Šestaosmdesáti-
letý pacient 11. listopadu ve 2:15 
hodin na lůžkové části odděle-
ní napadl a kapesním nožíkem 
zranil dva pacienty. Napadení 
byli odesláni na chirurgii, kde 
byly jejich rány ošetřeny, a oba 
se poté vrátili na neurologic-
ké oddělení. Útočící pacient byl 
po incidentu ještě v noci v do-
provodu policistů převezen do 

Psychiatrické léčebny v Horních 
Beřkovicích.

„Pacient, který zaútočil, měl 
být po čtrnáctidenní hospitali-
zaci v týž den propuštěn do do-
mácího léčení. Během hospita-
lizace dodržoval léčebný režim 
a nejevil žádné známky agresi-
vity. K situaci došlo náhle a udá-
losti nešlo zabránit,“ řekl tehdy 
mluvčí Krajské zdravotní, pod 
kterou teplická nemocnice spa-
dá, Ivo Chrástecký.   zt
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Dvě miliardy 
na opravy silnic
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Kraj trvá na obnovení tratě
Teplice – Na obnovení železnič-
ní tratě Teplice – Lovosice po-
škozené sesuvem u Dobkoviček 
v roce 2013 kraj trvá. Reagoval 
tak na informaci ministerstva 
dopravy, které se znovuzpro-
vozněním tratě nepočítá.  

„Ministr dopravy Ťok nás 
v tomto ohledu zklamal, když 
nám v říjnu 2015 slíbil, že po 
zprovoznění dálnice D8 obnovu 
tratě zajistí. Kroky, které se teď 
na centrální úrovni dějí, hodily 
náš kraj přes palubu,“ řekl ná-
městek hejtmana pro dopravu 
Jaroslav Komínek. 

Vláda ČR projednala Informa-
ci o neobnovení železniční tra-
tě Lovosice – Řetenice – Teplice 
v Čechách poškozené sesuvem. 
Z toho, kdy k jednání došlo, je 
zřejmé, že o neobnovení nebu-
de rozhodovat ani vláda, ale 
stalo se tak už na ministerstvu. 

„Bohužel nedodržel slovo ani 
1. náměstek ministra dopra-
vy Čoček, který nám v únoru 
na jednání řekl, že tak vysokou 
investici nemůže ministerstvo 
schválit samo, ale že ji bude 
projednávat vláda. Ve skuteč-
nosti ji ministerstvo samo již 
zamítlo,“ poznamenal náměs-
tek Jaroslav Komínek. 

Ústecký kraj – Do oprav silnic 
v kraji letos půjdou dvě miliar-
dy korun. Takovou částku tvo-
ří všechny investice do rekon-
strukcí komunikací. Kraj bude 
pokračovat i v opravách mostků 
a propustí, se kterou po důklad-
né analýze začal před dvěma 
lety. Jen v letošním roce SÚS 
pro kraj opraví komunikace na 
zhruba 120 místech.

Z krajského rozpočtu půjde 
letos do rekonstrukcí silnic 
392 milionů korun, SFDI plánuje 
do našeho regionu poslat dal-
ších 286 milionů korun, ostatní 
finance pak má v rozpočtu od 
kraje Správa a údržba silnic. 
Z přebytku hospodaření za loň-
ský rok ještě o dalších 100 mi-
lionů korun. Ředitelství silnic 
a dálnic chystá letos šest desí-
tek oprav asfaltových povrchů 
a mostů. Jen do rekonstrukcí 
půjde téměř jedna miliarda ko-
run, do výstavby pak další dvě. 

Dokončí se okružní křižovat-
ka v Přestanově. Řada oprav 
čeká také několik úseků silnice 
I/13, třeba mezi Přestanovem 
a Chlumcem nebo v Srbicích či 
na průtahu Bílinou. Tam mají 
stavební stroje začít v srpnu 
nebo září.   gz

V materiálu určeném pro 
vládu spatřuje kraj řadu nevy-
vážených údajů. Obnova a sta-
bilizace samotného poškoze-
ného úseku v délce 200 m má 
stát cca 800 mil. Kč. Přes dva 
roky pracoval stát na projektu 
obnovy a zahrnul do něj i mo-
dernizaci tratě spočívající v za-
bezpečení přejezdů, zlepšení 
nástupišť apod. Na moderni-
zaci ministerstvo doporučilo 
kraji v roce 2015 spolupraco-
vat, aby obnovená a moderni-
zovaná trať měla lepší parame-
try, kraj by objednal více vlaků 

a celý, sice dražší projekt bude 
mít lepší obhajitelnost a bude 
možné ho financovat z evrop-
ských peněz. 

„I na to Ústecký kraj přistou-
pil a podrobně spolupracoval 
na definování zlepšení tratě, 
protože trať skutečně vnímá-
me jako perspektivní,“ doplňu-
je Komínek. 

Modernizace nakonec byla 
odhadnuta na další 1 až 2 mi-
liardy a celková cena obnovy 
1,8 až 2,8 miliardy se nakonec 
stala důvodem, proč jde pro-
jekt k ledu a není vládě vše 
řádně ani vysvětleno. V mate-
riálu pro vládu se pak záměr 
obnovy za až 2,8 miliardy hod-
notí jako celek, a proto tomu 
stát dal stopku. Ve skutečnos-
ti jsou to dvě různé akce. Mo-
dernizace nutná není a kraj na 
ní netrvá, je možné ji provést 
kdykoliv následně. 

„Ministrovi se proti tomu 
ohradíme ještě písemně a pod-
nikneme další kroky, aby se 
stát prostřednictvím SŽDC 
o svou trať postaral, opravil, 
neboť je to jeho povinnost, 
když tam trvá objednávka na-
šich vlaků. Nevzdáme to,“ uza-
vřel Komínek.   gz
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Jsem normální, zdravý člověk, jen si ráno a večer loupnu pilulky
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Sympatická herečka Eva Elsnerová, kterou 
jste mohli vidět třeba v seriálu Ulice, se 
narodila v Teplicích, ale dětství strávila 
na východě Čech. Divadlo je pro ni práce 
i koníček, ale rodina je na prvním místě. 
Prodělala preeklampsii, při které přišla 
o miminko a selhaly jí ledviny. Následovala 
dialýza, nyní však žije plnohodnotně 
s transplantovanou ledvinou.
Gabriela Zlámalová

Narodila jste se v Teplicích, 
ale žila jste v Lázních Boh-
daneč a Pardubicích, jak to? 
Kdy jste se z Teplic odstěho-
vala?

Moje rodina (tedy mamin-
čina větev) je východočeská, 
naši se potkali tam, když byl 
táta na vojně. Láska, naroze-
ní bráchy, stěhování do Teplic, 
mé narození, rozvod a návrat 
do Bohdanče... Život.  Byly mi 
tři roky, v paměti jen střípky.

Vracíte se do Teplic? Jaký 
vztah vlastně máte k rodné-
mu městu?

Vracela jsem se, když se naši 
po dvaceti letech usmířili, to 
bylo moc fajn. Jezdili jsme tam 
já i Josef (starší bratr) do doby, 
než táta odešel na věčnost. 
Moc brzy, bohužel, byl mladý, 
53 let. Ale mnoho jsme si vy-
světlili a stihli říct a dohnat.

Máte v Teplicích rodinu?
Jasně, tátova žena Kristýna, 

moje maceška, jak jí říkám, 
není po krvi, ale přijali nás tak 

otevřeně a vřele, že jsme se 
automaticky jakousi další ro-
dinnou buňkou stali. Mám tam 
sestru Kristýnu (nevlastní, ale 
moje), a „bráchy“ Jirku a To-
máše a celou jejich rodinu… 
Ale teď se nevídáme. Někdy si 
s bráchou říkáme, že bychom 
měli, a jak se asi mají, a potom 
skutek utek... Já se zodpovědně 
přiznávám, že jsem si nedoká-
zala v poslední době najít čas. 

A jak jste se dostala do Pra-
hy…  Přišla nějaká zajímavá 
divadelní nabídka?

Ne ne, klasický postup. Gym-
pl v Pardubicích, DAMU, hosto-
vání, angažmá.

Dá se vůbec být úspěšný he-
rec a nežít v Praze?

My bydlíme 25 kilometrů za 
Prahou, takže celkem jedno-
duše. Musíme jezdit autem, 
protože jsme ve vesnici, kam 
autobusy moc nejezdí, ale na 
metru jsme cca za 15 minut 
a v centru, když to „jede“, za 
35 minut. Někteří kolegové se Eva Elsnerová z představení Snímek 51  foto: Divadlo Kašpar

V seriálu Ulice jsme ji mohli vidět jako advokátku Elen Mrázovou po boku Rudolfa Hrušínského, Ondřeje Pavelky nebo Ilony Svobodové  foto: 2x TV Nova
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Jsem normální, zdravý člověk, jen si ráno a večer loupnu pilulky

barva: všechny  

jídlo: jakékoli

hudba: jakákoli

číslo: několik

politik: z minulosti 
by jich bylo víc

M O J E  N E J

se narodila 16. listopadu 1973 
v Teplicích a jako malá žila v Lázních 
Bohdaneč a později v Pardubicích, 
kde vystudovala gymnázium. Do 
plnoletosti se jmenovala po otci Vaňás-
ková, pak si nechala změnit příjmení 
po matce na Elsnerová. Po gymnáziu 
studovala DAMU. Po studiích se stala 
členkou divadelního spolku Kašpar, kde 
hraje dosud. Nepřehlédnutelná byla 
v roli Sabriny ve filmu Juraje Jakubiska 
Postcoitum a diváci seriálu Ulice ji 
mohli zaznamenat jako advokátku Elen 
Mrázovou.

Eva Elsnerová

P R O F I L
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MHD dopravují mnohem déle. 
Mě víc zaměstnává otázka, jak 
být dobrým rodičem a k tomu 
úspěšným hercem.

Hrála jste v oblíbeném seriá-
lu Ulice, jak jste se k této roli 
dostala? Přes castingy?

Ano, přes casting na úplně 
jinou roli.

Jak se vám v seriálu hrálo?
Moc mě to bavilo, potkala 

jsem fajn lidi, někteří mi zůsta-
li dodnes a spolupráce se pře-
tavila v kamarádství, dokonce 
v přátelství, to mě těší a vážím 
si toho. Bylo to kompaktní, 
pracovali jsme velmi soustře-
děně, a přitom se i bavili.

Máte z natáčení Ulice něja-
kou zajímavou historku?

Zklamu vás, naposledy jsem 
točila v roce 2011(!) a paměť je 
ošidná, žádná tak výrazná se 
mi hned nevybavuje. Ale smáli 
jsme se často a rádi. S Ilonkou 
Svobodovou, se kterou jsme 
točily docela intenzivně ještě 
téma stalking, jsme se mimo 
práci chechtaly pořád.

Nekonečné seriály jsou prý 
pro herce úžasné kvůli velmi 
zajímavým honorářům…. Je 
to tak?

Záleží, jak a proč k té práci 
přistupujete. Může to být kvů-
li honoráři, nebo kvůli slávě, 
nebo vás jenom zaujme figura, 
kterou máte hrát a fakt, že se 
vyvíjí. Nebo se chcete naučit 
řemeslo. A spoustu dalších 

důvodů jsem jistě nejmenova-
la, vždycky je to osobní.

Máte nějakou roli, na kterou 
vzpomínáte ráda?

Mnoho, ale jsou divadelní. 
Unn z Černých býků, Janu ze 
Štědrého dne, Marii z Účtování 
v domě Božím, Bridget z Pro-
měn, Goneril z Krále Leara 
(s Janem Třískou)...

Máte nějakou domovskou di-
vadelní scénu?  V čem prá-
vě hrajete? Rýsují se nějaké 
nové divadelní role?

Mám domovskou scénu už 
od DAMU, je jí Kašpar v Diva-
dle v Celetné. Jsem tady 22 let 
a stále spokojená! Hraju krásné 
role v (troufám si říct) krásných 
představeních. Iluze, Chanson, 
Detektor lži, Richard III., Dopi-
sy, Rozmarné léto, Růže pro Al-
gernon, … omluva těm, které 
jsem nejmenovala.

Teď zkouším nádhernou roli 
ve hře, která v Čechách ještě 
nebyla inscenována, jmenuje 
se Snímek č. 51 Anny Ziegle-
rové.  Je o britské vědkyni Ro-
salind Franklin. O struktuře 
DNA, jak byla objevena. Fan-
tastický text… a zatím krásné 
zkoušení, moc mě to těší.

A co film? Točíte nějaký? 
Máte nějaké nabídky?

Momentálně ne. A netrápí 
mě to.

V soukromí jste prodělala ob-
dobí, na které asi nevzpomí-
náte ráda. Kvůli nemoci jste 

přišla o miminko i o ledviny. 
Jak se máte v současnosti? 

Výborně! Jsem normální, 
zdravý člověk, jen si ráno a ve-
čer loupnu pilulky, jinak žiju 
bez úlev a omezení svůj život. 
Rozhodla jsem se tak.

Nyní jste však maminkou 
malého chlapečka, dá se 
skloubit úspěšná kariera 
a rodina?

Tuhle otázku jsem načala 
sama dřív, ano, dá se skloubit, 
ale musela jsem si určit priori-
ty. A tou mojí je rodina, syn. Až 
bude starší, může se to i pooto-
čit, ale jsou mu čtyři roky a já 
chci být hlavně máma a trávit 
s ním co nejvíc času, proto-
že čas není neomezený. Jsem 
šťastná, že teď zkouším, ale 
těším se, že potom zase budu 
mít volno. Muž mi pomáhá, 
vycházíme si vstříc navzájem, 
taky proto, že nejsme mladí ro-
diče a uvědomujeme si, jak to 
letí. Jak rychle děti rostou a jak 
brzy zjistíte, že už vás tolik 
(krom provozu) nepotřebují. 
Nechceme to prošvihnout. Na-
štěstí taky máme babičky pro 
případy náhlé nouze (jsme oba 
v jednom divadle), které Vojta 
miluje. Ale ano, abych se neu-
řekla, zatím to zvládáme.

Máte nějaké koníčky a máte 
na ně čas?

Náš koníček, spíše kůň, je 
zahrada.  A čas si na ni na-
jdeme vždycky, jsme na ní od 
jara do podzimu nepřetržitě - 
ovocné stromy, keře, květiny, 

byliny, tráva, pískoviště, hry, 
oheň (máme velkou zahradu)… 
Jakub plánuje ve větvích třeš-
ně Vojtovi postavit domeček…
na to se těším. A Vojta (za-
tím) rád pomáhá a učí se, dělá 
s námi všechno. To miluju.

Určitě máte mnoho snů 
a plánů v profesním životě, 
prozradíte nějaké?

Zklamu vás podruhé, jsou 
věci, které bych ráda zkusila, 
ale plány si už úplně nedělám, 
to, co mě potkalo, mě nauči-
lo žít víc teď, a být vděčná za 
to, co mám. Když jsem snila 
o práci, rolích, většinou mě 
minuly. A často přišly nabídky 
jiné, mnohdy ve výsledku zají-
mavější. Chtěla bych si udržet 
laťku.

Záběr z představení Chanson? Šanson!, kde hraje s Milenou Steinmasslovou  foto: Divadlo Kašpar
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K Ř Í Ž O V K A citát Napoleona Bonaparte

Pivovarské v Letním kině mají 
kapely rády. Na sever se těší

Jeden z největších hudebních 
festivalů v Ústí nad Labem, Pi-
vovarské slavnosti, se blíží. Už 
9. června je přivítá Letní kino. 
Vůbec poprvé na scéně pod 
širým nebem v Ústí podle Lu-
boše Machoně z pořadatelské 
agentury Dream PRO legenda 
československé popmusic Pe-
ter Nagy se skupinou Indigo. 
Vystoupí také Tomáš Klus, Ara-
kain, Děda Mládek Illegal Band 
nebo Cirkus Problem a řada ús-
teckých kapel. 

Už za měsíc jsou v Letním 
kině Pivovarské slavnosti. 
V jakém stadiu jsou přípravy? 

Přípravy vrcholí… Probíhají 
již i koordinační schůzky v Let-
ním kině, rozmístění jednot-
livých prodejních pozic piva, 
jídla a dalšího sortimentu, aby 
návštěvníci měli co největší 
komfort. Zároveň připravuje-
me doprovodný program, který 
se bude odehrávat jak na pó-
diu, tak mimo něj. Jako každý 
rok mimo jiné přivítáme spor-
tovce z Ústí v čele s týmem 
amerického fotbalu Blades, 
kterého jako agentura finanč-
ně podporujeme. Programově 

je hotová i II. scéna v horní 
části Letního kina, která je 
určena zejména regionálním 
kapelám. Podrobný harmo-
nogram celé akce najdete na  
www.pivovarske.cz. 

Vstupenky jsou nyní za 
300 Kč a v ceně návštěvníci 
mají i 1 půllitr piva Březňák. 
Zakoupit si je lze na stáncích 
Sazka,  na www.pivovarske.cz  
nebo osobně na adrese Dream 
PRO, Hrnčířská 64/4, Ústí nad 
Labem, telefon  603 993 808. 

Těší se učinkující do Ústí? 
Hrají tady rádi? 

Všichni se moc těší na vý-
borné ústecké publikum. Let-
ní kino v Ústí je největší svého 
druhu v České republice a ka-
pely to zde mají rády. Tomáš 
Klus zde hrál naposledy před 
pěti lety… a přišlo na něj přes 
10 tisíc lidí.  

Kolik druhů piv budou moci 
ochutnat návštěvníci slav-
ností?

Na více jak 20 druhů piva 
a různé druhy speciálů – Břez-
ňák, Zlatopramen, Krušovice 
a další…   pr MC

20
18
42
7

Teplice zakusí Ataky  
legendy jazzu Jany Koubkové
Teplice – Ataky Jany Koubko-
vé, kapela hrající blues, bigbít, 
rap, šanson i jazz se představí 
v teplickém Jazz Clubu. Zahrají 
řadu písní z jejich posledního, 
dva roky starého alba „A tak 
si jdu…“. Začátek koncertu 
je 18. května naplánován na 
20. hodinu. Vstupné je 180 ko-
run.   zt  foto: janakoubkova.cz

Zažijte Alchymistické Litoměřice 
Ústecký kraj – Již čtvrtým ro-
kem probíhá v našem kraji 
originální festival Alchymis-
tické Litoměřice. Letos bude 
hlavním tématem akce „napl-
něný osobní a pracovní život“. 
Na festivalu bude od 18. do 
20. května možné se prostřed-
nictvím workshopů, disku-
sí a dalších aktivit seznámit 
s tajemstvím hojnosti, využí-
váním času, vlastního poten-
ciálu a harmonického bytí. 
Hlavním mottem festivalu je 
pak to, aby lidé poznali vlast-
ní talent, záměry a vize. Ná-
vštěvníci se nechají inspirovat 
od předních odborníků, koučů 

a úspěšných osobností, jak 
pracovat sami se sebou, na co 
se zaměřit, aby byli ve svém 
životě úspěšní, šťastní a vnitř-
ně spokojení. Návštěvníci na 
místě naleznou 11 sálů s více 
jak 100 přednášejícími, zapo-
slouchají se do nejrůznějších 
koncertů, užijí si divadelní 
představení, módní přehlídky, 
umělecké výstavy a pochutna-
jí si na zdravých pochoutkách. 
A na koho se mohou zájemci 
letos těšit? Třeba na Jaroslava 
Duška, Tomáše Kluse, Marka 
Džirasu, Lauru Janáčkovou, 
Radkina Honzáka a mnoho 
dalších.  zut
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Centrum v nemocnici 
je nové a moderní
Teplice – Rekonstruované pro-
story centra pro léčbu roztrou-
šené sklerózy otevřela Krajská 
zdravotní při neurologii teplické 
nemocnice. Nově rekonstruova-
né prostory odpovídají trendům 
nejmodernější medicíny.

„Centrum pro léčbu roztrou-
šené sklerózy pod vedením 
primářky Marty Vachové má 
třináctiletou tradici s nadregio-
nální působností. Je úžasné, co 
paní primářka dokázala,“ řekl 
předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní Jiří Novák.

Veškeré náklady na rekon-
strukci přišly na bezmála 3,8 mi-
lionu korun a byly hrazeny 
z vlastních zdrojů neurologické-
ho oddělení.

„Jde o vysoce specializované 
zdravotnické pracoviště. V tuto 
chvíli je zde sledováno přes 
1500 nemocných s diagnózou 
roztroušené sklerózy mozko-
míšní, z nichž je 1002 na vysoce 
účinné biologické léčbě, dalších 
130 je léčeno novými léky ces-
tou klinických studií. Nově cent-
rum disponuje prostory pro mo-
nitorování nemocných, prostory 
pro podávání infuzí a provádě-
ní lumbálních punkcí,“ doplnila 
primářka Marta Vachová.    gz

Komunikace pacientů 
se sestřičkami je jednodušší

1 1
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v naší péči

ROZŠÍŘENÍ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

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

Dovolujeme si Vás informovat 
o nástupu nového lékaře  
na chirurgické oddělení

MUDr. Josef Zábranský
lékař se specializací v oboru všeobecné chirurgie

a nádorové chirurgie prsu

Ordinační hodiny
ORDINACE CH1 

Po: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Út: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Pá: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

ORDINACE CH3

St: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Čt: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Telefon: +420 477 102 158
(kartotéka chirurgie - 1.patro, budova A)

INZERCE
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Teplice – Nový komunikační 
systém mezi zdravotnickým 
personálem a pacienty zpro-
voznili v teplické nemocni-
ci. Zařízení umožňuje spojení 
mezi hlavní ústřednou, pacien-
ty, lékaři a ostatními propoje-
nými hlavními terminály po 
kabeláži s využitím nejmoder-
nější technologie umožňující 
zobrazení informací na displeji 
přístroje. Můžou ho využívat 
pacienti na kožním oddělení, 
na stanicích 1. a 2. chirurgic-
kého oddělení, na gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení 
a urologii.

„Nový komunikační systém 
sestra - pacient posouvá kva-
litu kontaktu mezi zdravotnic-
kým personálem samotným, 

ale také s hospitalizovanými, 
opět o kus dál. Zprovoznění 
systému umožňuje mnohem 
efektivnější komunikaci, což 
může být v závažnějších situ-
acích rozhodujícím faktorem. 
Jsem velmi rád, že se právě 
tuto investiční akci podařilo 
v teplické nemocnici Krajské 

zdravotní realizovat a že spo-
lečnost na ni uvolnila finanč-
ní prostředky,“ řekl Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdra-
votní.

Komunikační systém sestra 
– pacient v teplické nemocnici 
vyšel na bezmála 2,4 milionu 
korun.  gz
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Zdeněk Frelich: Naší cestou jsou  chytrá interaktivní skla 
Sklářská skupina AGC má už téměř rok a půl 
v Česku ve svém čele Zdeňka Frelicha. A po 
miliardové investici před šesti lety do linky 
plochého skla v Řetenicích se chystá na inves-
tici v závodě Processing. 

Jste od loňska country man-
agerem české skupiny AGC. 
Jaký to byl rok?

Dobrý. Jednotlivé závody 
AGC splnily naplánované cíle. 
Z hlediska prodeje se nám ce-
loevropsky dařilo. 

A jaký je trend? Jdou na od-
byt stále lépe autoskla? 

Lépe šla vloni výroba ploché-
ho skla a dařilo se i autosklům. 
Oba závody byly ziskové, ale 
ploché sklo rostlo rychleji.

Konkrétně jaké sklo jde nejví-
ce na odbyt?

Nejvíce jdou na odbyt zrca-
dla, protože konkurence ome-
zila výrobu. Nárůst výroby byl 
vyšší než nárůst trhu. AGC zvy-
šovala podíl na trhu.

Zrcadla? 
Hlavně čistá zrcadla. Druhů 

zrcadel je několik. Je to dané 
trhem. Náš podíl na trhu roste 
rychleji než podíl v ostatním 
sklářství.

Říkáte, že konkurence omezi-
la výrobu. Znamená to, že si 
ten trh AGC udrží?

Jsme lídři v kvalitě i v ceně. 
Rosteme. A podle mých infor-
mací si trh udržíme.

Vyrábíte nějaké specifické 
sklo, které umí jen AGC?

Jsme lídři na trhu v někte-
rém sortimentu, ale vyrábí 

ho i konkurence. Možná jsme 
ojedinělí ve výrobě speciál-
ních velkoplošných informač-
ních displejů. A nově jsme 
představili plně transparent-
ní sklo Halio. Kde zmáčkne-
te knoflík, a během několika 
sekund se zešeří. 

Něco jako inteligentní ža-
luzie?

V podstatě. Halio je inteli-
gentní tónované sklo, které 
se zbarví do šedavých odstí-
nů. Ta změna probíhá auto-
maticky nebo na přání uživa-
tele a sklo stále vypadá jako 
běžné sklo. Zahrnuje v sobě 
nejmodernější vyspělé tech-
nologie. Je to nejvýkonnější 
a zároveň nejšetrnější systém 
regulace denního světla. Díky 
intuitivnímu uživatelskému 
rozhraní je to ideální inter-
aktivní sklo pro domácnosti 
i komerční budovy. To je spe-
cifikum, které možná dnes 
umíme jenom my.

Vypadá jako normální sklo?
Je k nerozeznání od běž-

ného čirého skla. Je to pro 
architekty a designéry pro-
dukt, který mohou použít při 
navrhování nápaditějších in-
teriérů a exteriérů. Neutrál-
ně šedé tónování skla může-
te bez problémů kombinovat 
s jakoukoliv barevnou pale-
tou nebo stylem obytných 
domů i jiných budov. 

Co všechno inteligentní sklo 
umí?

Můžete ho třeba naprogra-
movat tak, aby reagovalo na 
počasí, denní dobu nebo polo-
hu slunce během dne. Je mož-
né ho ovládat manuálně, po-
mocí hlasových pokynů nebo 
intuitivně zařízením umístě-
ným na zdi. Okna se mohou 
zabarvovat jednotlivě nebo 
všechna současně. To už není 
jenom sklo. Je to sklo i elekt-
ronika dohromady. To je naše 
cesta. 

Jak vlastně funguje vývojář-
ství v AGC? 

AGC má tři vlastní vývojová 
střediska v USA, Belgii a v Ja-
ponsku, která spolupracují 
a reagují na požadavky trhu, 
na moderní trendy. 

Z toho plyne, že Halio třeba 
bude i měnit barvy? 

Ano. Zatím je v jedné bar-
vě. Ale výzkumáci pracují na 
tom, abyste si tam mohla přát, 
co chcete. Když na displeji te-
lefonu máte obrázek, proč by 
nakonec nemohl být i na skle 
Halio. 

Podle statistiků začal v me-
ziročním srovnání stagnovat 
i automobilový průmysl. Jak 
si letos vede výroba autoskel? 

AGC Automotive nestíhá. Je-
deme naplno. 

Hraje roli v poptávce po au-
tosklech, že se údajně chystá 
technologicky přeskupit auto-
mobilový trh směrem k elekt-
romobilům?

Ne. A já ani elektromobilům 
nevěřím.

Proč? 
Do města na krátké cesty, to 

ano. Ale když budete potřebo-
vat jet někam 100 km daleko, 
vy věříte údaji, že elektroauto 
dojede 200 až 300 km? Vždyť 
v létě si pustíte klimatizaci 
a odebíráte energii z těch ba-
terek, v zimě topení…. To vše 
má vliv na dojezd, který v reá-
lu 200 kilometrů být nemůže. 
A kde to auto nabijete?

Podívejte se na to, co říkali 
Norové. Ti podporovali elektro-
mobily dotacemi, což podle mě 
není dobře, a teď nemají kde 
nabíjet. Umíte si představit, že 
by polovina nových aut byly 
elektromobily? Kde by je lidé 
u paneláků nabíjeli? Přijedete 
domů, strčíte auto do zásuv-
ky, a kdo vám dodá tu energii, 
když všechna auta začnou lidé 

okamžitě nabíjet? To nejde. Na 
to nejsou zdroje. A mluví se 
o tom, že budou samonabíjecí 
silnice a podobně. Ano, budou. 
Někdy...

Trochu to zní, že jste nepříte-
lem „zelené planety“…

To rozhodně ne. Já mám eko-
logické smýšlení. Doma třídíme 
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Zdeněk Frelich: Naší cestou jsou  chytrá interaktivní skla 
některým věcem moc nevě-
řím. Třeba hybridům věřím, 
ale nevěřím rádoby ekologům, 
když vidím původně zelené 
pole plné solárních panelů. 
Na střechy domů říkám jed-
noznačně „ano“, ale pole pa-
nelů…?

Sklářství se daří natolik, že 
nestíháte, a prý když klien-
tům nabídnete, že mu sklo 
vyrobíte v AGC v Polsku, za-
sekne se.

Já se také někdy zaseknu, 
když jde o Polsko. 

Ale nejde přece o polskou sůl 
nebo vajíčka. Skla přece vy-
rábíte stejně v Teplicích jako 
v Polsku.

Samozřejmě. V Polsku jsem 
byl a mají perfektní zboží. Ale 
taky tam máte šmejdy. Lidé 
jsou médii masírovaní tou solí 
a vajíčky a mají v hlavě, že po-
traviny z Polska jsou špatné 
všechny. Jenže špatných je tře-
ba jen 5 až 10 %... To samé pla-
tí o skle. Když nabídnete sklo 
z Polska, kde ho mají i možná 
lepší, než máme tady, lidé mají 
v hlavě Polsko – to nechci. Čes-
ký odběratel to má tak zafixo-
vané. To nevymizí. 

Odstartoval další ročník an-
kety o nejlepšího zaměstna-
vatele, kde AGC pravidelně 
boduje, ale jak letos šlo ko-
lektivní vyjednávání s odbo-
ry?

Bylo tvrdé, ale nakonec jsme 
se dohodli. Podle mého názoru 
vše zkomplikovala vláda. 

Myslíte zvýšením mezd stát-
ních zaměstnanců?

Ano. Když populisticky vláda 
přidává 10 až 15 % na mzdách 
ve veřejném sektoru v době 
ještě před volbami, tak naše 
vyjednávání není lehké. Navíc 
šla nahoru ekonomika a fir-
my potřebují lidi. Tak zača-
ly přeplácet. AGC má nejvyšší 
průměrný výdělek na Teplicku 
a možná i v celém regionu – je 
to přes 35 tisíc korun v děl-
nických profesích. Kdyby se 
přidávalo každý rok, všichni 
s tím budou počítat a všichni 
budou i spokojeni. AGC zvy-
šuje mzdy svých zaměstnan-
ců každoročně, i když je krize 
a nejsou volby. Ale v myšlení 
zaměstnanců a hlavně odborá-
řů, kteří dostali pokyn v cent-
rálách, tlačte, tlačte, tlačte, to 
bylo v kontextu s tím rozhod-
nutím vlády málo. Jenže ta-
kovými „hurá“ rozhodnutími 

si Česká republika pod sebou 
podřezává větev. To začne 
tlačit inflaci a myslím si, že 
ekonomika půjde časem zase 
dolů, a protože lidé pak ne-
budou mít peníze, třeba na 
auta, půjde dolů automobilový 
průmysl a AGC Automotive… 
firmy nebudou mít odbyt a za-
čnou propouštět. 

Promítne se nějak růst mezd 
do ceny výrobků a surovin? 

Do cen našich výrobků ne. 
Ty jsou dané trhem. Když je 
konjunktura jako teď, tak cena 
roste, když jde ekonomika 
dolů, cena klesne. Ale když při-
jde špatná situace, neuděláte 
tady novou investici. Tím jsme 
si tu větev pod sebou podřízli. 

A co vám nejvíc vadí na tako-
vém růstu mezd?

Jde o předvídatelnost. Sko-
kové navýšení před volbami 
o 10 a 15 % bylo moc. V mi-
nulosti to stále byla 3 %, 4 % 
a pak najednou 8, 10 a 15 %. 
Při takových skocích tady ne-
bude chtít nikdo investovat. 
To je pro investory argument, 
proč tady už žádná velká in-
vestice nebude. Je štěstí, že my 
už máme schválenou inves-
tici do nové linky v AGC Pro-
cessing. Za čtyři roky má přijít 
na řadu dubská Barevka, a to 
se obávám, že už nám investici 
nikdo neschválí.  pr

Zdeněk Frelich (59) je od ledna 
2017 country managerem skupiny 
AGC v České republice. Byl u zrodu 
a následně 15 let v závodě v Oloví, 
kde úspěšně rozvíjel unikátní výrobu 
protipožárních skel. Působil také 
v Číně, kde pro mateřský koncern Asahi 
Glass Company řídil spuštění výroby 
v závodě na výrobu extra tenkých skel 
pro displeje. Zdeněk Frelich byl zvolen 
nejlepším českým manažerem sklářské-
ho průmyslu pro rok 2014.

Zdeněk Frelich 

P R O F I L

absolutně všechno – papír, 
plasty, sklo, kovy. Topím tepel-
ným čerpadlem. Bydlím v krás-
ném prostředí v CHKO v kop-
cích nad Karlovými Vary... 

To musíte být otužilý, na 
Karlovarsku je pokaždé větší 
zima než tady u nás v Tepli-
cích. 

Karlovarsko má nejmenší 
sluneční svit v republice. Ale 
já mám zimu a sníh rád. 

Ale zpět k ekologii.
Dovedu si představit třeba 

růst hybridních vozů. Ve měs-
tě jedete na elektřinu a dlou-
hé vzdálenosti na klasické 
PHM. Já na ekologii dám, ale M

C2
01
84
28
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Po čtyřech letech se žáci Arkadie 
znovu vrátili do Hnačova

Po čtyřech letech se vráti-
li žáci školy, klienti sociálních 
služeb a zaměstnanci Arkadie 
do západočeského Hnačova. 
45 účastníků týdenního spor-
tovně rekreačního pobytu se 
sem vydalo poznávat krásy šu-
mavského podhůří a užívat si 
aktivního odpočinku.

„V té poznávací části pobytu 
jsme využili přítomnosti auto-
busu firmy Autobusová dopra-
va Jaroslav Sláma a nesmírné 
ochoty řidiče Martina Holana, 
který s námi jezdí pravidel-
ně,“ říká vedoucí pobytu Mirka 
Horová, jinak vedoucí ekono-
mického oddělení Arkadie, 
„a udělali okružní jízdu horním 
Pootavím, přes Sušici do Srní, 
Modravu a Kašperské Hory. 

Prohlédli jsme si hrady Rabí 
a Kašperk. V Srní jsme si pro-
hlédli Klostrmannovu chalu-
pu (známou z filmů s Tomášem 
Holým) a udělali procházku 
k vodní nádrži. Jedno odpole-
dne jsme věnovali výletu do 
Újezdu, na pomník J. S. Kozi-
ny a do Domažlic“. Mezi spor-
tovními aktivitami nechyběl 
již tradiční bowling (vytvoři-
li jsme 4 mužstva), koupání 
v horažďovickém Aqua cent-
ru a jeden den byl zaměřený 
na desetikilometrový výšlap 
pro zdatné a odvážné, zatímco 
ostatní s nadšením uspořádali 
turnaj v minigolfu.

Samozřejmě nechyběla ani 
část společenská, zastoupe-
ná tanečním rejem v maskách 

(tentokrát na téma historické 
postavy) a společnou oslavou 
narozenin několika účastní-
ků, samozřejmě s dorty a pes-
trým občerstvením. Vzhledem 
k charakteru Arkadie a slože-
ní jejích klientů byly vhodným 
doplněním programu i léčebně 
relaxační procedury, jako ma-
sáž či suchá uhličitá koupel. 

Poděkování patří firmám 
Ekodendra s.r.o. Chotějovice 
– Jitka Šidová a BROKER VISI-
ON s.r.o. za finanční podporu  
a firmě ISOline  EU s.r.o. za ne-
finanční dar ve formě materiál-
ního zajištění pitného režimu. 
Dík patří samozřejmě vedle již 
zmíněného Martina Holana 
i organizátorům pobytu.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Senzační senioři 
navštívili gymnázium 

V teplickém gymnáziu měli 
nevšední návštěvu. V polo-
vině dubna je totiž navštívi-
li Senzační senioři z klubu 
Zvonkohra. Nejprve si vyslech-
li přednášku Pavly Bergmano-
vé na téma Geometrické tvary 
v přírodě a následně tyto tvary 
i pozorovali. Některé pod mi-
kroskopem a jiné na přírodni-
nách z našich sbírek. Všichni 
přítomní si akci moc pochva-
lovali. 

 Gymnázium Teplice

Proběhly prohlídky 
Beuronské kaple

O sobotách 21. a 28. dub-
na byla pro veřejnost otevře-
na Beuronská kaple Gymnázia 
Teplice. Studenti – dobrovolní-
ci – poskytli zájemcům výklad 
o této památce a její historii. 
Vstup byl zdarma. 

 Gymnázium Teplice

Již XIII. setkání v rámci pro-
jektu ERASMUS+ aktivity Stra-
tegická partnerství, realizo-
vaného Arkadií ve spolupráci 
s partnery z Polska a Německa, 
se uskutečnilo v polské Zloto-
ryji. Tam si spolu se zástupci 
hostitelské organizace PCPR 
a jí zřízené organizace ZAZ 
Swierzawa prohlédli podnik 
zaměstnávající osoby se zdra-
votním postižením, zhodnotili 
dosavadní průběh a připravo-
vané další aktivity projektu. 
Na další tři dny se přesunu-
li do Krakova, kde nechybě-
la opět i kulturní část, tj. pro-
hlídka města, státního hradu 
Wawel, rodného města Jana 
P. II. Wadowice a solných dolů 
Wieliczka, zařazených mezi 
památky UNESCO. 

 Arkadie Teplice

Účastníci setkání 
navštívili i Krakov

Sluneční hodiny v Teplicích se Zvonkohrou
Spolek Zvonkohra z.s. SEN 

SEN Teplice zpracoval, orga-
nizuje a ve spolupráci s gym-
náziem, Botanickou zahradou 
a Regionální knihovnou reali-
zuje projekt Sluneční hodi-
ny v Teplicích. Je určen všem 
občanům města, kteří se rádi 
setkávají, chtějí se poučit, po-
bavit a zajímavě prožít čas. 
Věříme, že najdeme společ-
nou řeč Tepličanů v širokém 
věkovém spektru. Hledáme, 
navštívíme a fotografujeme 
sluneční hodiny na Teplic-
ku, také mimořádná a krásná 
místa v našem městě. Sejde-
me se v několika zajímavých 
prostorách s hudbou a vyprá-
věním o slunečních hodinách 
v historii i současnosti v na-
šem městě, naší vlasti a také 

ve světě. Budeme fotografo-
vat a snímky ukládat. Bude-
me sdílet na schůzkách a také 
sociálních sítích svůj zájem, 
názory a fotografie, které 
z procházek městem a ze spo-
lečných setkání vzniknou. Na 
podzim uspořádáme výsta-
vu těchto fotografií našeho 

města, slunečních hodin i je-
jich milovníků jako další část 
projektu o našem městě Tepli-
ce. 6. května, neděle 14:30 ho-
din Botanická zahrada Teplice 
Zahradní slavnost. Sluneční 
hodiny v Teplicích ukáže všem 
Zvonkohra a jarní slunečnou 
náladu prozáří Clarinet socie-
ty pod vedením Petra Kašpara. 
15. června pátek 15:30 hodin. 
Regionální knihovna – Seume-
ho kaple. Krásná místa setká-
vání v našem městě, společné 
povídání, video a fotografie 
slunečních hodin. Krásnou 
a svěží hudbu nám přiná-
ší Igor Barboi trio. Srdečně 
vás zveme, přijďte a prožijte 
s námi ty jarní dny.

 Helena Voctářová, 
 Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice

Dobytí hradu Kašperk

V Újezdě pod pomníkem Jana Sladkého Koziny
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 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 
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 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 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 16.–19. 5., 
20.–23. 6., 25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Unčínská 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 
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 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 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  5.–8. 6., 10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 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 
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) 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) 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 - 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 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 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 
6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Scheinerova 8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 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.– 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 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.) 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.) 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 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 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 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 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“ 
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 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů  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 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 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 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 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 
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 
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  8.–12. 6., 13.–17. 7., 
17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova  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  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  
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)  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  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  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  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  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  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 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  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 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 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 
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.  21.–24. 5., 
25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Tyršova 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 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 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  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 
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  
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 
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  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  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 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  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  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)  5.–8. 6., 
10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Javorová 3025  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.  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  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  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  5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 
18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018

Slovenská 2645 - naproti na zeleň  14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638  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  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  
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.  
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  5.–8. 6., 10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD  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  6.–9. 6., 
11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova  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,  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  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  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“  
7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403  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  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 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  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  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  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  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  
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  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  23.–26. 5., 27.–30. 6., 1.–4. 8., 
5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018

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

Papírová a U Bílinské brány
Až do 31. července bude uzavřena ulice 
U Bílinské brány a Papírová. Na místě 
bude probíhat rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace. Objízdná trasa povede uli-
cemi Alejní, U Zámku, Dlouhá a Mírové 
náměstí.
Přemyslova cesta, Oldřichova 
stezka
Do 15. července budou z důvodu 
rekonstrukce vodovodu uzavřeny ulice 
Přemyslova stezka a Oldřichova stezka. 

U Z A V Í R K Y

Až do 16. května probíhá na území Teplic 
blokové číštění komunikací. Zástupci magis-
trátu prosí obyvatele Teplic o respektování 
přenosných dopravních značek. V opačném 
případě se majitelé parkujících automobilů 
vystavují nebezpečí odtahu vozidla.

9. 5. – Táborská, Proboštovská, Brandlova, Havíř-
ská, K. Aksamita, Gen. Svobody i slepá za obchodem, 
Nábřežní, Úprkova 
10. 5. – Novosedlická, Myslbekova, Brožíkova, 
Dubská (koleje – Auto Louda), U Hřiště 

Spojenecká (Na Hrázi – Nákladní), Nákladní 
Riegrova (Nákladní – Okružní), U Pivovaru (Riegrova 
– Závodní) 
11. 5. – Střední, Josefská, Riegrova (Okružní – 
U Červ. kostela), J. Koziny (Zemská – Přítkovská), 
J. Koziny – parkoviště, Stanová, Okružní 
14. 5. – Severní, Východní, Jižní, E. Dvořákové, 
Zemská, Nedbalova parkoviště, Hlávkova (i část 
kolem MŠ), Nedbalova, Schneinerova + parkoviště, 
Fibichova + parkoviště, Edisonova 
15. 5. – Smetanovo náměstí, Jiřího z Poděbrad, 
J. Ressla, J. Payera, B. Martinů, J. A. Komenského, 

Park. Antala Staška, Park. Přítkovská I (malá 
Přítkovská), Antala Staška, U Červeného kostela 
(Masar. –Zem.) 
9. 5. – Krušnohorská, Park. Krušnohorská, 
Park. Přítkovská II (nad SČVK), Májová 
10. 5. – Park. Bohosudovská I pod tiskárnou, Park. 
Bohosud. II naproti OK (U), Park. Bohosud. III napro-
ti Kauflandu, Park. Bohosud. IV od Přít.-Kauflandu
16. 5. – Bohosudovská, Bohosudovská slepá za 
OK elektro, Přítkovská (J. Koziny – Masarykova), 
Masarykova (U Vlast. Krbu Gagarin.), U Červeného 
kostela (Zem.–Mas.), Parkoviště Masarykova DELTA 
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  KN OPTIK – U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
Tel./Fax: 417 534 645, 417 533 961             Po – Pá: 8.00 - 17.00, So: 8.00 - 11.00

Mobil: 606 846 614, 777 663 068            E-mail: info@kn-optik.cz

www.kn–optik.cz

Sluneční 
i sluneční dioptrické
brýle
● KOMFORT
● NUTNOST
● POTŘEBA

KN OPTIK SLUNEČNÍ BRÝLE SPECIÁL
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sever.rozhlas.cz

ČESKÉHO ROZHLASU SEVER 
19.5.2018 OD 12 HODIN

NA SCHODECH 10, ÚSTÍ NAD LABEM

Marcel Zmožek - Petr Lüftner - Maxipes Fík
Atrakce pro děti- Soutěže - Prohlídky budovy

VSTUP ZDARMA
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