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Devítka kandidátů  
do Senátu už má čísla

STRANA 5

Zprávy

Jan 
Michalovič

Lovil jsem  
zlatokopku  
na Benešáku
STRANY 12–13

Na chirurgii přechodně 
do prostor budoucí záchytky

STRANA 14

Zdraví



NÁMĚSTÍ SVOBODY 
19 a 20/9  Každý svého zdraví strůjcem  
  putovní preventivní výstavu  
  Ligy proti rakovině 
29/9  Dějiny České kotliny – projekce  
  oživení fasády teplické radnice

VOZOVNA TROLEJBUSŮ TEPLICE
15/9  Oslavy 66 let trolejbusů  
  v Teplicích 

KLUB HVJEZDA
15/9  UJD(experimental-punk/ 
  Praha) + RADOST
22/9  Modrá párty ve stylu MASH  
  – BLUE ROCKET
29/9  Remember–THE ROMP(D),  
  SMÖTLI CRÜE,BAD BOYS 
  REMEMBER THE HEROES 
6/10  DISCOBALLS 
12/10  Ftip narozeniny – FLESHLESS,  
  COWER 
20/10  COCOTTE MINUTE + HLAHOL
27/10  Punkrockový mejdan – ZERO  
  ZERO + PEACMEAKERS + 
  MODLANSKÁ SKLÁDKA
17/11  HUDBA PRAHA BAND 
24/11  GAIA MESIAH 

JAZZ CLUB
14/9 2000 Chris Bergson Band
22/9 2000  Jan Smigmator and friends  
  „Gershwin 120“
28/9 2000  SteveClarke Trio

KNAK TEPLICE
10/10 1900  Hypnos - Lizzies – Nerrea
12/10 2000  Vypsaná fixa

KINO KVĚTEN
15/9 1730  Alfa 3D
16/9 2000  Predátor: Evoluce 3D 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
17/9 1900  Jméno
18/9 1900  Šašek a syn
24/9 1900  Celebrity s. r. o.
26/9 1600  Tančíme s Colors
27/9 1900  Ilona Csáková s kapelou
30/9 1030  Pohádka o cukrové řepě

DŮM KULTURY
19/9 1900  Josef Zíma a Yveta Simonová
25/9 1600 pohádka Naše zahrádka 
25/9 1700 pohádka Naše zahrádka
9/10 1900  To nejlepší z Hrona
15/10 1900  Žalman a spol.
16/10 1600  pohádka Červená Karkulka
16/10 1700  pohádka Červená Karkulka

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 23/9 Nomádi Evropy – příběh  
  slovenského drátenictví
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K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

Tip Martina Uhrika
Prvně bych všechny fanoušky rocko-

vý muziky chtěl pozvat do klubu Hvjez-
da. Už 15. září zde zahraje legendární 
kapela Už jsme doma, která vznikla již 
v roce 1985 v Teplicích. Týden na to zde 
zahrají místní Blue Rocket na akci, kte-
rou sami nazývají Modrá párty, a tento-
krát to bude ve stylu seriálu M.A.S.H. 
Takže se určitě nudit nebudete. Další 
dva zajímavé koncerty obstará 20. října 
Cocotte Minute a 17. listopadu Hudba 
Praha band. Vrcholem podzimu ve Hvjezdě bude vystoupení 
skupiny Gaia Mesiah. Nečekejte žádný kompromis a čajíček. 
Naopak se připravte na valící se energii. Kultovní kapela 
Gaia Mesiah pokračuje po svém fenomenálním comebacku 
v divoké koncertní tour, v jejímž rámci přiveze nové album 
Excellent Mistake. Ale nesmrtelné hity jako Ocean, Maňana 
a Alpha Female samozřejmě nebudou chybět. Podle mě se 
jedná o jednu z nejlepších koncertních kapel u nás. Marka 
nás svojí živelností a nekonečnou energií, která graduje 
s postupem večera, roznese na kopytech. Pódium je jí malé, 
s jakou rychlostí a vervou po něm lítá. Variabilnost jejího 
vokálu, kdy se z éterického hlásku stává hardcore zabiják, 
nemá chybu. Gaia Mesiah vystoupí v původním složení San-
ta Morella, Marky Rybin, Míša M. a Josh Stewart. Další zají-
mavá akce s mezinárodním rozsahem se uskuteční 10. října 
v Knaku. Díky Martinu Peschlovi zde vystoupí Hypnos ze 
Švédska a dívčí kapela Lizzies. Doprovodí je ústecká skupina 
Nerrea. Dá se říct, že to bude velký metalový mejdan. A kdo 
se chce bavit i v neděli, neměl by si nechat ujít pravidelné 
Malé Paříže Tondy Moravce, které se konají u Zahraního 
domu. 

 Martin Uhrik, klub Hvjezda
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GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
do 30/9 Teodor Buzu – Obrazy – akvarel

DŮM PORCELÁNU DUBÍ
12/9 1730  Václav Vorlíček autogramiáda  
  a promítání filmu Pane vy jste  
  vdova

KOSTEL PANNY MARIE DUBÍ
21–23/9  Slavnost u příležitosti  
  112. výročí posvěcení kostela
21/9 1700  Slavnostní zahájení
21/9 1710  Koncert Dagmar Peckové  
  a Pavla Svobody
22/9 1300  Vokobere
22/9 1430  Petra Černocká
22/9 1600  The Amplified Acoustic Band
22/9 1730  Robert Křesťan a Trapeři
23/9 1030  Slavnostní mše
23/9 1700  Varhanní koncert

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA BÍLINA
15/9 Bílinské slavnosti anebo Den horníků
Letní amfiteátr
1310  Yellow Sisters – Zvěřinec
1430  Honza Křížek s kapelou
1530  Dražba hraček
1600 Mňága a Žďorp
1730  Sebatian s kapelou
1930  Anna K. s kapelou
Budova lázní
2200 videoprojekce
Lesní kavárna
1400  Melodica
1530  Dobrý pocity
1700  The Unis
1830  Do řady! potichu a v sedě
U Kádi
1000 Mostečanka
Růžový palouček
1000  DDM Bílina, Řezbářský plenér
Altán
1000 Historický spolek města Bílina
Minigolf
1400, 1600, 1800 Balónková show
Koupaliště na Kyselce
Babí léto na Kyselce
1315  Od plotny skok
1410  Lážo plážo
1505  Bob A Bobci
1655  Báry
1750  Míša Leight
1855  AG Flek
2010  Forehand
2110  Hradišťan
2225  Isara
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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

letní 
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.

NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT

tel.: +420 778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz

na 2 televize s 2 přijímači
JEN ZA 300,- Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 TV JEN ZA 300 Kč! 

tel.: +420 778 527 899 
www.SATELITNIDOTACE.cz
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Sledujte 
aktuality  
na webu 

www.zitusti.cz
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Měla by MHD být zadarmo?

Lucie Chabadová 
27 let, obchodnice 
Z jedné stránky – jestli 
má být MHD zdarma, 
určitě by to bylo fér, když 
si pamatuji, kolik lidí jezdí 

načerno. Ale nemyslím si, že by lidé kvůli 
tomu nejezdili autem. Přece jen je to 
určitá forma pohodlí a autobus vám taky 
nezajede tam, kam zrovna potřebujete. 
Možná by to v těch autobusech 
a trolejbusech na jednu stranu vypadalo 
ještě hůř než teď, kdyby bylo jízdné 
zdarma. 

Karolína Bambasová 
26 let, studentka 
Myslím si, že většinu 
lidí by to nemotivovalo 
k tomu, aby přestali 
jezdit autem. Já sama po 

tom neprahnu. 

Barbora Geciová 
32 let, invalidní důchodce 
Já ji tedy mám zadarmo 
ze zdravotních důvodů, 
ale mělo by to být 
zadarmo aspoň na víc jak 

10 kilometrů. 

Marek Odložil 
28 let 
člen skupiny IDIO&IDIO 
V ideální utopické 
společnosti by byla 
myšlenka služeb, 

jako je doprava zdarma, krásná. 
V naší nedokonalé společnosti plné 
záští a závisti mi to přijde pouze jako 
populismus. Autobusy nejezdí zadarmo, 
řidiči nepracují zadarmo a zaplatit je 
musí. Tím pádem i ten, co hromadnou 
dopravou nejezdí. Rozhodli jsme žít 
v kapitalismu a ten má své zákonitosti. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 12. 9. 2018  
 Příští vydání: 3. 10. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 25. 9. 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. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových 
stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro 
ověření pravosti informací. Příspěvky označené Volby 2018 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Hvězdárna se otvírá

Teplice – Hvězdárna na Písečném vrchu se po více než padesáti letech 
dočkala kompletní rekonstrukce. Ta vyšla na 25 milionů korun a za-
platil ji zřizovatel hvězdárny, Ústecký kraj. Původní stavbu z roku 
1957 postavili nadšenci z astronomického kroužku teplického mu-
zea.

Než se na podzim otevře nová hvězdárna veřejnosti, tak musela 
projít mnoha změnami. Silueta objektu je sice podobná, protože obě 
kopule zůstaly a stále dominují. Část budovy mezi kopulemi byla 
celá odstraněna a nahradilo ji nové moderní hvězdářské centrum 
s vyhlídkovou terasou.

Rekonstrukce zahrnovala kromě střešní a stropní konstrukce a te-
rasy také novou fasádu včetně zateplení. Dále také kompletní výmě-
nu vnitřní instalace a sociálních zařízení. Díky stavebním úpravám 
interiéru došlo ke zvýšení kapacity přednáškového sálu.  gz

Ty silnice
Začal nový 

školní rok, což 
studenty sice 
příliš netěší, 
ale řidičům se 
ulevilo. Končí 
totiž řada let-

ních uzavírek silnic, které 
výrazně komplikovaly do-
pravu v centru Teplic. 

Bezesporu dobrou zprá-
vou je, že jsou už průjezdné 
ulice Libušina a Jankovcova 
a omezení končí také v Duch- 
covské ulici. V provozu už je 
i kruhák Bílinská – Lounská 
– Americká, který by měl 
zajistit bezpečnější provoz 
u výjezdu na Prahu a Bílinu. 
A také už dopravu na tahu 
na Děčín nebrzdí staveniště 
kruháku v Přestanově.

Silnice o prázdninách 
v celé zemi se mění ve stave-
niště. A Teplice vypadají, že 
jsou celé rozkopané a plynu-
le nejde projet ani omylem 
nikudy nikam. Ředitelství 
silnic a dálnic, které letos 
uvolnilo na opravy komuni-
kací přes 11 miliard, nebo 
i vodaři i kraj se snaží práce 
na komunikacích napláno-
vat především na letní mě-
síce, kdy se očekává menší 
provoz a počasí opravy ne-
komplikuje. Asi je to nezbyt-
né a nevyhnutelné. Takže 
se skřípěním zubů a spílá-
ním ke všem svatým nějak 
zvládáme to prázdninové sil-
niční martýrium. To letošní 
jsme už ve zdraví přežili, tak 
zase za rok. 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K

3

z á ř í  2 0 1 8

MC
20

18
73

0

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 Ceed. Kombinovaná spotřeba 3,6-8,2 l/100km. Emise CO2 98-188 g/km. *Reprezentativní příklad: cena vozu v pětidveřovém provedení Cool 1.4 CVVT 100k / 73 kW 374 980 Kč vč. DPH, část kupní ceny hrazená klientem: 131 243Kč 
(35 % z poř.ceny), výše uvěru 243 737 Kč, pevná úroková sazba: 5,17 %, RPSN: 9,1 %, 1.-47. měsíční splátka úvěru: 2 510 Kč, 48. splátka úvěru: 168 589 Kč, 1.-48. splátka havarijního pojištění (HAV) 622 Kč, pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla - povinné ručení (POV): 344 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (tzn. výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s úvěrem): 332 927 Kč, délka úvěru 48 měsíců, nájezd 
10 000 km/rok, HAV a POV pojištění - sazby platné u pojištovny Generali Pojišťovna a.s. při spoluúčasti 10%/10 000 Kč. Povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s. 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 30.9.2018

Kia Víkend 15.-16.9.2018

INZERCE
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Teplice – Budova magistrátu na-
proti Domu kultury se rekon-
struuje. Přepážky pro pasy, ob-
čanky a řidičské průkazy přes 
prázdniny fungovaly a až do 
půlky září fungovat budou jin-
de, než jsou Tepličané zvyklí. 
Agenda správních činností byla 
přechodně přesunuta do horní 
budovy magistrátu na náměstí 
Svobody 2. 

„V rámci rekonstrukčních 
prací vždy může dojít k neplá-
novanému dočasnému výpadku 
a úřad na to musí dle situace za-
reagovat. Jinak než za provozu 

rekonstrukci udělat nelze. Ter-
mín otevření s koncem srpna se 
termínově nestíhá, ale do polo-
viny září bude agenda zase zpět 
na Mírovém náměstí,“ řekl k re-
konstrukci tajemník magistrátu 
Marek Fujdiak.

Rekonstrukce mimo jiného 
zahrnuje částečné zateplení, 
vyčištění kamenných obkladů, 
výměnu oken a skel, výměnu 
klimatizace nebo instalaci fo-
tovoltaické elektrárny. Práce 
vyjdou teplickou kasu na 38 mi-
lionů korun a komplet hotovo 
bude letos v říjnu.  gz

Děti a senioři jezdí  
za 5 korun
Teplice – Od září jezdí děti a se-
nioři nejen krajskými „zelený-
mi“ autobusy, ale i vozidly MHD 
Teplice za čtvrtinu obyčejné-
ho jízdného. „V návaznosti na 
zavedení celostátních slev pro 
vybrané skupiny cestujících do-
jednalo město Teplice s Ústec-
kým krajem změnu tarifu i pro 
MHD Teplice. Změna se týká 
vybraných skupin cestujících, 
tedy dětí, studentů a důchodců 
od 65 let,“ říká náměstek teplic-
kého primátora Hynek Hanza.
Současná obyčejná jízdenka po 
zóně 401 Teplice v hodnotě 20 je 
nově pro děti, studenty a seni-
ory za 5 Kč (4,50 Kč při platbě 
elektronickou peněženkou).  gz
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Agenda osobních dokladů  
stále v provizorních prostorách

Žlutomodré splněné přání pro Ladislava
Teplice – Žlutomodrá splněná 
přání je název nového chari-
tativního projektu FK Teplice 
snažícího se potěšit lidi, kteří 
se snaží hrdinsky bojovat s ná-
strahami osudu, ať již se jed-
ná o vážnou nemoc, handicap 
či to, že nepoznali nebo přišli 
o své rodinné zázemí.

„I přes tyto nástrahy je v je-
jich statečných srdcích ukryto 
většinou mnoho lásky, často 
i včetně té k našemu klubu, 
která je navíc mnohdy i celo-
životní,“ říká Martin Kovařík 
z FK Teplice. To je každopád-
ně i případ Ladislava, který 
pracuje v chráněných dílnách 
teplické Arkadie a fandí žlu-
tomodrým již přes dvacet let. 
„Ladislav nám ve svém dopise 
napsal, že by se velmi rád osob-
ně setkal s naším kapitánem 

A týmu Admirem Ljevakovičem 
a také s Tomášem Vondráškem, 
stejně jako by si přál nahléd-
nout do šaten a zákulisí stadio-
nu,“ dodal Kovařík. 

Toto přání se klub rozho-
dl Ladislavovi splnit. Setkal 
se se svými oblíbenci, od kte-
rých navíc dostal k srpnovým 

narozeninám dres, knihu 
o 70 letech FK Teplice a pode-
psaný plakát A mužstva. „Poté 
si Ladislav prošel s Pavlem 
Verbířem také kabinu A muž-
stva a další zákoutí teplic-
ké AGC Arény, při prohlídce 
stadionu mu pak masér Eda 
Poustka daroval originální če-
pici národního týmu a Admir 
Ljevakovič vycházkové tričko 
A mužstva. Po tréninku týmu 
se navíc celé mužstvo s Lá-
ďou vyfotilo a jeho oblíbenci si 
s ním také krátce zakopali na 
hlavním hřišti,“ dodal Kovařík.

Žlutomodré splněné přání 
udělalo Ladislavovi obrovskou 
radost, i mnohým dalším se 
v této sezoně klub pokusí po-
stupně vyplnit žlutomodré přá-
ní, protože chce ocenit odda-
nost a zapálení fanoušků.  gz

Domov důchodců  
slaví padesátiny
Bystřany – Letos je to 50 let 
od vzniku Domova důchod-
ců v Bystřanech na Teplicku. 
„Přeji bystřanskému domovu 
důchodců minimálně dalších 
padesát let, aby měl i nadále 
spokojené klienty a personál, 
který zde klientům podzim ži-
vota zpříjemňuje, a hodně sil 
přeji také vedení obce, která 
takto velký domov důchodců 
zřizuje,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček. 

Domov důchodců sídlí v nově 
zrekonstruované čtyřpatrové 
budově nedaleko centra obce 
Bystřany. Domov je v provozu 
od roku 1968. Postupně pro-
šel rekonstrukcí a rozšířením 
ubytovacích prostor. Je obklo-
pen velkou zahradou. Domov 
má kapacitu téměř 200 klien-
tů.  gz
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Zkušební provoz na zimáku už v prosinci

Jeden pervitin vařil, 
druhý prodával
Teplice – Zásahová jednotka 
zadržela v Teplicích dva muže, 
kteří jsou podezřelí z výroby 
a distribuce pervitinu. Navíc 
při domovní prohlídce u mlad-
šího podezřelého byla naleze-
na zbraň podobná revolveru, 
jednalo se o poplašnou pistoli. 

„Operativci teplického TOXI 
týmu získali poznatky, že 
24letý muž vyrábí drogy, které 
dále prodává dalším osobám, 
mimo jiné i 29letému muži, 
který pervitin dále distribuu-
je narkomanům,“ řekl policej-
ní mluvčí Daniel Vítek. Starší 
muž byl zadržen v Proseticích, 
jeho komplic v Řetenicích.

Oba byli obviněni z nedovo-
lené výroby a jiného nakládá-
ní s omamnými a psychotrop-
ními látkami a s jedy. Zatímco 
mladší muž je vyšetřován na 
svobodě, starší obviněný, kte-
rý už byl za prodej drog i ve 
vězení, čeká na soud ve vaz-
bě.  gz

Rekonstrukce 
parkoviště je hotová
Teplice – Přibližně o týden dří-
ve skončily práce na opra-
vě parkoviště v Alejní ulici. 
V rámci rekonstrukce byl 
opraven povrch a parkoviště 
dostalo nové vodorovné do-
pravní značení. Rekonstruk-
ce probíhala od poloviny čer-
vence za částečného povozu. 
Během stavebních prací byla 
řidičům k dispozici vždy polo-
vina parkoviště.  gz

1. Tomáš Zíka 
2. Terezie Holovská 
3. Ivan Vinický 
4. Josef Barta 
5. Jaroslav Kubera 
6. Jan Zahradníček 
7. Pavel Šedlbauer 
8. Zdeněk Bergman 
9. Eugen Sigismund Freimann

ČÍSLA  KANDIDÁTŮ

Devítka kandidátů už má čísla
Teplice – Devět uchazečů o post 
senátora za Teplicko již získa-
la registraci a vědí, pod jakými 
čísly budou kandidovat. A je 
patrné, že se Teplice dočkají za-
jímavé bitvy o senátní křeslo. 

Vedle primátora Teplic Jaro-
slava Kubery za ODS, který je 
v Senátu od roku 2000 a post 
obhajuje, se v podzimních se-
nátních volbách o křeslo utkají 
také ředitel teplického gymná-
zia Zdeněk Bergman za hnu-
tí Senátor21, designér interi-
érů Tomáš Zíka za KSČM, za 
SPD profesionální hasič Jan 
Zahradníček a jako nezávis-
lý za TOP 09 pak předseda 

představenstva prvoligových 
Teplic Pavel Šedlbauer. Barvy 
ČSSD reprezentuje starosta 
Bystřan Ivan Vinický.

Do senátorského křesla se 
chce posadit také pravoslavný 
kněz a vysokoškolský pedagog 
Eugen Sigismund Freimann za 
Rozumní. Devítičlennou nabíd-
ku kandidátů doplňují krizová 
manažerka Terezie Holovská 
za Stranu Práv Občanů Zema-
novci a ekonom Josef Barta za 
Občané České republiky. 

Volby do Senátu se uskuteč-
ní 5. a 6. října spolu s komu-
nálními volbami. Pokud ani 
jeden z kandidátů nezíská 

nadpoloviční většinu hlasů, 
dva nejúspěšnější postupují do 
druhého kola. To se koná ná-
sledující víkend.  gz

Teplice – Nový zimní stadion ved-
le Sportovní haly Na Stínadlech 
roste před očima. Čilý stavební 
ruch slibuje už v prosinci zku-
šební provoz a veřejnosti novou 
ledovou plochu k dispozici za-
čátkem roku 2019. 

„Stavba pokračuje podle har-
monogramu. V současné době 
se dělají zejména práce uvnitř 
budovy, takže navenek není 
pokrok moc vidět. Je dokonče-
na montáž vzduchotechniky, 
pracuje se na rozvodech elek-
tro silnoproudu i slaboproudu. 
Připravuje se montáž chladi-
cích trubek ledové plochy. Po-
řád platí předpokládaný ter-
mín kolaudace 25. ledna 2019,“ 

řekl Jan Kerner, ředitel Spor-
tovní haly. 

Na stadionu se budou pod-
le pravidel hokejového svazu 
moci hrát třeba mládežnické 
zápasy, na extraligu mít para-
metry nebude. Rozměr ledové 

plochy splňuje kritéria pro vět-
šinu hokejových soutěží podle 
parametrů Českého svazu led-
ního hokeje. Hlediště haly po-
jme téměř 500 sedících diváků 
a součástí haly bude i sportov-
ní ubytovna.

Teplický zimní stadion navr-
hl architekt Petr Sedláček a fi-
nancuje ho město. Městskou 
kasu přijde jeho výstavba na 
přibližně 230 milionů korun, 
stavbu realizuje firma Syner 
z Liberce. Na místě původní-
ho zimního stadionu v součas-
né době roste obchodní a la-
nové centrum, které by mělo 
být dokončeno koncem tohoto 
roku.  gz

Nejrychleji do čtvrtého patra 
vystoupil hasič z Teplic

Teplice – Časem 13,64 se stal Ja-
kub Pěkný ze stanice Teplice ab-
solutním vítězem ve sportovní 
disciplíně výstup do čtvrtého pa-
tra cvičné věže.

„Příslušník HZS Ústeckého 
kraje se stal absolutním vítě-
zem v této sportovní disciplíně 
na 47. mistrovství ČR v požár-
ním sportu družstev Hasičského 

záchranného sboru ČR a 65. mis-
trovství Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska v Požárním 
sportu konaném v Liberci,“ říká 
mluvčí hasičů Lukáš Marvan. 

Mistrovství ČR profesionál-
ních a dobrovolných hasičů 
v požárním sportu se příští 
rok bude konat v Ústí nad 
Labem.  gz

První dorazil na věž Jakub Pěkný. foto: hzsuk

Oslavte 66 let 
trolejbusů ve městě
Teplice – Přijďte si užít den plný 
dopravy a technických zajíma-
vostí, který připravilo město 
k Evropskému týdnu mobili-
ty, za podpory Státního fondu 
životního prostředí České re-
publiky. 

Akce se uskuteční 15. září od 
10 do 17 hodin v areálu doprav-
ního podniku. Součástí budou 
i vyhlídkové jízdy historickými 
i současnými trolejbusy po Tep-
licích a další bohatý doprovod-
ný program.  gz

Historie jako  
živá na radnici
Teplice – Dějiny české kotliny – 
historie jako živá… to je pro-
jekce na teplickou radnici, při 
které můžete prožít naši histo-
rii a oslavit sto let založení sa-
mostatného Československa. 
První projekce na náměstí Svo-
body v Teplicích se konala na 
konci prázdnin, další se usku-
teční 29. září ve 21:00 a 28. říj-
na ve 20:30.  gz
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4 dny práce, 3 dny volna

3-chodové menu jen za 25 Kč

VOLEJTE ZDARMA:

800 100 500
www.hezkaprace.cz

Teplice – Teplické gymnázium 
má nový kabát. Rekonstrukce, 
která proběhla v létě, přiná-
ší podstatnou změnu vzhledu 
celé budovy C. Stará černoše-
dá barva fasády je nahrazena 
světlou okrovou. Přibude i nápis 
Gymnázium a znaky školy, měs-
ta a státu. Plánována je vlajko-
sláva. Rekonstrukci za více než 
2,2 milionu korun provádí firma 
Stavmat a investorem stavby je 
Ústecký kraj. 

„Gymnázium Teplice má více 
než sto partnerských škol ve 
37 zemích. Několik desítek škol 

je našimi partnery v řadě me-
zinárodních projektů, a mno-
ho desítek škol je takových, se 
kterými jsme navázali kontakt 
jen jednorázově. Nejintenziv-
něji spolupracujeme se škola-
mi v blízkém Německu, ale taky 
v Norsku a na Islandu. Nejvzdá-
lenější kontakty máme s Austrá-
lií, Novým Zélandem, Indonésií, 
Japonskem, Čínou, Argenti-
nou, Chile, Paraguayí, Brazílií 
či Kostarikou. A při příležitosti 
rekonstrukce fasády budovy C 
nás napadlo pochlubit se rozsa-
hem naší zahraniční spolupráce 

veřejnosti. Vyvěsíme vlajky 
všech zemí, se kterými jsme na-
vázali nějakou spolupráci,“ při-
blížil plánovanou vlajkoslávu ře-
ditel školy Zdeněk Bergman.  gz

Zdař Bůh Krupko 
Krupka – Město spolu s obecně 
prospěšnou společností Mon-
tanregion Krušné hory – Erzge-
birge pořádá Hornickou dílnič-
ku pro děti i dospělé. Akce Zdař 
Bůh Krupko se koná 26. září 
v areálu krupského městského 
úřadu od 9 do 17 hodin. „Všich-
ni, kteří dílničku navštíví, se 
mohou těšit na ukázku práce 
cínaře, kameníka, skláře, ale 
také poznávání nerostů nebo 
hornické omalovánky. Hornická 
dílnička se uskuteční za každé-
ho počasí a vstup je pro všechny 
zdarma,“ zve Lenka Navrátilová 
z krupského úřadu.  gz
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Z dalších potoků se 
nesmí čerpat voda
Teplicko – Z důvodu dlouhodo-
bého sucha je zakázán odběr 
vody z dalších potoků na Tep-
licku. Zákaz platí až do konce 
října. Týká se těchto vodních 
zdrojů: Důlní potok, Horský 
potok, Krupský potok, LBP 
Modlanského potoka od Přít-
kova, LBP Zalužanského poto-
ka od Přestanova, Maršovský 
potok, Modlanský potok včet-
ně přeložky, Přítkovský potok, 
Unčínský potok, Zalužanský 
potok včetně přeložky.  gz

Kilometry silnic v kraji mají nový povrch
Ústecký kraj – Tři sta milionů ko-
run z příspěvku Ústeckého kra-
je, dalších 300 milionů korun 
dotace od Státního fondu do-
pravní infrastruktury – to jsou 
částky vynaložené na opravy 
a údržbu krajských silnic v letoš-
ním roce. Stavební sezona prá-
vě vrcholí a na mnoha místech 
kraje se už svezeme po silnicích 
s novým živičným povrchem. 
„Kvalita krajských komunikací 
je pro nás velmi důležitá. Hladké 

povrchy bez vad samozřejmě 
zvyšují plynulost a bezpečnost 
dopravy, nemluvě o komfortu ři-
dičů. Proto v posledních letech 
pravidelně navyšujeme finanční 

prostředky. Výsledky jsou vidět 
už nyní, např. klasifikace stavu 
vozovek II. třídy se zlepšila od 
roku 2014 z 2,97 na 2,49,“ řekl 
náměstek pro dopravu Jaroslav 
Komínek.

Opravy probíhaly a probíha-
jí v celém Ústeckém kraji. Jde 
celkem o 55 úseků s novým po-
vrchem a 26 stavebních úprav, 
mezi které patří opravy a čistění 
propustků nebo výspravy opěr-
ných zdí.  gz
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Jiří Řehák: Energii dobíjím na Balkáně
Jste dlouholetým učitelem 
teplického gymnázia. Jaké to 
je, pracovat se současnou ge-
nerací studentů?

Nikdy by mne nenapadlo, že 
na jednom místě vydržím čtvrt 
století, ale pořád se do práce 
těším. Těší mne, že učím na 
jedné z nejlepších krajských 
škol. Studenti mají vlastní ná-
zor a jsou ho schopni prosazo-
vat. O této generaci se říká, že 
je horší než ta předchozí a že 
jen leží v počítači a mobilu – to 
však není přesný odraz reality. 
Mám možnost učit specializo-
vané semináře a tam se stu-
denti projevují velmi dospěle. 

Takže se práce učitele za po-
slední léta nezměnila?

Změnila se – a moc. Na roz-
díl od nás učitelů se v prostře-
dí informačních technologií 
studenti pohybují s větší jis-
totou než my. Na učitele jsou 
kladeny vyšší technologické 
i pedagogické nároky. Nevě-
řím, že je dnes možné, aby 
učitel přišel do třídy a zadal 
výpisky z učebnice. Velkým pe-
dagogickým úkolem dneška je 
naučit studenty třídit získa-
né informace a vést je k rozvo-
ji různých druhů gramotnos-
ti, například čtenářské nebo 
finanční.

Už druhé volební období jste 
teplickým zastupitelem, po-
kuste se shrnout vaše půso-
bení v komunální politice.

Z opozičních lavic není tak 
jednoduché Teplice měnit. Po 
minulých volbách jsme jako 
Volba PRO! Teplice měli pocit, 
že dojde k užší spolupráci mezi 
koalicí a opozicí, ale nakonec 
byla naprostá většina našich 
návrhů smetena ze stolu. Mys-
lím, že se nám podařilo vytvo-
řit velmi silnou opozici a sil-
ným tlakem prosadit několik 
důležitých bodů. Například 
komunitní plán, který konečně 
umožňuje řešit celou řadu so-
ciálních problémů v Teplicích 
a také regulaci heren, které na 
sebe samy o sobě nabalují ce-
lou řadu problémů. Za úspěch 
považuji i to, že existuje pří-
mý přenos jednání zastupitel-
stva. Nepodařilo se bohužel 
prosadit vytvoření cyklotras 
a cyklostezek. Připadalo mi 
to jednoduché zejména proto, 
že jsem viděl pozitivní reakce 
i na straně koaličních zastupi-
telů. V tomto městě však bohu-
žel stačí, aby něco nechtěl jen 
jeden muž. A Tepličané kličku-
jí s dětmi na kolech mezi auty 
dodnes, bohužel. 

Takže budete znovu kandido-
vat?

 Ano, rozhodl jsem se, že mu-
sím spolu se svými kolegy pro-
sadit to, co nám dosud koalice 
neumožnila – a za mne osob-
ně zařídit alespoň to bezpečné 
projetí města na kole. Náš lídr 
Jakub Mráček má silný tah na 
bránu. Přestože se věnuje čtyř- 
členné rodině, vede skautské 
středisko nebo organizuje sdí-
lení kol v Teplicích, tak dokáže 
s velkým nasazením dotáhnout 
důležité věci do konce. Věřím, 
že spolu s ostatními členy Volby 
PRO! Teplice v příštím období 
leccos prosadíme. Pokud byste 
chtěli zjistit více, pravidelně zve-
me voliče na Kafe s Volbou – teď 
v pondělí právě jedno proběh-
lo. Chystáme se opět zorganizo-
vat Lázeňský pohár, fotbalový 
turnaj pro Tepličany všech ná-
rodností, na konci září zopakuje-
me besedu k plovárně v Zámec-
ké zahradě, 12. 9. připravujeme 
„primátorskou debatu“ – diskusi 
lídrů v Teplicích kandidujících 
stran. Je toho hodně, snažíme se 
být otevření veřejnosti a snad se 
nám to daří. 

A senátní volby?
Před šesti lety jsem si zku-

sil, jaké to je. Ale letos bylo od 
začátku jasno. Máme velmi sil-
ného a pracovitého kandidá-
ta Zdeňka Bergmana. V Senátu 
jsem chtěl řešit hlavně školství, 
ale v tomto směru je Zdeněk 
Bergman naprosto kompetent-
ní, rozumí školské legislativě, 
je jedním z nejaktivnějších čle-
nů Asociace ředitelů gymnázií, 
která má už teď velký vliv na 
exekutivu i legislativu. Lepší-
ho kandidáta na senátora, než 

je právě Zdeněk Bergman, na 
Teplicku nevidím a jsem rád, že 
jeho kandidatura vyvolala pozi-
tivní ohlas. 

Co volný čas, koníčky?
Během pracovního týdne a ví-

kendu si jdu zaběhat nebo si vy-
jedu na kole. A jsem zimní tvor, 
takže až nasněží mezi Dlouhou 
Loukou a Tisou, tak mne asi po-
tkáte s mou ženou na běžkách. 
Ale mou největší vášní je Bal-
kán v různých podobách. Bě-
hem léta se tam vydávám něko-
likrát, s mou ženou a partou už 
skoro 30 let jezdíme do různých 
pohoří rumunských Karpat, 
často vyrážím sám i do ostat-
ních balkánských zemí – letos 
jsem si například vyčistil hlavu 
tím, že jsem sám projel stopem 
z Řecka přes Albánii, Makedonii 
a Srbsko až do mého oblíbeného 
Rumunska. Na Balkáně dobíjím 
energii.

Jak se dá pomoci Balkánu?
Nejlépe tím, že tam pojede-

te a utratíte peníze. Se studenty 
z Gymnázia Teplice už 10 let jez-
díme do českých vesnic rumun-
ského Banátu. Češi na tehdej-
ší rakousko – tureckou hranici 
odešli před téměř 200 lety, když 
se nechali nalákat na slib pro-
sperity, ale situace byla mno-
hem horší, než čekali. Po roce 
1989 odešlo z těchto vesnic 6 ti-
síc z původních 8 tisíc obyvatel, 
většinou do Čech. Život bez lé-
kaře a nedostupné střední školy 
není lehký ani pro starší, ani pro 
mladší, ale mladí mají jinde v Ev-
ropě alespoň šanci sehnat práci. 
Naše expedice jsou ubytovány 
u místních, stravují se u míst-
ních. Vybíráme rodiny, které tam 

dosud zůstaly a mají malé děti. 
A ty našimi studentskými expe-
dicemi „živíme“. Studenti chodí 
pěšky mezi vesnicemi, poznáva-
jí archaickou češtinu, vidí silné 
pouto k víře, jsou fascinováni ob-
rovským Dunajem, který právě 
v tomto místě proráží Karpaty. 
Navíc zažívají spaní pod širá-
kem, mytí v potoce, večerní ohně 
a obecně menší komfort, než 
jsou zvyklí. 

Ale tepličtí studenti asi Banát 
nezachrání…

To asi ne, ale nejsou to jen tep-
ličtí studenti, připravujeme ex-
pedice i jiných škol. Ale zrovna 
u teplických studentů bych se 
rád zastavil, je zvykem už 10 let 
vozit do Banátu adresnou pomoc 
– počítače, jízdní kola, sportov-
ní potřeby nebo zdravotnický 
materiál. Vždy na to musíme mít 
přívěs, já tímto chci poděkovat 
i rodičům, kteří takto pomáha-
jí. Navíc se Teplice zviditelňují 
i na Festivalu Banát. Nejdelším 
vlakem naší historie odjíždí do 
Banátu mnoho desítek bývalých 
studentů a jejich přátel, kteří na 
festivalu pracují, baví se, nebo 
dokonce vystupují. Za 10 let se 
v Banátu vytvořila silná teplická 
stopa. Těší mne, že jsem k tomu 
mohl přispět.

Mgr. Jiří Řehák (1967)
Vystudoval Pedagogickou fakultu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, obor společenské 
vědy – dějepis. Je ženatý, má syna 
Vojtěcha, který aktuálně studuje na 
VŠE v Praze.
Je zastupitelem za Volbu PRO! Teplice

MEDAILONEK
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Teplice – Nová mateřská škola 
pro sedmdesát pět dětí vyros-
te v Teplicích. Školka by měla 
vzniknout v těsné blízkosti zá-
kladní školy ve Verdunské uli-
ci. Na městském pozemku. Pro-
jektovou dokumentaci už má 
město k dispozici.

„Rozhodli jsme se pro tuto lo-
kalitu proto, že jde o pozemek 
města, a není tedy potřeba řešit 
případné hledání a vykupová-
ní vhodného pozemku. Neopo-
menutelnou výhodou je dosah 
potřebných veřejných sítí včet-
ně dobré dopravní dostupnosti 
MHD. Těsné sousedství základ-
ní školy se tak nabízí z dlouho-
dobějšího pohledu jako velmi 
výhodné,“ vysvětlil náměstek 
primátora Hynek Hanza. 

V současné době je v míst-
ních mateřských školách 
nedostatek míst způsobený 

povinným předškolním vzdělá-
váním, odklady povinné školní 
docházky, inkluzí anebo slaďo-
váním rodinného a pracovní-
ho života. Takže výstavba nové 
mateřské školy se nabízí jako 
nejlepší řešení.

„V současnosti máme k dis-
pozici studii od společnosti PS 
projekty a vybraného dodava-
tele projektu. Předpokládám, že 
projektová příprava včetně po-
volování stavby zabere cca rok 
a následně bude město soutěžit 
zhotovitele stavby. Konkrétní 
termín v současnosti nejsem 
schopen sdělit, ale čím dříve, 
tím lépe,“ doplnil Hanza s tím, 
že školka by podle velmi hru-
bého předpokladu vzešlého ze 
studie měla 21 mil. Kč včetně 
DPH, ale přesnější částka vze-
jde až z projektu, respektive 
z výběru zhotovitele stavby.  gz

Festival startupů se blíží
Ústecko – Technologické vychy-
távky, gastronomické dobroty, 
příběhy úspěchu i selhání za-
čínajících podnikatelů anebo 
třeba rychlé rande na získání 
pracovní stáže ve startupu. To 
nabídne již třetí mezinárodní 
festival startupů Festup, který 
pořádá na půdě Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně Inovační 
centrum Ústeckého kraje.

Třetí ročník festivalu přive-
de 23. října do Ústí nad Labem 
úspěšné začínající i již zkušené 
firmy z celé republiky i zahrani-
čí. Ty v interaktivní podobě před-
vedou nejen své produkty a služ-
by, ale podělí se i o své úspěchy 
a neúspěchy v přednáškové sek-
ci Success & Fuckup Stories.

„Chceme ukázat především 
studentům na vysokých a střed-
ních školách, ale i širší veřej-
nosti, že podnikání je přede-
vším o realizaci vlastních snů 
a nápadů, svobodě, ale i odva-
ze. Věříme, že úspěšné příběhy, 
rady zkušených a možnost si 
vše osahat mohou mladé lidi na-
startovat. My jim pak v našich 
programech můžeme pomoci 
s praktickou stránkou podniká-
ní,“ vysvětluje Tereza Váňová, 
event manažerka Inovačního 
centra Ústeckého kraje.

vizualizace: PS projekty

Plány nové školky se rýsují

Na studenty a zájemce o pod-
nikání čeká například generá-
tor nápadů, který pomůže roz-
vinout stávající a vytvořit nové 
nápady na podnikání. Ten, kdo 
již podnikatelský záměr má, 
si ho může prověřit v soutěži 
byznys nápadů. Vyhrát přitom 
může iPhone 6s od hlavního 
partnera festivalu České spoři-
telny. 

Festival vyvrcholí večer 
v 19.00 ústeckým dnem D s ná-
zvem Startup Go Grill. Tentokrát 
přibude i nová otevřená katego-
rie pro začínající firmy z celého 
regionu.

Registrovat se na večerní  
Grill,workshopy či rychlé star-
tupové rande se můžete zdar-
ma na webu www.festup.cz. Pro 
návštěvníky, kteří se nechtějí 
účastnit workshopů, je festival 
zdarma a bez registrace.  ok
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Radnice nabízí komfortnější prostředí

Změna Tarifu Dopravy Ústeckého kraje od 1. 9. 2018
V návaznosti na zavedení celostátních slev pro vybrané skupiny cestujících dochází 
i ve vozidlech MHD Teplice ke změně tarifního uspořádání. Vybrané skupiny cestujících, 
tj. děti 6–18 let, studenti 18–26 let a důchodci od 65 let výše budou od 1. 9. 2018 
cestovat jak vozidly MHD, tak krajskými autobusy DÚK a vlaky za 25 % obyčejného 
jízdného. Toto jízdné bude v Tarifu DÚK souhrnně označeno jako Zlevněné. 
V praxi to znamená, že současná obyčejná jízdenka po zóně 401 Teplice v hodnotě 
20 Kč (18 Kč při platbě elektronickou peněženkou) pro studenty a důchodce a 10 Kč 
(9 Kč při platbě elektronickou peněženkou) pro děti, bude pro všechny tyto skupiny 
cestujících nabízena za cenu 5 Kč (4,50 Kč při platbě elektronickou peněženkou). 
Stejný princip bude platit i pro cesty mimo Teplice a časové jízdní doklady. 
Jízdenka 365denní seniorská 70+ pro zónu 401 Teplice zůstává nadále v platnosti 
bez omezení, avšak za sníženou cenu 1100 Kč. Statutární město Teplice bude tento 
jízdní doklad nadále proplácet všem seniorům 70+ s pobytem na území města Teplic 
v plné výši.

Změna provozu MHD Teplice od 3. 9. 2018 
Vzhledem k zapojení nových parciálních trolejbusů do provozu s cestujícími bude od 
3. 9. 2018 dílčím způsobem upraveno linkové vedení linek MHD Teplice. Konkrétně 
dojde ke změně tras linek 104, 106 a 121, zavedení nových trolejbusových linek 113, 
114 a autobusové noční linky 131 a ke zrušení původních nočních linek 124 a 125. 
Ostatní linky zůstávají v původních trasách pouze s pozměněným jízdním řádem, pří-
padně rozsahem provozu. Více informací se dozvíte na stránkách dopravce ARRIVA 
CITY s.r.o. www.arriva.cz.

Z M Ě N Y  V   M H D 

Zastupitelstvo města
Nejbližší zasedání Zastupitelstva města Teplice se koná v pátek 14. září 2018  
od 14 hodin. Jednání můžete sledovat i on-line na www.teplice.cz.

O Z N Á M E N Í

Teplice – Komfortnější prostře-
dí budou mít Tepličané, kteří 
využijí služeb magsitrátu jako 
například vyřizování osobních 
dokladů, matriku nebo regist-
raci automobilu. „V současné 
době je dokončována rekon-
strukce budovy magistrátu na 
Mírovém náměstí. Nejpozdě-
ji do konce měsíce září budou 
přepážky odboru správních 
činností otevřeny pro veřej-
nost,“ řekl primátor Jaroslav 
Kubera. 

O prázdninách služby na 
úseku dokladů byly poskyto-
vány v náhradních prostorách 
v horní budově radnice. „Re-
konstrukce zahrnovala čás-
tečné zateplení budovy, vy-
čištění kamenných obkladů, 
výměnu oken a skel, výměnu 

klimatizace, instalaci fotovol-
taické elektrárny a další práce. 
Rekonstrukci provedla na zá-
kladě výběrového řízení spo-
lečnost Subterra a město stála 
38,2 milionu korun,“ uvedl ná-
městek primátora Hynek Han-
za. Aktuální informace mohou 
občané sledovat na webových 
stránkách města.
Společně s otevřením přepá-
žek bude opět spuštěn objedná-
vací systém. Objednat se až dva 
měsíce předem lze na přepáž-
ky osobních dokladů, evidenci 
obyvatel, matriku a dopravní 
agendy, tedy evidenci, dovozy 
a přestavby vozidel.

Vstoupit do rezervační-
ho systému a zvolit si termín 
návštěvy je možné prostřed-
nictvím aplikace na webu 
města. Po vyplnění jednodu-
chého formuláře je odeslána 
na emailovou adresu informa-
ce o vybraném termínu. Po po-
tvrzení rezervace obdrží občan 
čtyřmístný PIN kód, který po 
příchodu na úřad zadá na ob-
razovce terminálu ve vchodo-
vé hale a obdrží lístek s pořa-
dovým číslem. Díky objednání 
bude v rezervovaném čase na 
přepážce odbaven přednost-
ně. Prostřednictvím aplikace 
mohou občané také sledovat 
obsazenost jednotlivých přepá-
žek, a vybrat si tak k návštěvě 
úřadu co nejvhodnější dobu. 
Úřední hodiny pro veřejnost 

má odbor správních činnos-
tí každý všední den. Na webu 
města si také můžete najít, zda 
je váš doklad, občanský nebo 
řidičský průkaz a cestovní do-
klad připraven k vyzvednutí. 
V posledních letech zavedlo 
město několik nových on-line 
služeb pro občany. S pozitiv-
ním ohlasem se setkala aplika-
ce Hlášení závad. Každý může 
jednoduchou formou prostřed-
nictvím aplikace na webu měs-
ta poslat zprávu o nepořádku 
ve městě nebo poškozeném 
mobiliáři. Zprávu okamžitě ob-
drží příslušný pracovník a zá-
znam o řešení závady může ob-
čan sledovat na webu města.
Město vysílá online přenosy ze 
zasedání zastupitelstva měs-
ta a zveřejňuje usnesení rady 
a zastupitelstva města.

Další novinkou posledních let 
je zavedení pravidelného se-
tkávání s nejmladšími Tepličán-
ky. Rodiče dětí s trvalým poby-
tem v Teplicích mohou zaslat 
přihlášku, kterou naleznou 
opět na webu města. Setká-
ní je pořádáno několikrát roč-
ně podle počtu zájemců. Děti 
obdrží od města malý dárek 
a pamětní list s poukazem na 
vstup do městských kulturních 
a sportovních zařízení. 

„Do budoucna připravujeme 
modernizaci webových strá-
nek. Jejich nová verze s re-
sponzivním designem umožní 
jednoduchý přístup uživatelům 
mobilních telefonů a tabletů,“ 
dodal náměstek Hanza. Online 
služby budou rozšířeny o por-
tál občana nebo o možnost od-
běru novinek. 

Zasedání Zastupitelstva města Teplic foto: archiv města

Radnice foto: archiv města
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Jedna z nejvýraznějších postav boje proti 
korupci a klientelismu v českém fotbalu, 
předseda představenstva FK Teplice, Pavel 
Šedlbauer, se rozhodl vstoupit do politiky. 
Kandiduje na senátora v teplickém volebním 
obvodu. „Jsem připraven využít všech svých 
životních zkušeností a energie k tomu, abych 
jako senátor pomohl pozvednout náš region, 
a navázat tak na jeho skvělou tradici, jako 
tomu bylo před 200 lety. Náš region, sportovní 
mluvou, nesmí zůstávat v ofsajdu,“ říká.

Chci pozvednout náš region, který nesmí zůstávat v ofsajdu

Co vás vedlo k rozhodnutí 
kandidovat do Senátu?

Vývoj v naší společnosti od 
druhého zvolení pana Zemana 
prezidentem republiky a zhoršu-
jící se situace v posledním roce, 
kdy směřujeme k autokratické-
mu způsobu řízení státu, popíra-
jícímu parlamentní demokracii 
zakotvenou v Ústavě. Orienta-
ce země na východ s rostoucím 
vlivem komunistu, a dokonce 
výzvy k vystoupení z Evropské 

unie a NATO jsou šíleným hazar-
dem pro naši zemi.

Bylo to pro vás těžké rozho-
dování? Po letech v byznysu 
soustředit svou pozornost na 
politiku...

V politice vlastně reálně ješ-
tě nejsem, ale z byznysu si od-
náším cenné zkušenosti. Dva-
náct let jsem pracoval v Belgii 
ve firmě AGC a byl zodpověd-
ný za výrobní závody v šesti 

zemích západní Evropy a také 
v Rusku a znám tak reálně ži-
vot a chování v těchto zemích. 
Přes veškeré, tak často zdůraz-
ňované nedostatky EU dávám 
přednost životu v západním 
společenství s nesrovnatelně 
větší mírou tolerance a sluš-
nosti. Naše silácké výroky 
a rady bohužel i z úrovně naše-
ho premiéra jsou často směšné 
a vylučují nás z role seriózního 
partnera, se kterým se lze do-
hodnout.

Jaké jsou vaše cíle směrem 
k senátním volbám a případ-
ně také cíle po zisku man-
dátu?

Vedle výše zmíněného bych 
rád pomohl našemu regionu, 
kterému celá společnost stále 
hodně dluží. Něco bylo udělá-
no, je zde program Restart pro 
revitalizaci kraje, ale rád bych 
tyto procesy silně podporo-
val a snažit se je urychlit, a to 
i zkušenostmi ze zahraničí. 
Naše firma AGC v Belgii půso-
bí v regionu se stejnou historií 
(těžba uhlí, energetika), a mám 
tam tedy velmi dobré osob-
ní kontakty, které mi mohou 
poskytnout cenné informace 

o možných řešeních. Nabídku 
pomoci jsem již od nich obdržel.

Vnímáte, že jsou letošní senát-
ní volby na Teplicku plné sil-
ných kandidátů?

Pochopitelně, pánové Kubera 
a Bergman mají silný potenciál 
a bude zajímavé se s nimi utkat 
o hlasy voličů.

Pro svou kampaň jste si vybral 
hesla blízká sportovní termino-
logii, je pro vás sport důležitou 
součástí života?

Zcela určitě, sportem se dr-
žím stále v solidní kondici. Sport 
hlavně znamená férové soupeře-
ní, respektování soupeřů, vitali-
tu a vůli.... tedy vlastnosti, které 
jsou potřebné k řešení problémů.

Co si představujete pod červe-
nou kartou populismu?

Účelové a nereálné sliby, lži 
a polopravdy, které slyšíme od 
našich nejvyšších představite-
lů, jejich strašení a následná 
manipulace veřejného mínění. 
Například: Strašení Evropskou 
unií – jistě není dokonalá, ale je 
rozhodně lepší než ruský diktát. 
Strašení zavedením eura – slab-
ší ekonomiky ho zavedly a dnes 
prosperují. Hodně firem a hlav-
ně těch velkých a nadnárodních 
hodnotí již dávno výsledky v této 
měně. A pokud se euro zhroutí, 
naše koruna se položí v několika 
dnech také.

Populistické tendence jsou 
dnes v politice zřejmé, jak se 
proti nim dá bojovat? A usly-
ší vůbec na tento boj obyvatel-
stvo?

Lidem je třeba neúnavně vy-
světlovat, že nic není zadarmo, 
což je u nás hluboce zakořeně-
no. Ano, můžeme mít dopravu 
zadarmo, nebo další služby, ale 
pak nemůže být dost peněz na 
úpravu měst a obcí, komunika-
ce, sítě, propagaci regionu ...atp. 
To je tendence směrem „všichni 
dostanou kilogram vepřového na 
týden, pivo a televizi“ a nepotře-
bujeme výplatu. Pak bude s nad-
sázkou naším přítelem asi Sever-
ní Korea. Naopak silná podpora 
musí být starým, handicapova-
ným a sociálně potřebným. Ne-
myslím tím však ty, kteří nechtě-
jí pracovat.

Jak chcete zvýšit konkurence 
schopnost regionu?

Soutěží o vhodné investice, 
kultivací životního prostření, 
prezentací předností regionu. 
Máme krásnou okolní příro-
du, jedinečné lázně. Je nutné se 
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Chci pozvednout náš region, který nesmí zůstávat v ofsajdu

Pavel Šedlbauer se narodil v roce 1950 a vystudoval Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou v Praze. Až do konce roku 2017 pracoval ve sklářském průmyslu. Je 
bývalým viceprezidentem evropské skupiny belgicko-japonské sklářské firmy AGC. 
Tuto funkci zastával 12 let v Belgii. Řadu let stál v čele AGC Flat Glass Czech. Nyní je 
předsedou představenstva FK Teplice. V podzimních senátních volbách kandiduje na 
Teplicku jako nezávislý kandidát. Je ženatý, má dceru a syna.

TELEGRAFICKY

víc otevřít a propagovat region 
doma i v zahraničí, jak tomu 
bylo před 200 lety. Ne otevírat 
kasina a herny. Izolace je cesta 
do nouze. Zcela zásadní je zvýše-
ní úrovně vzdělaní, prosazovaní 
otevření Univerzity nebo její po-
bočky v regionu.

Stále jsou slyšet názory 
o zbytečnosti Senátu. Co si 
o tom myslíte?

Senát patří k parlament-
nímu systému a je pojistkou 

demokracie. Jeho náklady 
jsou zanedbatelné ve srovná-
ní s jeho významem. Negativ-
ní reakce lidí je vyvolána často 
politiky, protože jim je Senát 
mnohdy nepříjemný. Bylo by 
pro ně snadnější mít jen parla-
ment ovládaný vítěznou stranou 
a prosazovat jen to, co se jí hodí. 
Autokratické řízení přijímá sice 
rychlá rozhodnutí, ale rostou-
cí napětí v názorově rozdělu-
jící se společnosti je velmi ne-
bezpečné. Dnes jsme svědky 

takového trendu, společnost je 
víc a víc rozdělena a rozhádá-
na. Takový způsob se hodí pro 

řízení firmy, kde mohou nespo-
kojení odejít, ale ne pro stát, 
kde už to tak snadné není.
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Svá první videa natočil youtuber 
Jan Michalovič v Teplicích. Začínal 
s nachytávkami, které byly drsnější, než byste 
čekali. Dnes má jedno video na youtube 
statisíce zhlédnutí. Jeho snem je režie 
a scénáristika. Teď točí seriál, který už se 
dočkal promítání na seriálovém festivalu, 
pořádaném Českou televizí. A třetí díl se 
odehrává v oseckém campu. 
Gabriela Zlámalová

Jan Michalovič: Lovil jsem zlatokopku na Benešáku

Co vás vedlo k tomu, že jste 
začal natáčet videa? 

Odmalička mě fascinovala 
kamera a rád jsem se natáčel. 
Baví mě tvorba filmů, beru to 
jako start filmařiny.

Přiblížíte nám, jaká videa jste 
třeba udělal? 

Točil jsem různá odvětví, na 
začátku hlavně nachytávky 
lidí, sociální experimenty, po-
msty zlodějům a různé vtipné 
skeče. Teď už točíme hlavně 
komediální seriál. V Teplicích 
jsem točil moje první videa vů-
bec, první nachytávky. Zajel 
jsem do Dubí a ptal se pros-
titutek na doklad EET a mlu-
vil špatnou němčinou. Pak 
jsem na Benešáku ulovil zlato-
kopku, zrovna tohle je druhý 
nejsledovanější prank (tako-
vé drsné video bych dnes už 

nenatočil). A v poslední řadě 
jsem zkoušel poctivost lidí na 
ulici.

Jste tedy youtuber? 
Ano, dá se to tak říci, ale já 

tohle označení nemám rád. Já 
chci být něco víc, pro mě jsou 
ostatní youtubeři odpad, až na 
pár výjimek.

Jsou těžké filmařské začátky? 
Ano, velmi těžké, ale velké 

úspěchy nejdou bez těžkých 
začátků, je divné, že mluvím 
o velkých úspěších, když ne-
mám ještě žádný na kontě, 
zatím mám jen ten těžký začá-
tek :-). Hlavně proto, že jsem 
si zvolil těžkou cestu, nemám 
v rodině filmaře ani vystudo-
vanou školu, o to víc mě láká 
to dokázat a všem pochybova-
čům vytřít zrak, což beru jako 

takovou třešničku na dortu, 
dělám to hlavně pro sebe.

Je náročné v současné době 
ve vašem oboru prorazit? 

Ano, to je také obtížné, jeli-
kož trh je troufám si říci přesy-
cen, všude něco, proto musíte 
mít něco extra, ať je to nápad 
nebo samotné provedení vi-
dea/filmu.

A co herecká kariéra, ta vás 
neláká? 

Ta mě láká ze všeho nejvíc! 
Proto jsem vlastně začal točit, 
abych ukázal, co ve mně je. 
Dost se ale vidím i jako scéná-
rista a režisér. Hmm, když se 
nad tím zamyslím, zní to dost 
namyšleně :-).

Dá se tím uživit, nebo se vě-
nujete i něčemu jinému? 

Momentálně se tím živím. Ale 
jasně, že jsou měsíce, kdy to jde 
dobře, ale někdy zase hůře. Je to 
prostě práce jako OSVČ.

Kde svoje nachytávky točíte? 
Zejména ve větších měs-

tech, po celém Ústeckém kraji. 
Ale točili jsme už taky v Pra-
ze, Českých Budějovicích nebo 
v Mladé Boleslavi.

Co na třeba na vaše videa ří-
kali rodiče? Přeci jen je to 
jiná generace… 

Rodiče mě podporují, je to 
sice jiná generace, ale krev 

máme stejnou, takže i smy-
sl pro humor. Každému se sa-
mozřejmě líbí něco jiného, ale 
zkrátka je moje práce baví.

Na čem v současnosti děláte? 
Na Youtube jsem točil hlavně 

nachytávky, ale po roce jsem se 
chtěl posunout dál. Řekli jsme 
si kolegy, že natočíme pětidílný 
seriál na televizní úrovni o retro 
otci a jeho zdravě dementním 
synovi. Tato obyčejně neobyčej-
ně neúplná rodina zažívá různá 
vtipná dobrodružství. Otec se 
s matkou rozvedl a má syna ve 
střídavé péči, je mu vzorem, syn 
k němu vzhlíží, ale není jednodu-
ché žít v dnešní moderní době, 
když sám otec se zasekl v té sta-
ré komunistické.

První díl se odehrával na ho-
rách, klasická otcova škola lyžo-
vání, která se poněkud zvrhla. 
Tento díl se dostal i na seriálový 
festival do Brna pořádaný Čes-
kou televizí.

Druhý díl byl z víkendového 
pobytu na chatě, typické cha-
tařské aktivity a návštěva otco-
va bratra, který je jeho pravým 
opakem, zkrátka opravdu frajer. 
Závěrečné opékání buřtů mělo 
netradiční konec. Tento díl jsme 
promítali v mosteckém kině Kos-
mos a podařilo se nám vypro-
dat malý sál. No a konečně tento 
třetí díl jsme plánovali jako letní 
dovolenou a domluvili jsme se 
na spolupráci s městem Osek, 
že právě tato dovolená se bude 

Jeden z dílů seriálu Bylo nebylo natáčel Jan Michalovič s kolegou Václavem Vaishaitlem v oseckém kempu. foto: archiv JM
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M O J E  N E J

se narodil v Mostě 18. 5. 1991 a vy-
růstal v Litvínově, Klínech. Vystudoval 
Euroškolu, ekonomickou školu se za-
měřením na cestovní ruch s maturitou. 
Miluje motorsport zejména motorky 
a rychlá auta, adrenalin je mu velmi 
blízký. A má rád vše, co se týká filmu. 
Novinky, dění a kino. Pracoval v USA 
nebo dělal za 60 Kč za hodinu či měl 
několik let v pronájmu bar na horách. 
Odmalička ale snil o práci s kamerou.

Jan Michalovič 

P R O F I L

Jan Michalovič: Lovil jsem zlatokopku na Benešáku

Jaké plány v profesním životě 
máte do budoucna? 

Vybral jsem si tenhle obtíž-
ný směr poměrně pozdě, ale 
snažím si splnit cíl, točit a zá-
roveň se tím s klidnou hlavou 
uživit. Sebe a v budoucnu i ro-
dinu. Když to nepůjde, zvolím 
úplně jiný směr. Hlavně teď 
chceme dokončit pětidílný se-
riál a začínám pracovat na scé-
náři pro celovečerní film.

Máte čas na jiné koníčky? 
Jasně, mám rád motorsport 

všeobecně, hodně relaxuji na 
své motorce, ty se mě drží už 
od „náctitého“ věku. Na vyčiš-
tění hlavy na motorce si vždy 
čas tak nějak najdu. Nejvíc mě 
baví, když to spojím s nějakou 
schůzkou třeba.

Jak nejraději relaxujete? 
To bude ta motorka, ale také 

to je samota, samotu myslím 
někde v přírodě s někým, koho 
mám rád. V lese je čistý svět, 
nenajdete tam nějakou rekla-
mu nebo nápisy, když se nad 
tím zamyslíte, nynější prostře-
dí nás nutí stále podvědomě 
něco číst... zmiňované reklamy, 
značky všeho druhu, technika, 
cedule... je toho miliony kolem 
nás, aniž by jsme si to uvě-
domovali, jsme toho součástí 
a náš mozek se unavuje. Každý 
potřebuje vypnout, já vypnu 
mimo civilizaci v klidu.

Jaké máte životní motto?
Když nejde o život, jde o ho...

A kde se vidíte například za 
pět let? 

V práci, která mě baví, napl-
ňuje, tudíž u filmařiny, ale ni-
kdy neříkej nikdy, třeba jiným 
profesím.

odehrávat v místním kempu. 
Třetí díl bude velký, nechci v žád-
ném případě prozrazovat děj, 
ale objeví se zde nové postavy 
a diváci uvidí staré dobré kem-
pování s mnoha zážitky. A nebýt 
mých kolegů, nemá tento seriál 
tu správnou šťávu. Poslední dva 
díly budou do konce listopadu. 
A jak osudy této dvojice dopad-
nou? To se nechte překvapit.

Kde se dá seriál vidět?
Seriál je možné vidět na 

mém Youtube kanále: Jan Mi-
chalovič. 

Zmínil jste, že jste točil 
v Oseku, jak se vám Teplice 
a jejich okolí líbí? 

Osek mě maximálně pře-
kvapil, jezdil jsem tam jako 

malý a dost se změnil. Může 
se to rovnat velkým kempům. 
Krásné prostředí a ještě lep-
ší podmínky na natáčení. Teď 
když jsme strávili celý jeden 
týden natáčením, byl jsem 
velmi překvapený, jak se tam 
vše změnilo k lepšímu, tolik 
aktivit, možností na procház-
ky a příjemný personál, co se 
o autokemp stará. Vždy když 
máme volno, rádi se tam vra-
címe.

A máte zde na severu Čech 
nějaká oblíbená místa/města? 

Ano, vyrůstal jsem na Klí-
nech, kousek nad Litvíno-
vem, jsem kluk napůl z vesni-
ce a napůl z města, od všeho 
něco, vždy využiji, co je zapo-
třebí.

Jan Michalovič si filmařinou plní svůj sen. foto: archiv JM
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Na chirurgii musíte přechodně 
do prostor budoucí záchytky
Teplice – Pokračuje plánovaná 
revitalizace teplické nemoc-
nice. Chirurgické oddělení 
je v současně době přechod-
ně přemístěno do prostor, kde 
bude v budoucnu protialkoholní 
a protitoxikomanická záchytná 
stanice. Po rekonstrukci se od-
dělení přestěhuje zpět a prosto-
ry pro stanici tím uvolní. 

„Jsem rád, že po dokončení re-
konstrukce obou oddělení ukon-
číme provizoria zde v teplické 
nemocnici. Ještě před tím sem 
byla do prostor určených pro 
záchytnou stanici kvůli rekon-
strukci přestěhována část neu-
rologického oddělení. Cena díla 
v případě chirurgického a gyne-
kologicko-porodnického odděle-
ní přesahuje 5,5 milionu korun 
včetně DPH,“ řekl Jiří Novák, 
předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní. 

Duchcov – Zdravotní sestra Jitka 
Kalivodová z Duchcova pracu-
je v duchcovské nemocnici už 
padesát let. Je usměvavá a od-
daná své profesi. Za takovou 
oddanost jí na radnici poděko-
vali ředitel nemocnice Jaroslav 
Míč a starosta Duchcova Zby-
něk Šimbera. „Být věrný takto 
dlouho své profesi se v dnešní 
době už tolik nevidí. Má můj 
velký respekt,“ řekl starosta 
Šimbera.

Jitka Kalivodová sloužila pře-
devším na duchcovské interně, 
kde zažila tři primáře a osm 
ředitelů. V současné době pra-
cuje v diabetologické ambu-
lanci. „Do práce chodím třikrát 
v týdnu a stále mě to baví. Ně-
které pacienty znám přes tři-
cet let,“ uzavřela devětašede-
sátiletá sestřička.  gz

„V nemocnici v Teplicích, 
stejně jako v dalších čtyřech 
nemocnicích pod hlavičkou 
Krajské zdravotní, probíhá vel-
mi často najednou hned ně-
kolik investičních akcí. Díky 
významné finanční podpo-
ře Ústeckého kraje se to daří. 
V Teplicích bude v polovině 
příštího roku dokončen nový 
pavilon pro centrální operační 
sály a ještě letos bude hotovo 
v případě budování urgentního 

příjmu,“ upozornil generální 
ředitel Krajské zdravotní Petr 
Fiala.

Protialkoholní záchytná sta-
nice bude v přízemí pavilonu C 
teplické nemocnice. Záměr zří-
dit ji zde projednalo a schválilo 
představenstvo společnosti loni 
na podzim na základě výsled-
ku jednání hejtmana kraje Ol-
dřicha Bubeníčka s předsedou 
představenstva Jiřím Novákem 
a generálním ředitelem Krajské 
zdravotní Petrem Fialou. 

„Zaměstnanci přestěhová-
ní kvůli rekonstrukci berou 
pozitivně, protože vědí, že se 
pak vrátí do prostor, které jsou 
technologicky a stavebně na 
daleko vyšší úrovni, než byly 
předtím. Vědí, že pro pacien-
ty a personál se komfort zvýší,“ 
dodal ředitel teplické nemocni-
ce Tomáš Hrubý.  gz

Už 50 let pracuje 
v nemocnici

Sezona nekončí. Jak zatočit s podzimní alergií
Teplicko – Rýmy, chřipky a de-
prese. To jsou klasická pod-
zimní onemocnění. Na co se 
však zapomíná, jsou podzimní 
alergie. Přestože hlavní sezona 
alergiků už skončila, existu-
jí i podzimní a zimní alergeny, 
jejichž nositeli jsou především 
pyly plevelů, plísně a roztoči. 
A ty mohou být stejně závažné 
a nepříjemné. 

Příčiny a projevy alergie
Alergií rozumíme neschop-

nost organismu rozpoznat, že 
například pyly plevelů nejsou 
pro člověka nebezpečné, ale že 
jsou normální součástí vněj-
šího prostředí a organismus 
by na ně neměl reagovat jako 
na nepřítele. Alergie se může 
projevit na kůži nebo v dýcha-
cích cestách. Pro kožní aler-
gii je typická kopřivka nebo 
ekzém. Při alergii dýchacích 
cest trpíme zúžením průdušek, 

dušností, dechovou nedosta-
tečností nebo alergickou rý-
mou.

 „Tato chyba imunitního sys-
tému je vrozená, nejde opravit, 
ale dá se jí předejít a udržet 
alergii na uzdě. To znamená, 
že nemocný člověk nemusí 
dojít k alergickému postiže-
ní plic, ale jen k mírnější či 
minimální formě alergie, jako 
je alergický zánět spojivek 
či alergická rýma. Pokud se 

správně léčí,“ říká imunoložka 
ze Zdravotního ústavu Karola 
Haasová. 

K lékaři včas
Podzimní, ale i zimní alergie 

mají jednu nevýhodu. V tom-
to období, kdy je zvýšená fre-
kvence respiračních chorob, 
můžeme snadno alergii zamě-
nit za nastydnutí. Potíže se 
pak léčí špatně, nadužívají se 
i antibiotika. Proto při dlouho-
dobých potížích, jako je pálení 
očí, rýma – ne hnisavá, ale vo-
dová, je vhodné navštívit aler-
gologa a podrobit se testům 
k vyloučení alergie.

 „Základní léčbou proti aler-
giím jsou antihistaminika, 
která je vhodné začít užívat 
s předstihem, ne až při klinic-
kých příznacích alergie. Dále 
je léčba symptomatická, dle 
potíží alergika,“ uzavírá imu-
noložka.  gz

MUDr. Karola Haasová foto: ZT

Záchranáři bodovali 
v Německu
Ústecký kraj – Pět posádek zá-
chranky Ústeckého kraje se 
v Pirně zúčastnilo v rámci pro-
jektu přeshraniční spoluprá-
ce mezinárodního metodické-
ho cvičení Prehospital Circle 
2018. Letošní ročník pořádal 
Deutsches Rotes Kreuz Pirna 
a připravil pro posádky velmi 
zajímavé úkoly, včetně mimo-
řádné události. 

„Cílem těchto metodických 
cvičení je prohloubení vzá-
jemných zkušeností, znalos-
tí a dovedností mezi českými 
a německými posádkami zdra-
votnických záchranných slu-
žeb,“ upřesnil Prokop Voleník, 
mluvčí Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje.

Na letišti posádky společ-
ně s hasiči řešili střet malé-
ho osobního letounu s dodáv-
kou pozemního provozu letiště. 
Ošetřit společně museli na dvě 
desítky raněných. Další úkoly 
pak byly z oblasti poskytová-
ní přednemocniční neodkladné 
péče, kardiopulmonální resus-
citace nebo ošetření pacienta 
s vážným úrazem. 

Vítěznou „bednu“ včetně prv-
ních čtyř míst v závěrečném 
hodnocení obsadili záchranáři 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje.  gz

Klíšťová encefalitida? O očkování je zájem
Ústecký kraj – Klíšťata můžete 
chytit všude. Tito přenašeči růz-
ných nemocí už dávno nežijí jen 
na loukách a v lesích. Klíšťata se 
čím dál častěji vyskytují také ve 
městech, a také proto je ochrana 
před nimi stále důležitější. 

„Zájem pojištěnců o příspěvek 
na očkování proti klíšťové ence-
falitidě neustále roste. Aktuální 
čísla ukazují, že za první polo-
letí letošního roku se nechalo 

očkovat jen o něco méně lidí, 
než kolik jich ještě před třemi 
lety tuto možnost využilo za celý 
rok,“ říká Oldřich Tichý z VZP. 

Ani to však nedokázalo zasta-
vit rostoucí počet nakažených – 
těch letos lékaři za prvních šest 
měsíců zaregistrovali celkem 
139. Více jich ve srovnatelném 
období bylo naposledy v roce 
2011, kdy klíšťovou encefaliti-
dou onemocnělo 176 lidí.

Na nákup vakcíny třeba VZP 
nabízí příspěvek až 500 korun. 
Za celý rok 2015 se o příspěvek 
přihlásilo 84 423 klientů, letos to 
za poloviční dobu bylo už 78 758 
zájemců a pojišťovna jim vypla-
tila 39,38 milionu korun,“ dodá-
vá tiskový mluvčí.

Z Ústeckého kraje byl největší 
zájem o očkování v první polo-
vině tohoto roku v Chomutově, 
v Teplicích a Litpměřicích.  gz
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Tomáš Zíka: Spolu změníme Senát
Nekvalitní zákony 
přijaté parlamentem, 
které komplikují 
život občanům, ale 
i městům a obcím, 
chce změnit dubský 
radní za KSČM Tomáš 
Zíka. „O nás nesmějí 
rozhodovat jiní od 
stolu,“ říká. Proto se 
rozhodl vstoupit do 
klání o senátorské 
křeslo na Teplicku. 

Proč jste se rozhodl kandido-
vat do Senátu na Teplicku?

Jsme dnes a denně svědky 
toho, že za nás rozhodují jiní. 
Vytvářejí zákony od stolu, po-
většinou vzdáleni realitě. Mno-
zí zákonodárci již několikáté 
volební období ve sněmov-
ně za sebou. Proto jsem přijal 
kandidaturu do Senátu, aby-
chom spolu změnili Senát.

Vrháte se do boje proti kandi-
dátovi, který zastupuje Tep-
licko v Senátu od roku 2000, 
není to hendikep?

Nevnímám to jako hendikep. 
Je to samozřejmě mnohem těž-
ší, než kandidovat oproti no-
váčkům, ale z mé strany je to 
spíše snaha o narušení proce-
su doživotních funkcí… Když 
jste někde dlouho, můžete za-
krnět nebo vás systém semele. 
Proto by si Teplicko zasloužilo 
v Senátu novou krev. 

Může být to, že jste z Dubí, 
a nikoli z Teplic v kandidatu-
ře výhoda?

Těžko říci, zda li výhoda, či 
nevýhoda. Samozřejmě, když 
žije kandidát na senátora ve 
větším městě, je politicky či 
veřejně činný, pak má jistou 
výhodu v počtu spoluobčanů, 
kteří by ho mohli potencionál-
ně volit. A je dobře známo, že 
převážná část voličů volebního 
obvodu č. 32 tvoří právě Tep-
lice. Doufám však, že lidé bu-
dou volit svého senátora podle 
toho, co jim nabízí za program, 
co chce v Senátu prosazo-
vat. Věřím, že konec takzvané 
pozitivní diskriminace těch, 
kteří nechtějí pracovat a so-
ciální systém jen zneužívají, 
nebo například podpora rodičů 

samoživitelů, což prosazuji, 
osloví obyvatele v celém na-
šem senátním obvodu. 

Jaký vztah vlastně máte k Tep-
licku? Vnímáte problémy jed-
notlivých obcí a lokalit?

Teplicko je moje srdcová zá-
ležitost. Narodil jsem se sice 
ve staré mostecké nemocnici, 
ale odtud si mě rodiče odnesli 
rovnou do Krupky. Zde jsem žil 
zhruba dvacet let. Pak chvilku 
v Teplicích a posledních bez-
mála osmnáct let je mým do-
movem Dubí. Od svých 18 
let až do roku 1997 
jsem se živil v ně-
kolika profesích 
jako zaměstna-
nec a od té doby 
až do součas-
nosti jako oso-
ba samostatně 
výdělečně čin-
ná. Já raději používám výraz 
drobný živnostník. A právě 
proto, že celý svůj dosavadní 
život se pohybuji převážně na 
území Teplicka, mezi obyčej-
nými lidmi, velmi citlivě vní-
mám jejich každodenní staros-
ti a s tím i spojené problémy 
jednotlivých obcí. 

Co byste chtěl v Senátu pro-
sazovat?

Bohužel je toho, co bych rád 
prosazoval, či změnil, velmi 
mnoho. Od samotného množ-
ství funkčních období senáto-
rů i poslanců až po kumulaci 
funkcí politiků. Rád bych se 
věnoval tématům samoživite-
lů, příspěvků státu na zdra-
votní pomůcky, výši úhrad po-
jišťoven na zdraví pojištěnců 
a hrazeným úkonům… Ale ne-
bojím se i témat, která jsou na 
české politické scéně tabu. Ať 
už jde o zneužívání sociálních 
dávek, prostituce a jiných vel-
mi důležitých témat.

Jsou nějaké konkrétní záko-
ny, které považujete za špat-
né a budete je chtít napravit?

Určitě v našem zákono-
dárství bylo odsouhlaseno 
několik zákonů, které nejen 
obcím a městům, ale i samot-
ným občanům velmi kompli-
kují život. Namátkou stavební 
zákon. Ale samozřejmě to je 
náplň práce senátorů, jak já ří-
kám v „blbuvzdorném“ orgánu, 
který je pojistkou proti špatné 
legislativě.

Dubí, E55, prostituce, krimi-
nalita – je podle vás legisla-
tiva v tomto ohledu narov-
naná?

Mrzí mě, že je stále naše 
krásné, vzkvétající Dubí vní-
máno jako doupě poskytová-
ní sexuálních služeb. A to je 
jeden z velkých a určitě nejen 
místních problémů zákonodár-
ců. Od roku 1989 se nenašla 
jediná vláda, jediný parlament, 
který by nalezl dostatek od-
vahy a správně tento nelegál-
ní obchod s lidmi pojmenoval. 
Takže u nás vlastně oficiál-
ně prostituce není. Tudíž s ní, 
nebo spíše proti ní vyšší záko-
nodárci nebojují. Tento pro-
blém tak zůstává na bedrech 
místních zastupitelstev, kteří 
nemají dostatek legislativně 
právních nástrojů. A tak – jako 
zrovna u nás v Dubí – je možné 
vydat pouze místní vyhlášku 
o „ zákazu poskytování sexu-
álních služeb“. A ruku v ruce 
s tímto jde samozřejmě krimi-
nalita. Bohudík díky městské 
policii máme relativně na úze-
mí Dubí velmi nízkou krimi-
nalitu. Nicméně město to stojí 
obrovské finanční prostředky, 
které by se daly použít na jiné 
potřebné věci. Ale zde opět 
narážíme na problém státu – 
městská policie z větší části 
supluje práci státní policie. 
A to je velmi špatně.

Jak vy osobně a jak zastupi-
telstvo Dubí vnímáte kauzu 
těžby lithia na Cínovci?

Tato kauza, která vyplavala 
na povrch těsně před volba-
mi do Poslanecké sněmovny 
a hned po nich zmizela z medi-
álního světa, má mnoho úhlů 
pohledu. Pro mne ať už jako 
občana, či místního politika 
je ale nejdůležitější hledis-
ko „ekologie“ případné těžby 

lithia. A pro tu jsme udělali ať 
už jako radní, či jako zastupi-
telé vše, co se dalo. Je otázkou 
zdali se bude těžit, kdo bude 
těžit, a samozřejmě abychom 
jako stát na této případné těž-
bě získali co nejvíce.

O prázdninách hýbal veřej-
ným míněním na Teplicku in-
cident na koupališti v Dubí. 
Jak se na něj díváte vy?

Nebyl jsem přímým svědkem 
tohoto smutného a na Teplic-

ku bohužel ne ojedinělého 
případu mezi dvěma 

skupinkami oby-
vatelstva. Je vel-
mi alarmující 
stále narůsta-

jící agresivita 
mezi lidmi. 
Ale řekně-
me si to zce-
la upřím-

ně, kdo vztahy ve společnosti 
dovedl až sem?! Nebyly to 
náhodou porevoluční, polis-
topadové vlády?! Ty učily tzv. 
nepřizpůsobilé spoluobčany 
jejich právům, jejich nárokům, 
ale nějak jim pozapomněli říci 
i o jejich povinnostech. A tak 
tu dnes máme generaci, která 
nechodí do práce, děti necho-
dí do škol. Jediné, kam rádi 
chodí, jsou úřady vyplácejí-
cí jim nehorázné sumy peněz. 
A vrcholem všeho je snad to, 
že i když nepracují celý život, 
jejich důchod se vypočítá ze 
štědrosti státu, a je tak mnoh-
dy vyšší než důchod celoživot-
ně pracujících.  pr

Jméno a příjmení: 
Tomáš Zíka

Narozený: 29. 11. 1972 
v mostecké porodnici, 
ale pochází z Krupky

Stav: rozvedený, dvě 
děti – Vojtěch a Matěj 

Komunální politika: 
od roku 2005 
zastupitel města 
Dubí, od 2016 radní 
města Dubí

Koníčky: rodina, 
oprava rodinného 
domu, příroda
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K Ř Í Ž O V K A Citát, John Ronald Reuel Tolkien

Vladimír Hron míří 
do Domu kultury Skladby George Gershwina 

uslyšíte v Jazz Clubu
Teplice – 120. výročí narození 
jedné z největších osobností 
historie populární hudby, mu-
zikálu, jazzu a swingu – hu-
debního skladatele George 
Gershwina si letos na pod-
zim připomene celý svět. Svou 
osobní poctu této hudební le-
gendě vzdávají společným al-
bem i zpěváci Jan Smigmator 
a Mitch Winehouse. Na kon-
cert se můžete těšit 22. září od 
20:00 hodin. Jan Smigmator se 
u příležitosti vydání alba vy-
dává i na klubové koncertní 
turné, při kterém ho doprovo-
dí špičky české jazzové scé-
ny. Klavírista Vladimír Strnad, 
kontrabasista Jan Greifoner, 
legendární bubeník Josef Vej-
voda a tenorsaxofonista Jan 
Kyncl. Během večera tak za-
zní písně z dílny bratrů George 
a Iry Gershwinových jako 
např. A Foggy Day (In London 
Town), Embraceable You, Our 
Love Is Here To Stay, But Not 
For Me, They Can’t Take That 
Away From Me, Summertime, 
I’ve Got A Crush On You, I Got 

Rhythm, S’ Wonderful, Fascina-
ting Rhythm, Oh’ Lady Be Good, 
(In The Mood Of) Rhapsody In 

Blue, ale i další hudební pokla-
dy Velkého amerického zpěvní-
ku. Vstupné je 300 korun.  zt

Teplice – Chameleona českého 
showbyznysu, krále hudeb-
ních imitátorů, moderátora, 
baviče a imitátora, držitele 
čtyř televizních cen TýTý, si 
užijete 9. října od 19:00 ho-
din v Domě kultury. Hronovy 
dokonalé imitační schopnos-
ti nejznámějších domácích 
i světových hvězd přivedou 
do varu i vás. Vtipné spojová-
ky a příběhy písní, které vedly 
příčky tehdějších hitparád, to 
je hudební menu servírova-
né v nejžádanějším zábavném 
pořadu krále českých hudeb-
ních imitátorů. Vstupné je od 
180 do 220 korun.  zt



V O L N Ý  Č A Sz á ř í  2 0 1 8

1 7

Čechomor oslaví třicet let 
Teplice – Skupina Čechomor 
v letošním roce oslavuje třicet 
let od svého vzniku a zastaví 
se i v Teplicích. 

Na jejich koncert si můžete 
zajít 7. prosince do Krušno-
horského divadla. Akce za-
čne v 19:00 hodin a vstupné 
je od 550 do 690 korun. Své 
příznivce i respekt kritiků si 
skupina získala především 
nápaditým aranžmá a osobi-
tou interpretací hudby, jejímž 
základem byly a jsou lidové 
písničky. 

Od přelomového roku 2001, 
kdy Čechomor získal tři ceny 
Anděl (jako skupina roku, 
za album Proměny i za stej-
nojmennou skladbu), uběh-
lo 17 let. Skupina za tu dobu 
koncertovala nejen doma a na 
Slovensku, ale i v celé Evropě, 
procestovala Severní Ameri-
ku, Austrálii a Asii. 

Spolupracovala s několika 
výraznými hudebními produ-
centy (např. Ben Mendelson, 

Steve Clarke Trio v Teplicích

Gerry Leonard), vystupovala 
společně s několika symfonic-
kými tělesy, japonským hu-
debníkem Joji Hirotou, s ame-
rickou písničkářkou Suzanne 
Vega a spoustou dalších. Hu-
debníci seskupení kolem lídrů 
skupiny Františka Černého 

a Karla Holase s hostující zpě-
vačkou Martinou Pártlovou 
v posledních letech výrazně 
pracovali na novém moderněj-
ším zvuku, výraznějším aranž-
má a také na novém repertoá-
ru. Album Nadechnutí je toho 
důkazem.  zt

Teplice – Steve Clarke se opět 
vrátí do Evropy! Rezident 
z Bridgeportu (Connecticut, 
USA), excelentní basák, se zno-
vu spojil v roce 2016 (po pěti 
letech) s klávesistou Walte-
rem Fischbacherem a bubení-
kem Vajcem Deczim, takže se 
všichni tři znají hráčsky i lid-
sky více než dokonale. A vědí 
také jak udělat dohromady po-
řádnou šou, jsou totiž odborní-
ci na „crafting engaging sets“ 
neboli řemeslně dokonalé sety, 

chytlavé groove a oslnivá sóla. 
Steve Clarke natočil 6 CD jako 
lídr svých sestav a cestuje po 
USA a Evropě více než 15 let. 
Vystupoval po boku jazzových 
velikánů, jako jsou Mike Stern, 
Sherri Winston a Sam & Dave. 
Toto turné bude Steveovým 
dalším návratem do Evropy, po 
dvouleté přestávce (2012, 2016 
a nově 2018). Na jeho kon-
cert se můžete těšit 28. září od 
20:00 hodin v teplickém Jazz 
Clubu. Vstupné je 180 korun.  zt

Polívkovi se představí 
v Teplicích

Teplice – Zajděte si na novou 
expozici do teplického muzea. 
Přístupná bude od 14. září až 
do 18. listopadu. Čeká vás vý-
stava výtvarných děl vysoko-
školských 
studen-
tů a žáků 
základní 
školy, vy-
tvořených 
v krajině 
Českého 
středo-
hoří, je 
věnována 
nedávno 
zesnulé-
mu Janu 
Koblaso-
vi. Ten studoval na teplickém 
gymnáziu a pro Teplice vytvořil 
svou poslední sochu. Výstavu 
pořádá Fakulta umění a desig-
nu UJEP v Ústí nad Labem, Spo-
lek přátel Českého středohoří 
v Bílce pod Milešovkou a Zá-
kladní škola a Mateřská škola 
Žalany.  zt

Pohádka  
o cukrové řepě 
Teplice – První velká nedělní po-
hádka v podzimní společenské 
sezoně se odehraje v produkci 
Hereckého studia a Tanečního 
divadla DK Teplice. Pohádkový 
příběh plný sladkých písniček, 
tanečků i napínavých situací 
pojednávající o péči o semín-
ka cukrové řepy od samého 
začátku pěstování až po chut-
né koláče uvedeme ve velkém 
sále Krušnohorského divadla 
30. září v 10.30 hodin. Předsta-
vení je vhodné pro předškolní 
a mladší školní děti.  zt

Strom a člověk 
v Českém středohoří

Teplice – Do Krušnohorského di-
vadla si můžete zajít i na skvě-
lé představení Divadla Bolka 
Polívky – Šašek a syn. Životem 
protřelý král šašků je pověřen 
převýchovou mladého šlechti-
ce v šaška. Novic je pod jeho 
vedením – a za asistence jeho 
kumpánů – podroben lekcím, 
při kterých postupně nachá-
zí své šaškovské já. Postupně 
dojdou k rituálu, při kterém 
se zrodí nový šašek. Hraje se 
18. 9. od 19:00 hodin a vstupné 
je od 360 do 440 korun.  zt

Teplice – V Krušnohorském di-
vadle vás čeká divadelní kome-
die Celebrity s.r.o. o natáče-
ní nekonečného seriálu, kde 
úspěch určuje reklama a pro-
cento sledovanosti. Příběh 
z prostředí jednoho televizní-
ho studia s velkým humorem 
vypovídá o světě, ve kterém 
je zločinec zákonem chrá-
něn často lépe než jeho oběť, 
o praktikách televizní zábavy, 
která v zájmu sledovanosti na-
bídne divákovi cokoli. Jedno-
duše o době, kterou důvěrně 
známe, nad níž můžeme pla-
kat, ale lepší je se jí zasmát. 
Na představení se můžete těšit 
24. září od 19:00 hodin. Vstup-
né je od 220 do 300 korun.  zt

Do Teplic se sjedou 
Celebrity s.r.o.
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Dvě placky z mistrovství vezou lvíčata
Česká reprezentace CMTA 

dětí a juniorů udělala skvě-
lý dojem na Mistrovství světa 
v Muaythai, které se kona-
lo v kolébce Thajského boxu 
v Bangkoku. Toto mistrovství 
se zapíše do historie nejen re-
kordní účastí, co do počtu zá-
vodníků (více než 800 závod-
níků z 87 zemí světa), ale také 
svým sociálně naučným dopro-
vodným programem pro všech-
ny účastníky.

„Muaythai totiž není jen tvr-
dé a nekompromisní měření sil 
v provazovém ringu, ale stává 
se „life stylem“ pro všechny ge-
nerace. Myšlenka „one Word 
one muaythai“ roste jako dobře 
živený strom. Česká republi-
ka drží krok v exponenciálním 
rozkvětu Muaythai, což do-
kládá 11členná výprava České 
Muaythai Asociace,“ říká tre-
nér Ladislav Horejš z Leonidas 
Gym Muay Thai Teplice.

Česká reprezentace začala 
své aklimatizační soustředění 
v přímořském letovisku Pataya. 
To spočívalo v dvoufázových 
tréninkových jednotkách ab-
solvovaných ve známém Max 
Muaythai gymu. Po přesunu do 
Bangkoku se celá reprezentace 

ubytovala v kongresovém ho-
telu Ambassador, který je plně 
vybaven Muaythai tělocvičnou, 
venkovním ringem, bazénem 
a vším, na co si jen mladý bo-
jovník může vzpomenout. 

„Celá akce začala pom-
pézním zahajovacím ceremoni-
álem za účasti hlavních před-
stavitelů thajského království 
a organizace IFMA (Internati-
onal Federation of Muaythai 

Amateur). Více než hodinová 
show byla tou nejlepší před-
zvěstí velikého Mistroství světa 
dětí a juniorů 2018,“ chválí La-
dislav Horejš.

Česká reprezentace dostala 
do finále jednoho borce – To-
biáše Bartáka proti belgické-
mu reprezentantovi Mohame-
du Ahmadi. Velmi vyrovnaný 
zápas a veliké jiskření v boji 
o zlatou medaili, tak by se dal 

popsat tento finálový zápas. 
Větší kadence a chvílemi až 
fanatické pojetí boje eskalovalo 
belgického soupeře k titulu Mi-
stra světa. Česká reprezentace 
v čele s tímto finálovým kláním 
ukázala všem, že patříme do 
světového top teamu reprezen-
tací Muaythai.

„Kromě zmíněných zápasů 
čekal na všechny pestrý dopro-
vodný program rozšířený o dal-
ší disciplíny thajského boxu. 
Čeští reprezentanti nastoupili 
v soutěži v tradičním předzápa-
sovém tanci Waikru, bohužel 
bez medailového ohodnocení. 
Ale v následující disciplíně im-
provizovaného zápasu Muay 
Boran, duo Matěj Šimůnek a Ši-
mon Verner získali titul mistrů 
světa v této disciplíně,“ chválí 
trenér. 

Celé mistrovství potvrdilo 
obrovský celosvětový rozvoj 
Muaythai, dvojnásobný počet 
závodníků oproti minulému 
šampionátu je tomu důkazem. 
IFMA se stává celosvětovou 
uznávanou organizací sportov-
ního odvětví Muaythai a mí-
lovými kroky kráčí k branám 
olympijských her. 

 Leonidas Gym Muay Thai Teplice
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Vánoce s Boni pueri v Teplicích
Český chlapecký sbor Boni 

pueri byl založen v roce 1982. 
Patří k nejvýznamnějším ev-
ropským hudebním tělesům. 
Svým názvem se hlásí ke sbo-
ru, který působil od 12. stole-
tí při chrámu sv. Víta v Praze. 
Absolvoval více než 3500 sa-
mostatných koncertů po Japon-
sku, Kanadě, USA, Jižní Koreji, 
Hongkongu, Číně a celé Evro-
pě. Boni pueri účinkovali po 
boku význačných umělců (José 
Carreras, Bobby McFerrin, 
Manfred Honeck), natáčejí 
pro televizi a rozhlas a spolu-
pracují s význačnými soubo-
ry a orchestry po celém světě. 
Sbor je zván na světové hudeb-
ní festivaly Pražské jaro, Eu-
ropalia, America Fest, Jeonju 

Sori Festival, 
Shanghai In-
ternational 
Arts Festival, 
Moskevský 
velikonoční 
festival, Mos-
kevský vánoč-
ní festival du-
chovní hudby, 
Concentus 
Moraviae, 
Smetano-
va Litomyšl. 
Dvakrát byl evropským hos-
titelem světového festivalu 
chlapeckých a mužských sbo-
rů „World Festival of Singing 
for Men and Boys“. Členové 
Boni pueri účinkují jako sólis-
té v operních představeních 

a spolupracují s Českou filhar-
monií.

Sbor můžete slyšet i v Tepli-
cích, a to 2. prosince. Vstupenky 
jsou za 200, 240 a 280 Kč a je-
jich předprodej začne v říjnu. 

 Dům kultury Teplice, foto: www.bonipueri.cz

Tepličtí dorostenci 
skončili čtvrtí

Na počest dlouholetého 
funkcionáře FK Teplice se ko-
nal třetí ročník fotbalového 
Memoriálu Františka Hrdličky. 
Fotbalového turnaje v katego-
rii U19 se v Teplicích zúčastni-
ly tuzemské, slovenské, polské 
či německé kluby. 

A právě jeden z nich – 1. FC 
Magdeburg – celý turnaj vy-
hrál. Memoriál vyvrcholil pří-
mo Na Stínadlech za přítom-
nosti hejtmana kraje Oldřicha 
Bubeníčka finálovým zápasem 
mezi dvěma německými celky 
– Magdeburgem a Drážďany. 
Po 90 minutách skončil zápas 
nerozhodně 1:1, a na řadu tak 
přišly pokutové kopy. V nich 
byli úspěšnější mladí hráči 
Magdeburgu a i díky skvěle 
chytajícímu brankáři Berischo-
vi získali pohár pro nejlepší ce-
lek turnaje. V zápase o bronz 
Teplice sice nad polským Lu-
binem vedly, ale soupeř zápas 
otočil a zvítězil 3:1.

Konečné pořadí  
Memoriálu 2018:
1. FC Magdeburg
SG Dynamo Dresden
Zaglebie Lubin SA
FK Teplice
FK Železárny Podbrezová
FC Spartak Trnava

 FK Teplice

Džungle pro děti z Arkadie začínala za Úštěkem
Rok co rok tráví děti a mla-

dí lidé z Arkadie, společně se 
zdravými sourozenci a kama-
rády, část letních prázdnin na 
integračním táboře. V posled-
ních letech nachází příjem-
né zázemí v chatové osadě 
Zdravotník v Horním Vysokém 
u Úštěku v Českém středohoří. 
Každý rok má tábor své téma. 
Po loňském podmořském svě-
tě se letos vydaly tři oddíly – 
Jungle Boss, Pink papapapa-
papoušci a Banánoví panteři 
– do džungle. A tématu tábora 
odpovídaly jednotlivé soutěžní 
disciplíny. „Potápění v laguně, 
kokosy na sněhu, sběr hmy-
zích vajíček, bojovka, honba 
za pokladem i stezka odvahy, 
vše probíhalo v džungli,“ říká 
vedoucí tábora Martina Vitva-
rová, mimo prázdniny zástup-
kyně ředitele školy. „Táborníci 

měli možnost vyzkoušet si zá-
klady thajského boxu, protáh-
nout se při cvičení jógy nebo si 
vyrobit originální tričko. I letos 
byla v programu zařazena ta-
lentová soutěž, ve které mohly 
děti předvést své umění hu-
dební, taneční, herecké... Její 
organizace se úspěšně ujali 
kamarádi Adam a Miki, patří 
jim velký obdiv, jak vše výbor-
ně zvládli. Turnaj ve stolním 
tenisu organizovali Radek, On-
dra a Artur – i jim se turnaj vy-
vedl.“ Poděkování patří panu 

Michaelu Uhlířovi, který zajis-
til ukázky motokár a paintbalu, 
panu Petru Folbergrovi, ten do-
mluvil a přivezl do tábora tým 
amerického fotbalu, takže děti 
měly možnost zkusit si s nimi 
trénink a poté i zápas, a také 
velký dík týmu Blades z Ústí 
nad Labem, pro které byla tato 
akce asi premiérou, dětem kro-
mě zajímavé aktivity věnova-
li na památku podepsaný míč. 
Nemůžeme zapomenout ani 
na milou péči manželů Karlo-
vých, majitelů objektu, kam se 
každý rok vracíme. Dík patří 
samozřejmě také všem oddílo-
vým vedoucím, bez kterých by 
to nešlo. Akce byla podpořena 
z finančních prostředků Ústec-
kého kraje – Volný čas 2018, 
bez jejichž pomoci by se tato 
akce nemohla uskutečnit.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

V hlavní roli Harry Potter aneb Pozdrav z českých Bradavic
Šest dní uplynulo jako voda 

a děti na letním táboře pořáda-
ném Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže Teplice 
mají za sebou již půlku pobytu. 
Letos se stejně jako v přede-
šlých letech vydaly do severo-
českého Maxova, kde se jejich 
útočištěm stalo školicí a rekre-
ační středisko OS Tok. Hlavním 
tématem tohoto tábora je hr-
dina knih J. K. Rowlingové Ha-
rry Potter, jehož příběh a osud 
se proplétá celým programem 
a inspiruje většinu her, kterých 
se děti denně zúčastňují. V ne-
děli 15. července se naši tábor-
níci setkali odpoledne u tep-
lického fotbalového stadionu 
a odtud se vydali autobusem 
na hodinu a půl trvající cestu 

směrem do sousedství Lužic-
kých hor, do okolí malebné-
ho městečka Sloup v Čechách.
První den je čekalo rozděle-
ní do kolejí, které pochopitel-
ně zaštiťoval moudrý klobouk. 
Ten do kolejí nerozdělil pouze 
děti, ale přiřadil jim i vedoucí 
a praktikanty. Všichni tedy byli 
připraveni vrhnout se do soutě-
žení. Na úvod je čekala snadná 
aktivita, při které se vydaly do 
lesa, kde nasbíraly různé rost-
liny, ty originálně pojmenova-
ly a sestavily z nich Bradavický 
herbář. Dvakrát měly mož-
nost zhlédnout i film, konkrét-
ně první dva díly. Táborníky 
neminul ani výlet do Sloupu, 
který představoval kouzelnic-
ké Prasinky. Zatím absolutním 

vrcholem celého tábora byla 
hra famfrpálu, které předchá-
zelo vyrobení košťat. Všechny 
děti si při výrobě vedly perfekt-
ně a čekala je odměna v po-
době hry, která se, co nejvíce 
to šlo, podobala hře z příbě-
hu Harryho Pottera. Vzhledem 

ke spolku organizujícímu tuto 
akci nechyběl ani den první 
pomoci. Děti byly dopoledne 
vyškoleny alespoň v základech 
a odpoledne si vyzkoušely zá-
sah na namaskovaných figu-
rantech. I zde si vedly velmi 
dobře a potěšily celé vedení 
tábora. Kromě OS ČČK Teplice 
také vypomáhají s fungováním 
pobytu i členi Místní skupiny 
ČČK Novosedlice Dubí Proboš-
tov. Půlka za námi, půlka před 
námi. Mnoho zajímavého se 
událo, mnoho zajímavého se 
ještě udá. Takhle aktuálně pře-
mýšlím. V Maxově zůstáváme 
až do pátku 27. července. Už 
se to krátí, ale na to nikdo teď 
nemyslí.

 Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP
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Stavební společnost AZ SANACE a. s. se sídlem 
v Ústí nad Labem a dvacetiletou tradicí na trhu 
rozšiřuje svůj kolektiv o strojníky, vrtmistry 
a sanační dělníky. Nabízíme zajímavé mzdové 
ohodnocení od 150 Kč/hod., stabilní pracovní 
zázemí. Zaškolení, zvýšení kvalifikace, stravenky.

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo 
emailové adrese: michaela.srbova@azsanace.cz

Rozšiřujeme 
naše řady, 
přidejte se 
k nám!

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
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května - u hřiště 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 2.–5. 10., 
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 14.–18. 9., 19. 10.–23. 10., 
23. 11.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Unčínská 19.–22. 9., 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle OSSZ 
12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny - parkoviště u tří věžáků 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou Policie ČR 
21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 - 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Scheinerova 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 4.–8. 10., 8.–12. 11., 

13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 10.–13. 9., 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Skupova x Havlíčkova 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 14.–18. 9., 19.–23. 10., 23.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 
6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 - na parkovišti u „Palm Beache“ 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
kpt. Jaroše 8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. B. Němcové 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Pod Doubravkou - parkoviště naproti č. p. 2900 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 14.–18. 9., 19.–23. 10., 23.–27. 11., 

28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 12.–16. 10., 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
K. Čapka 2525 - u křižovatky s ul. U schodů 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 5.–9. 10., 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
19.–22. 9., 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Tyršova 26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 
7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018

Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 11.–14. 9., 
16.–19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní silnice 5.–9. 10., 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 
6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 11.–14. 9., 16.–19. 10., 20.–23. 11., 
25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Javorová 3025 9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Ostravská x Bulharská 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 12.–16. 10., 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
Jugoslávská 2534-5 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 2709-2717 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou ul. 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
ul. U Garáží - u bývalého bunkru 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
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FK Teplice na stínadlech

fk teplice - mfk karviná
16.9.2018 od 15:00

fk Teplice - FK Jablonec
30.9.2018 od 15:00*

AGC Aréna na stínadlech:

*termíny se mohou měnit v závislosti na TV přenosu

27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
U Soudu - zeleň nebo dopravní značení 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků, 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Libušina 2350 -bok domu na zeleni 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti „Pramenu“ 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Sklářská 223 - 247 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Anglická - u nádraží Zámecká zahrada 17.–20. 9., 
22.–25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Litoměřická 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku věžáků 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Jaselská 315 - naproti přes silnici 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Zrenjaninská 297 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018

Z důvodu dlouhodobého sucha byl vyhlášen s účinností od 27. července zákaz 
odběru povrchových vod na vodních tocích ve správním obvodu Teplice. K zákazu 
došlo kvůli velmi nízkému průtoku vody v níže uvedených místech.
K zákazu došlo kvůli velmi nízkému průtoku vody v:
Loučenský potok (IDVT 10100562), ř.km 0–7,2, na území obcí: Osek,  
Duchcov, Jeníkov, Lahošť, Zabrušany
Hájský potok (IDVT 10284077, ř.km 0–3,256, na území obcí: Háj u Duchcova,  
Osek u Duchcova, Hrob
Příkop (přítok Loučenského p.) (IDVT 10118887), ř.km 0,–1,25, na území obcí:  
Osek u Duchcova (poblíž Hrbitovní ul., Osek)
Osecký potok (IDVT 10101618), ř. km 0–6,5, na území obcí: Osek, Duchcov
Domaslavický potok (IDVT 10103514), ř.km 0–0,34, na území obcí: Háj 
u Duchcova, Hrob
Křižanovský potok (IDVT 10102919), ř.km 0–4,3, na území obcí: Hrob
Bouřlivec (IDVT 10100365), ř. km 0–18,3, na území obcí: Mikulov, Hrob,  
Jeníkov, Lahošť, Zabrušany
Milešovský potok (IDVT 10100509), ř.km 0–15,854, na území obce Kostomlaty pod 
Milešovkou
Zákaz odběrů povrchových vod se nevztahuje na odběry pro vodárenské účely (odběry 
pro zásobování obyvatel pitnou vodou), dále na odběry povrchové vody z vodních 
nádrží (VD Všechlapy), jejichž účelem jsou odběry vody (pro ČEZ Ledvice, AGC–závod 
Řetenice), a na využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce.

Z Á K A Z  O D B Ě R U  P O V R C H O V Ý C H  V O D  N A  T E P L I C K U 

Že nevíte, k čemu toto hřiště je? Tak se běžte podívat do parku Na Letné, kde se nachází, 
a přečtěte si níže uvedený text. DiscGolf má velice podobná pravidla jako klasický golf. 
Hřiště se skládá z určitého počtu jamek (obvykle 6, 9 či 18), které jsou v tvořeny ocelový-
mi koši s řetězy. Každá jamka má svůj PAR, tzn. „optimální“ počet hodů, kterými by měl 
hráč dopravit disk z výhoziště do koše. Celkový PAR hřiště je součtem parů jednotlivých 
jamek. Za každý hod nad PAR jamky se hráči připočítává jeden trestný hod, za každý hod 
pod par jamky se naopak bod odečítá. Vítězem se stává hráč, který celé hřiště zahraje 
nejmenším počtem hodů.

D I S C G O L F O V É  H Ř I Š T Ě

Cyklobusy  
v Teplicích

Už jen do 30. září budou 
o víkendech na linkách č. 484 
a č. 493 v provozu cyklovle-
ky na označených spojích. 
Do 2. září pak bude možno 
na lince č. 493 i ve všedních 
dnech přepravovat kola na 
spojích 103 a 104. K přepra-
vě kol bude sloužit cyklovlek. 
Podrobné jízdní řády najdete 
na webových stránkách  
www.arriva-teplice.cz.

Přípravy na Vánoce 
jsou v plném proudu

Jako každý rok uvítá teplický 
magistrát nabídky na darování 
vánočního stromu. 

Každoročně město Tepli-
ce zkrášlí několik vánočních 
stromů. Pokud v nejbližší době 
uvažujete o pokácení vzrostlé-
ho jehličnatého stromu a chtě-
li byste jej darovat městu, ob-
raťte se prosím na Dagmar 
Teuschelovou, vedoucí odboru 
životního prostředí, a to elek-
tronicky na adrese teuschelo-
va@teplice.cz. Nabízený strom 
by měl být nejméně 11 m vyso-
ký a pravidelně rostlý. Nabídky 
budou přijímány do 13. října 
letošního roku.
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POSTAVÍME LETNÍ KOUPALIŠTĚ
MŮŽETE SE SPOLEHNOUT! 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA

POCTIVÁ PRÁCE                   ROZUMNÁ ŘEŠENÍ 

1

Jaroslav Kubera
primátor

2

Bc. Hynek Hanza
náměstek primátora

3

Mgr. Iva 
Dvořáková, LL.M.
advokátka

4

Pavel Tetřev
sportovní manažer

5

Josef Benda
elektrotechnik

6

MUDr. Renata 
Dohnalová
lékařka

7

Ing. Ondřej 
Hampejs
stavební inženýr

8

Mgr. Monika 
Peterková
lékárnice

9

Martin Kadeřábek
student

10

Petr Šíla
ředitel příspěvkové orga-
nizace

11

Pavel Šustáček
zastupitel města

12

Karla Uhlířová
podnikatelka

13

Mgr. Radek Vanke
specialista ve vodárenství

14

Ing. Luděk 
Forman
jednatel společnosti

15

Petr Werner
technik

16

Pavel Čižmár
jednatel společnosti

17

Alena Kušičková 
Kaadenová
fi nanční poradkyně

18

Jaroslav Hampejs
manažer

19

Milan Stehlik
majitel restaurace

20

Ivana 
Wojtaszaková
podnikatelka

21

Petr Král
garážmistr

22

Tomáš Olžbut
dispečer

23

Gabriela Lamková
ekonomický pracovník

24

Miloslav Šlechta
elektrotechnik

25

Václav Pergler
obchodní manažer

26

Eva Langmaierová 
Sládková
recepční

27

Petr Šálek
student

autor: MISE, s.r.o.
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MĚSTO BEZ DLUHŮ = JISTOTA
SVOBODY, STABILITY A PROSPERITY

Za našeho působení ve vedení města jsme pro vás např.:
• zrekonstruovali a vybudovali více než 400 chodníků, 200 vozovek, 60 parkovišť a odstavných 

ploch 
• zmodernizovali celý systém veřejného osvětlení a světelného řízení křižovatek
• modernizovali vozový park a zastávky MHD
• zrekonstruovali téměř všechny základní a mateřské školy včetně školních hřišť
• zrekonstruovali Krušnohorské divadlo, Šanovskou mušli, Zahradní dům, knihovnu, kolonádu, 

Seumeho kapli atd. 
• revitalizovali městské parky, sídliště, náměstí a městský mobiliář
• postavili Botanickou zahradu a stavíme nový skalničkový skleník

Vyhnali společně s vámi z města šeď a oprýskané fasády 
a vrátili mu barvu, život a budoucnost!“

Plány a vize pro další roky:
DOPRAVA a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
• zrekonstruujeme další vozovky, parkoviště, chodníky a cesty s důrazem na bezbariérovost
• zkapacitníme možnosti parkování výstavbou nových parkovišť či parkovacích domů
• zahájíme práce na výstavbě kruhové křižovatky ulic Mlýnská – Pražská – U Hadích lázní – 

U Kamenných lázní
• vybudujeme cyklotrasy a cyklostezky tam, kde to dává smysl včetně dostatečného 

množství stojanů na kola 
• budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, parků a veřejných prostranství 

(Trnovany, Lázeňská ulička, Lázeňské nám., Tržní nám., Benešovo nám., Smetanovo nám. atd.)
• budeme spolupracovat s komorou architektů při architektonických soutěžích na úpravu 

veřejného prostoru 

OBČANSKÁ VYBAVENOST
• postavíme venkovní koupaliště
• investujeme do rekonstrukcí, modernizací a vybavení všech základních a mateřských škol
• postavíme další mateřskou školu na Bílé cestě
• zrekonstruujeme Klub Aktual v Krušnohorském divadle pro účely kulturních 

a společenských akcí malých forem
• zmodernizujeme Dům kultury v Teplicích (nové foyer, vzduchotechnika včetně klimatizace apod.) 
• připravíme plochy pro výstavbu rodinného bydlení a nabídneme je občanům k odkoupení
• důrazně se zaměříme na dlouhodobě chátrající budovy a v případě nutnosti využijeme 

všech zákonných možností k vyvíjení tlaku na jejich obnovu či demolici 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
• zmodernizujeme trakční síť a zastávky MHD s využitím chytrých technologií
• budeme obnovovat systém veřejné osvětlení s důrazem na moderní technologie a úsporu 

elektrické energie
• zasadíme se o vybudování optické sítě s rychlým internetem v celém městě

KVALITNÍ MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

JISTOTA BUDOUCNOSTI
PROVĚŘENÁ MINULOSTÍ

Za našeho působení ve vedení města jsme pro vás např.:
• vybudovali či zrekonstruovali více jak 30 dětských a sportovních hřišť
• postavili Sportovní halu na Stínadlech a nový skatepark s in-line dráhou na Angeru
• vybudovali Pohádkový les v Janáčkových sadech s 3D dětským hřištěm
• instalovali 2 workoutová hřiště a discgolfové hřiště
• zahájili výstavbu nového zimního stadionu a přestavbu Aquacentra
• zahájili výstavbu pumptrackové dráhy a parkourového hřiště 
• dlouhodobě podporovali sport mládeže, kulturu všech žánrů a forem, aktivity seniorů 

a činnosti neziskových organizací zaměřené na všechny generace žijící v našem městě  
• zmodernizovali městské byty v domech pro seniory

Plány a vize pro další roky:
SPORT, KULTURA a VOLNÝ ČAS
• budeme dále podporovat sport a zájmové kroužky dětí a mládeže včetně fotbalové 

akademie
• budeme dále podporovat kulturní a spolkové dění v našem městě
•  zvážíme výstavbu nových městských sportovišť 

(např. krytá hala pro míčové sporty, venkovní sportoviště, lezecká stěna, in-line dráha,   
minigolf, dětské lanové hřiště apod.)

• budeme nadále modernizovat veřejná víceúčelová hřiště 
• postavíme výletní rozhlednu v Pohádkovém lese v Janáčkových sadech 
• zatraktivníme další veřejná místa pro aktivní trávení volného času

(např. sedací sety, pingpongové stoly, šachové stolky apod.)  
• fi nančně podpoříme výjezdy dětí do škol v přírodě  

 SENIOŘI
• zachováme zvýhodněné nájemné ve všech 205 městských bytech pro seniory
• podpoříme vznik denního stacionáře či domácí hospicové péče
• budeme dále podporovat zájmovou činnost seniorů

(např. vzdělávání, taneční večery, sportovní aktivity, výlety apod.)

PESTRÝ ŽIVOT PRO VŠECHNY GENERACE

VAŠE JISTOTA 
V KAŽDÉM VĚKU

Za našeho působení ve vedení města jsme pro vás např.:
• zavedli bezplatnou MHD pro seniory nad 70 let  
• omezili hazard snížením počtu herních míst o 80% (0 heren, pouze kasina)

• zavedli
 bezplatný svoz komunálního a tříděného odpadu 
 bezplatný svoz bioodpadu, textilu a elektroodpadu
 bezplatný systém svozu velkoobjemového odpadu

(Bílý týden, rotující velkokapacitní kontejnery)
 distribuci sáčků na psí exkrementy 
 systém úklidu a čištění veřejných prostranství včetně likvidace černých skládek
 hloubkové vysokotlakové čištění chodníků

• zmodernizovali a rozšířili Kamerový dohledový systém Městské policie
• zřídili okrskovou činnost Městské policie a zaměřili se na problematické lokality
• přijali Komunitní plán a zajistili tak fi nancování sociálních služeb v Teplicích
• pravidelně fi nančně podporovali teplickou nemocnici

(pořízení nových přístrojů, moderních lůžek, parkoviště u polikliniky apod.)
• poskytli byty pro začínající lékaře sloužící v teplické nemocnici

Plány a vize pro další roky:
• zachováme bezplatný svoz odpadu a rozšíříme možnosti třídění odpadu
• zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let a zvýhodníme MHD pro děti a mládež
• zavedeme bezemisní MHD (hybridní trolejbusy, elektrobusy)
• zavedeme „chytrá řešení v MHD“ pro zrychlení a zefektivnění dopravy

(např. prioritní zelená,  interaktivní odjezdové tabule, inteligentní zastávkové označníky, 
platba kartou apod.) 

• zefektivníme a rozšíříme systém úklidu veřejných prostranství a zeleně
• zkvalitníme péči o zeleň na celém území města
• personálně posílíme Městskou policii v ulicích pro vyšší dohled nad bezpečností a pořádkem 
• budeme nadále spolupracovat a fi nančně podporovat vybavení teplické nemocnice
• nebudeme zvyšovat koefi cient daně z nemovitých věcí

VEŘEJNÉ SLUŽBY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

JISTOTA NA VAŠÍ STRANĚ  
UŽ 24 LET

Za našeho působení ve vedení města jsme pro vás např.:
• zahájili modernizaci systému veřejné správy (portál občana, portál úředníka)
• zavedli aplikaci „Hlášení závad“ umožňující jednoduše upozornit na závadu ve městě
• zavedli moderní rezervační systém umožňující online objednaní na úřad
• zavedli hlášení na webu města o hotových dokladech k vyzvednutí 
• zpřístupnili online usnesení z rady a ze zastupitelstva města 
• zavedli online přenos schůze zastupitelstva

Udrželi jsme ekonomiku města v nejlepší možné kondici,
bez dluhů a připravenou na budoucnost!

Plány a vize pro další roky:
• zlepšíme komunikaci směrem k občanům

(moderní web, nové komunikační kanály, interaktivní úřední deska, online rozhovory, 
sociální sítě atd.)

• zavedeme pravidelná setkávání vedení města s občany a podnikateli
• nadále budeme pokračovat v organizaci setkávání s nejmladšími Tepličánky
• zlepšíme orientační systém a prostředí budov magistrátu, aby pro občany byla návštěva co 

nejpříjemnější
• rozšíříme nabídku online služeb, aby občan mohl co nejvíce záležitostí vyřídit z domova
• dokončíme potřebné strategie (územní plán, doprava, sport, rozvoj města) 

Svobodné moderní nezadlužené město bez zbytečných regulací je zárukou 
stability a kontinuity!“

EFEKTIVNÍ A PŘÁTELSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
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Bc. Hynek Hanza
náměstek primátora

POZVÁNKA KE  KOMUNÁLNÍM VOLBÁM
5. – 6. ŘÍJNA 2018

VAŠE JISTOTA

VOLTE  6

ODS TEPLICE

ČAS BILANCOVÁNÍ A SLIBŮ
Každé volby, letošní nevyjímaje, jsou přehlídkou předvolebních slibů. Zejména některé strany či hnutí, které nemají 
praktickou zkušenost s řízením města, nabízejí rychlé řešení všech problémů. Takových slibů se od nás nedočkáte. 
Za dvacet čtyři let jsme několikrát zjistili, co je reálné a co ne.
Privatizace bytového fondu zajistila tisícům občanů vlastní bydlení a umožnila městu investovat do  infrastruktury 
města. Obavy, že až město utratí peníze z privatizace, dostane se do fi nančních problémů, se ukázaly jako liché. 
Na konci roku 2017 mělo město na účtech více než miliardu korun. Ani letošní výstavba zimního stadionu a rekon-
strukce aquacentra hospodaření města neohrozí a rezerva na horší časy zůstane zachována. 
Co Vám tedy můžeme slíbit, pokud dostaneme Vaši důvěru. Především zachováme zásadu zasahovat do Vašeho 
života co nejméně. Na druhé straně se budeme snažit Vám život usnadnit a ne komplikovat. 
Budeme i nadále podporovat sport mládeže, protože ta je budoucností města. Profesionálnímu fotbalovému klubu, 
který stále mluví o malé podpoře ze strany města, je třeba připomenout, že už od roku 1995 neplatí poplatky ze 
vstupného, které mohou činit až třicet procent z každé vstupenky.
Budeme pokračovat v masivních investicích do veřejné infrastruktury, včetně koupaliště, o jehož umístění nemohou 
rozhodovat emoce ani nostalgie. Sám bych také podepsal petici za obnovení koupaliště v Zámecké zahradě, kdy-
bych o problému nevěděl to, co o něm vím.
Volební kampaň povedeme slušně, ačkoliv to bude s ohledem na obecně rozdělenou společnost obtížné. Nejhorší, 
co by mohlo město potkat, by bylo zastupitelstvo složené z mnoha subjektů, které by se místo starostí o věci veřejné 
vybíjelo vzájemnými útoky.
Myslete na to při volbách a dejte přednost jistotě před změnou, která často vůbec nebývá změnou k lepšímu.

S přáním všeho dobrého
Váš primátor

Jaroslav Kubera

HLASOVACÍ LÍSTEK
Občanská demokratická strana
vylosované číslo: 6

1. Jaroslav Kubera
71 let, primátor

2. Bc. Hynek Hanza
40 let, náměstek primátora

3. Mgr. Iva Dvořáková LL.M.
42 let, advokátka

4. Pavel Tetřev
57 let, sportovní manažer

5. Josef Benda
72 let, elektrotechnik

6. MUDr. Renata Dohnalová
49 let, lékařka

7. Ing. Ondřej Hampejs
31 let, stavební inženýr



Jaroslav Kubera
primátor


