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Teplice čeká  
světová premiéra
STRANA 6

Zprávy

Jaroslav 
Kubera

Za všechno můžu já
STRANY 7–10

Podloží estakády  
zpevňují pryskyřicí
STRANA 10

Zprávy



KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
9/12   Lee Andrew Davidson a X  
  – tet Víta Fialy
16/12 1900  Česká mše vánoční Jakuba  
  Jana Ryby 
23/12  Audite Silete: Vánoční zpívání

NÁMĚSTÍ SVOBODY 
5/10 900 Farmářské trhy

KLUB HVJEZDA
6/10   Discoballs (ska-soul/Praha)  
  + Ethery (rock-alternative/ 
  teplice)
12/10  Ftip narozeniny – Fleshless  
  (death-grind/Děčín), cower  
  (thrash/Teplice)
20/10  Cocotte Minute  
  (crossover/Praha) + Hlahol
27/10  Punkrockový mejdan – Zero  
  Zero + Peacmeakers  
  + Modlanská skládka
17/11  Hudba Praha band (rock/Praha)
24/11  Gaia Mesiah (hardrock/Praha) 

JAZZ CLUB
6/10 2000  „Aru“ – Andrea Ruilová- 
  Barzola (Ecuador) a Folhinha  
  Band
13/10 2000  Jawbone
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19/10 2000  Elisabeth Lohninger Quartet
26/10  Michaela Rabitsch a Robert  
  Pawlik Quartet

KNAK TEPLICE
10/10 1900  Hypnos – Lizzies – Nerrea
12/10 2000  Vypsaná fixa
26/10 2000  Monkey Business
27/10 2000  J.A.R. v Teplicích

KINO KVĚTEN
3/10 1730  Beze stop
3/10 2000  Léto
18/10 1800  Vše o životě po životě
25/10 1730  Žalman aneb Naslouchám  
  tichu země

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
10/10 1600  Tančíme s Hašlerkou  
  aneb Ta naše písnička česká
12/10 1000 Perníková chaloupka  
  aneb Jenom jako

12/10 1800 Perníková chaloupka  
  aneb Jenom jako
13/10 1600  Mikulášovy patálie
17/10 1900  Začalo to Vestpocketkou
19/10 1900  4TET verze V., premiéra
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KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 1763/05a, 415 01 Teplice

Tel.: 417 534 645, 417 533 961, E-mail: info@kn-optik.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068

www.kn-optik.cz

30% BONUS

KN OPTIK SPECIÁL 
SLUNEČNÍ BRÝLE
vás zve v období 
od 1. 9. do 31. 12. 2018
k doplnění svého „brýlového šatníku“.

21/10 1030  O Šípkové Růžence
25/10 1000 Princové jsou na draka
25/10 1800 Princové jsou na draka
29/10 1800  Jen pro ten dnešní den  
  aneb Elegantní dvacátá
31/10 1600  Tančíme s Doubravkou

DŮM KULTURY
6/10 1900  Galakoncert k desátému výročí  
  založení Big Bandu 
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
30/10 1900  České kontrapunkty
6/11 1000 O Budílkovi
6/11 1700 O Budílkovi
6/11 1900  Pavlína Filipovská
13/11 1900  Michal Pavlíček s kapelou
15/11 1900  Slavnostní koncert
18/11 1800  Martin Loew – cestovatelská  
  diashow – Madagaskar
19/11 1900  Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče,  
  není Čech
29/11 1800  Ladislav Zibura – Pěšky mezi  
  buddhisty a komunisty

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 18/11 Strom a člověk v krajině  
  Českého středohoří
do 30/12 Osudy knih – osudy lidí
od 19/10 Teplice za první republiky

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
od 3/10 Jan Koblasa – Návraty  
  – Výstava ke stému výroční  
  republiky

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
21/10 1500  Šípková Růženka

DŮM PORCELÁNU S MODROU KRVÍ
do 30/10 Výstava k výročí 25 let ateliéru  
  Design keramiky FUD UJEP
do 30/10  Keep in Touch 2018 – výstava  
  výsledků mezinárodního  
  sympozia 

POPPELOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ 
do 24/10 Výstava Spějme dál…

ZÁMEK DUCHCOV 
8 a 9/12 1000 Vánoční prohlídky na Duchcově
12/12 1730 Adventní koncert ZUŠ Ivana  
  Kawaciuka 

CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER OSEK 
5/10 1700  Přednáška „Asie a Afrika  
  ve středověké imaginaci“

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK
9/10 1800  Povídání s Ivo Šmoldasem

17/10 1600  Retro odpoledne se skupinou  
  Dědkové z Ketucky
24/10 1630  Síla bylinek a přírodních  
  kamenů
31/10 1600  Skupina Hadraplán
7/11 1630  Beseda s lékařem 

KINO KRUPKA 
15/10 1730  Dvě nevěsty a jedna svatba
5/11 1730  V husí kůži

PROBOŠTOV 
31/10  Lampionový průvod
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Kam na Teplicku  
chodíte na houby? 

Veronika Reczková 
22 let  
studentka 
 
 
Já jezdím na houby 

nejvíce asi do Dubí nebo přímo na 
Cínovec, tedy tam, kde to mám 
nejblíže domovu. Když mám ale čas, 
tak si klidně zajedu až dál, do lesů 
kolem Litvínova. Co vím, tak teď už to 
zase všude začalo růst. 

Eliška Beňková 
35 let 
supervizorka 
 
 
Na houby chodím jedině 

do Přítkova – máme to totiž spojené 
s procházkou. Hodně hub ale roste na 
Plzeňsku, kam občas zajedu. 

Karolína Bambasová 
26 let 
 studentka 
 
 
Na houby chodíme do 

Dubí nebo na Cínovec, tam rostou. 
Smutné ale je to, že v lese je snad víc 
odpadů než hub. Lidé by se na sebou 
měli zamyslet. 

Simon Malá 
43 let 
zaměstnaná 
 
 
No, co já vím, tak 

tady moc teď nerostou. Jinak 
ale chodím spíš na Litoměřicko 
a Českolipsko.

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 3. 10. 2018  
 Příští vydání: 7. 11. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 29. 10. 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

Místo ruiny učiliště vyrostla 
pumtracková dráha
Trnovany – Nové 
hřiště se speciál-
ním zaměřením 
vyrostlo v Trno-
vanech v blíz-
kosti ulic Arbe-
sova a Husova. 
První pumptrac-
kovou dráhu pro 
adrenalinovou 
jízdu ve městě 
otevřeli v září.

„V posled-
ní době vzni-
kají samé nové 
a moderní spor-
ty. Proto jsme v minulých letech postavili skatepark a in-line 
dráhu na Angeru a zavedli discgolf. Nyní pokračujeme další 
aktivitou, kterou využijí sportovci bez ohledu na věk,“ řekl při 
slavnostním otevření primátor města Jaroslav Kubera.

„Na tomto typu dráhy se pohybujete nahoru a dolů využívá-
te hnací síly kola nebo jiného prostředku, na kterém jedete,“ 
popsal náměstek Hynek Hanza princip jízdy na pumptracku.

Ruina bývalého učiliště, na jehož pozemku hřiště vzniklo, 
sloužila v posledních letech jako příbytek pro bezdomovce. 
Objekt včetně pozemku odkoupila od soukromníka radnice za 
čtvrt milionu korun a nechala ho zbourat. Kromě pumptracku 
chce město vybudovat i parkourový prostor na Šanově. Za obě 
hřiště zaplatí 4,6 milionu korun.  gz

Na houby?
Houby prý 

rostou jako 
splašené, jen-
že kde? Vidi-
na smaženi-
ce kdekoho 
vyhnala do 

lesů. Třeba v okolí Proboš-
tova bylo doslova narvá-
no. A nic… To pak zprávy 
typu, nemusíte ani hlou-
běji do lesa, rostou i podél 
cest, našli jsme koš u rybní-
ka, rostou nám na zahradě 
a jim podobné, člověka leda 
zvednou ze židle. Náš výlet 
pod heslem: Dáme smaženi-
ci! do lesů u Proboštova byl 
prostě na houby. 

Tenhle víkend se s koší-
kem do lesa už nechystáme. 
Asi smysluplnější, než lítat 
mezi stromy s nulovým vý-
sledkem, bude jít si zvolit 
své zástupce do vedení měs-
ta. Vždyť komunální volby 
jsou pro běžný život obča-
nů nejdůležitější. Ovlivňu-
jí spoustu praktických věcí. 
Kolik bude stát jízdenka na 
MHD, kolik zaplatíme za 
odvoz odpadu, jaké vstup-
né bude na kulturu a spor-
tovní klání nebo jestli se 
u nás na sídlišti postaví su-
permarket, opraví školka, 
zda se podpoří senioři nebo 
vznikne hřiště pro děti ane-
bo jestli se konečně opraví 
chodník zrovna v naší ulici. 
A to na houby není. Co ří-
káte?

Šťastnou ruku

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia 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

INZERCE
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Lázeňská  
se rozkope
Teplice – V Lázeňské uličce se 
bude rekonstruovat dožilý úsek 
kanalizace v délce 121 metrů, 
pro přibližně 250 napojených 
obyvatel. „Kamerová prohlíd-
ka prokázala, že je kanaliza-
ce popraskaná a zkorodovaná, 
proto SVS rozhodla o provedení 
rekonstrukce,“ říká mluvčí Se-
veročeské vodárenské společ-
nosti Jiří Hladík. Stavební práce 
začínají v těchto dnech a hotovo 
by mělo být nejpozději do konce 
října.  gz

Místo Telecomu bude Mozart 

Žlutomodré nově vede Stanislav Hejkal

Na Komárku lanovkou 
jen o víkendech 
Krupka – Oblíbená lanová drá-
ha na Komáří vížku je od 8. až 
do 26. října mimo provoz. La-
novka v tomto období pojede 
podle obvyklého jízdního řádu 
jen o víkendech. 

Omezení provozu je z dů-
vodu pravidelné roční revi-
ze technického zařízení. La-
novka na Komárku je dlouhá 
2348 metrů a je nejdelší lanov-
kou svého druhu ve střední Ev-
ropě.  gz
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Teplice – Náměstí Svobody se 
v posledních letech výrazným 
způsobem změnilo. A měnit se 
ještě bude. Zmizí totiž budova 
bývalého Telecomu, kterou od 
pražské firmy odkoupil zná-
mý teplický podnikatel Jaroslav 
Třešňák. 

„Náměstí musí v každém měs-
tě žít a být jeho ozdobou. To sou-
časné v Teplicích tyto představy 
splňuje tak na 60 %. Naším plá-
nem je dotvořit náměstí, na kte-
ré budou obyvatelé města pyšní. 
Současný stav budovy bývalého 
Telecomu je neuspokojivý a re-
konstrukce možná není. Na mís-
tě vyroste čtyř– až pětihvězdič-
kový hotel, který městu chybí,“ 
říká generální ředitel skupiny 
JTH Jaroslav Třešňák.

Nový hotel, s pracovním ná-
zvem Mozart, by měl v Teplicích 
stál do tří let. Do výstavby hote-
lového komplexu hodlá teplický 
developer investovat okolo mili-
ardy korun. V projektu se počítá 
se dvěma podzemními patry ho-
telových garáží. V prvním patře 
se pak budou nacházet restaura-
ce a kavárny. 

„První patro musí žít, lidé se 
tam musí cítit dobře, nejenom 
posedět při kávě, ale dát si i dob-
ré jídlo a mít možnost nákupů. 
V nové budově zároveň vyros-
tou pivní lázně, vlastní pivovar 
a velká pivnice. Dále ve druhém 
patře vznikne kongresový sál 

Tak by měl vypadat nový hotelový komplex vizualizace: JTH Teplice

Teplice – Novým trenérem teplic-
kých fotbalistů je Stanislav Hej-
kal. V Teplicích již působil v roli 
asistenta Zdeňka Ščasného a Pe-
tra Rady, s oběma spolupracoval 
i v pražské Spartě. 

„Stanislav Hejkal dobře zná 
místní prostředí, navíc zde již 
dvakrát úspěšně působil. Patří 
mezi velké fotbalové odborníky, 
i když není zatím tolik prověře-
ný jako hlavní trenér,“ sděluje 
Pavel Šedlbauer. O složení reali-
začního týmu A mužstva se roz-
hodne. Vše bude v gesci nového 
trenéra. 

Novým sportovním ředitelem 
se stala teplická legenda a člen 
síně slávy FK Teplice Štěpán Va-
choušek.

Sportovní vedení klubu – hlav-
ního trenéra Daniela Šmejkala, 
asistenta Radima Nečase a spor-
tovního ředitele Jakuba Dovali-
la, odvolalo představenstvo FK 
Teplice na svém mimořádném 
jednání.

Dvojhradí ve Mstišově zničil požár
Mstišov – Hojně navštěvovaná 
restaurace zámeček Dvojhradí 
ve mstišovské lesní oboře blízko 
Dubí skončila v plamenech. Ba-
rokní budova, která je na sezna-
mu kulturních památek, lehla 
popelem 26. září v brzkých ran-
ních hodinách. O jejím dalším 
osudu se rozhodne až po vyjád-
ření statika. 

„Při příjezdu první jednotky 
na místo byla dřevěná budova 
už zcela v plamenech. Plameny 
se rychle šířily a pohltily celou 
střechu. Už při hašení se začala 

Chytré majáčky 
pomůžou nevidomým
Teplice – Nově jsou v Teplicích 
v provozu takzvané zvukové 
majáčky. Jde o chytré akus-
tické pomůcky, které nevido-
mým lidem pomáhají oriento-
vat se ve městě.

Hlášení majáčku spustí 
sama nevidomá osoba pomo-
cí speciálního zařízení, kte-
ré má instalované v rukojeti 
bílé hole. V České republice 
jsou tyto majáčky instalovány 
už v několika městech. Prv-
ní teplický majáček byl slav-
nostně uveden do provozu 
v září.  gz

„Důvodem odvolání je klesa-
jící trend, jak výsledkový, tak 
především herní. Nejsme klu-
bem, který odvolává trenéra 
na základě několika nepodaře-
ných výsledků, ale zde bohužel 
šlo o dlouhodobý trend, který 
se navíc stupňoval,“ řekl Šedl-
bauer.

Daniel Šmejkal vedl během 
více než dvou let Teplice v 69 
ligových utkáních, ve kterých 
tým posbíral celkem 91 bodů. 
S trenérem Šmejkalem se se 
Stínadly loučí také Jakub Do-
valil, který nastoupil do pozice 
sportovního ředitele na začátku 
roku 2017, od reprezentace do 
dvaceti let Spojených arabských 
emirátů.  gz

bortit střešní konstrukce a čás-
ti obvodových stěn. U zásahu 
nebyl nikdo zraněn, jak z řad 
zasahujících hasičů, tak z oby-
vatel. A naštěstí se požár nedo-
tknul ani zvířat v přilehlé obo-
ře,“ řekl mluvčí hasičů Milan 
Rudolf.

Požár poničil v objektu stře-
chu, krov, interiéry, část patra. 
Majitel škodu vyčíslil na více 
než milion korun, ale to je hod-
ně orientační, bude to určitě 
více, protože objekt byl památ-
kově chráněný.  gz

určený pro českou i zahraniční 
klientelu a současně druhé pat-
ro bude patřit bankovnictví,“ po-
pisuje architekt Pavel Hraba.

Ve třetím patře nového hotelu 
naleznou hosté wellness služ-
by a další patra budou sloužit 
k ubytování.  gz
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Radnice narýsovala moderní Teplice
Teplice – Aquacentrum ve zbru-
su novém kabátě, zimní stadion 
a vize koupaliště. To jsou pilíře 
moderního města, které narýso-
vala radnice. „Vycházíme vstříc 

požadavkům obyvatel Teplic. 
Chceme jim nabídnout využití 
volného času v moderních pro-
storách,“ říká náměstek primá-
tora Hynek Hanza (ODS). 

Začátkem příštího roku se 
otevře zrekonstruované aqua- 
centrum, v lednu vyjedou 
na led první bruslaři v no-
vém zimním stadionu, který 

vyrůstá Na Stínadlech. Před 
dokončením je studie, která 
vytipovává nejvhodnější loka-
litu pro venkovní koupaliště, 
které ve městě chybí. 

ř í j e n  2 0 1 8

Stavba nového zimního stadionu byla zahájena začátkem měsíce října 2017 vedle Spor-
tovní haly Na Stínadlech. Stavba by měla být dokončena na přelomu let 2018/2019 a ve-
řejnost si bude moci novou ledovou plochu vyzkoušet v roce 2019. Rozměr ledové plochy 
56 x 26 m splňuje kritéria pro většinu hokejových soutěží podle parametrů Českého svazu 
ledního hokeje. Hala bude disponovat 11 šatnami, hlediště haly pojme téměř 500 sedících 
diváků. Součástí haly bude i sportovní ubytovna s kapacitou 30 lůžek. 
Zahájení realizace odstartovalo rozhodnutí Zastupitelstva města Teplic na podzim roku 
2013. Tehdy zastupitelé na základě zastavovací studie, zpracované Ing. arch. Petrem 
Sedláčkem z teplické architektonické kanceláře MISE, odsouhlasili místo pro výstavbu 
stadionu Na Stínadlech. Projektové práce zadalo město společnosti SIAL architekti a inže-
nýři, spol. s r.o., z Liberce. Dodavatelem stavby se stala liberecká společnost SYNER, s.r.o., 
která ve výběrovém řízení předložila městu ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Město 
zaplatí za zimní stadion částku necelých 230 milionů Kč. 
Záměrem města nebylo postavit extraligový stadion, kterých je v tomto kraji hned několik. 
Náš cíl byl postavit kvalitní sportoviště, 
které bude odpovídat požadavkům veli-
kosti našeho města a zároveň umožní roz-
víjet mládežnický, klubový a hobby sport 
na ledové ploše. V současnosti máme 
několik nabídek na založení mládežnického 
hokejového klubu a krasobruslařského 
klubu. Ve spolupráci s ČSLH připravujeme 
nastavení budoucího provozu haly a spor-
tovních klubů. 

Z IMNÍ  STADION

Před rokem 3. října byla zahájena 
stavba s názvem akce „AQUACEN-
TRUM Teplice – Dětský svět“. Již 
v roce 2014 vznikl záměr studie 
s názvem „Dětský svět“ s vizí 
úprav AQUACENTRA. Projektové 
práce město zadalo projektové 
kanceláři Projekty CZ, s.r.o., v čele 
s Ing. arch. Zdeňkem Šťastným. 
Stavební povolení pro stavbu 
„AQUACENTRUM Teplice – Dětský 
svět“ bylo vydáno v březnu 2016, 
prováděcí dokumentace byla 
odevzdána v listopadu 2016. 
Zhotovitelem stavby se stala 
společnost Metrostav, a.s., která 
ve výběrovém řízení předložila 
Statutárnímu městu Teplice eko-
nomicky nejvýhodnější nabídku. 
Město za rekonstrukci a přístavbu 
plaveckého bazénu zaplatí částku 
295 172 760 Kč.
Financování akce „Dětský svět“ bude hrazeno z prostředků města. Bude přistavěn 
plavecký bazén se čtyřmi drahami o délce 25 m, nové zázemí, jako jsou šatny, soci-
ální zázemí, zázemí pro personál, plavecké oddíly a spojovací chodba z plaveckého 
bazénu do nových šaten. Stávající rekreační a plavecký areál se promění v Dětský 
svět s teplotou vody 33, 5°C a teplotou vzduchu 34,5°C. V Dětském světě budou 
k dispozici atrakce, jako jsou například: dětská skluzavka, vodní hřib, divoká řeka, 
houpací jeskyně, masážní lehátka a lavice, velká skluzavka s dojezdem, chrliče 
vody apod. Mezi stávající saunou a plaveckým bazénem přibude dětský bazén pro 
nejmenší, kde bude umístěn lodní můstek s dětskou skluzavkou. Poslední novinkou 
bude přístavba saunového zázemí, která umožní saunování rodičů s dětmi.
Důvodem přestavby teplického aquacentra byl zastaralý stav celého provozu, který 
odpovídal době výstavby před 25 lety. Tehdy bylo teplické aquacentrum jedno 
z prvních v České republice. Současné požadavky veřejnosti na vybavení a zařízení 
aquacentra jsou dnes již jinde a i město musí jít s dobou. Z tohoto důvodu přistou-
pilo k zásadní přestavbě, která by měla zajistit další budoucnost tohoto zařízení. 
Dokončení je plánované na únor 2019.

AQUACENTRUM

Městu Teplice chybí již dvě desítky let vlastní letní koupaliště. I z toho důvodu se vedení města rozhodlo zahájit přípravné práce na výstavbě nového letního koupání. Na počátku roku 2017 
byla představena vyhledávací studie ateliéru MISE. Smyslem studie bylo zahájit diskusi o lokalitě a charakteru budoucího koupaliště. Zastupitelstvo města následně odsouhlasilo podrobněji 
prověřit dvě vytipované lokality – Novou Ves u vodojemu (obrázek vlevo) a bývalý třešňový sad pod Doubravkou (obrázek vpravo). V současné době je před dokončením podrobná prověřo-
vací studie těchto dvou lokalit, která by měla budoucím zastupitelům napovědět, které z vybraných míst je pro umístění koupaliště vhodnější.

LETNÍ  KOUPALIŠTĚ
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Světová premiéra v Teplicích
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Finišuje natáčení  
druhé řady Rapla

Rozhodnete, kdo povede Teplice 

Severočeská filharmonie se chystá na premiéru foto: SČF

Teplice – Novinku argentinského 
skladatele Daniela Doury před-
staví světová premiéra v podání 
Severočeské filharmonie Teplice 
a Českého filharmonického sbo-
ru Brno. Sinfonía Argentina za-
zní v Teplicích, Praze a Mnicho-
vě. V rámci premiérového turné 
vystoupí také houslový vir-
tuos Pavel Šporcl s Koncertem 
pro housle a orchestr a moll, 
op. 53 Antonína Dvořáka. 

„Sinfonía Argentina je výji-
mečné dílo oslavující národy, 
zemi a přírodu Argentiny. Je 
to ale zároveň symfonie s hu-
mánní myšlenkou a nadčaso-
vým poselstvím, které oslovují 
posluchače napříč kontinen-
ty,“ přibližuje dirigent Roberto 
Montenegro, pod jehož vede-
ním symfonie zazní.

V rámci premiérového tur-
né se uskuteční tři koncerty 
- v Teplicích, v Praze a v Mni-
chově. Do Teplic přijedou 

přední argentinský hudební 
skladatel Daniel Doura a uzná-
vaný argentinský spisovatel 
a básník Alejandro Roemmers, 
na jehož text byla symfonie 
zkomponována. 

Koncert v Teplicích se koná 
18. října v Koncertním sále 
Domu kultury, v 19:00 hodin. 
Pražský koncert se uskuteční 
3. listopadu ve Smetanově síni 
Obecního domu.  gz

Teplice – Sedmačtyřicet volebních místností 
se otevře 5. října úderem 14:00 hodiny, kdy 
začínají komunální volby. V Teplicích kan-
diduje devět politických stran a hnutí. ODS, 
ČSSD, Úsvit přímé demokracie, Strana Práv 
Občanů Zemanovci, KSČM, ANO 2011, Pro 
Zdraví a Sport Teplice, Volba pro Teplice 
a Za obnovu Teplic... jaké jsme znali. Volí se 
celkem dvacet sedm zastupitelů.

Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října. 

Volební místnosti se otevírají v pátek od 
14:00 do 22:00 a v sobotu jsou volební míst-
nosti otevřeny od 8:00 do 14:00 hodin. Vý-
sledky by měly být známé v sobotu 6. října 
večer. Volby před čtyřmi lety v Teplicích vy-
hrála ODS (26,74 %), následovala Volba pro 
Teplice (20,4 %), ANO 2011 (15,63 %), KSČM 
(10,49 %), ČSSD ( 10,33 %), koalice Moje 
Teplice – TOP 09 ( 6,50 %) a hnutí Pro sport 
a zdraví – Teplice (5,38 %).  gz

V komunálních volbách se křížkuje
Jde o volby založené na principu poměrného systému 
a své favority křížkujete. Na volebním lístku navíc 
můžete udělit dokonce tolik hlasů, kolik je ve vaší 
obci zastupitelů, v Teplicích je to 27. Pokud tak 
na svém hlasovacím lístku uděláte křížek u vámi 
vybrané strany, dostává automaticky hlas prvních X 
uchazečů strany. Pokud si ale chcete vybrat konkrétní 
zastupitele, za danou stranu, žádný problém. Znovu 
zde platí pravidlo, že můžete zakřížkovat maximálně 
X zastupitelů podle velikosti vaší obce. Křížkovat 
celou stranu už v tomto případě není nutné. Nemusíte 
mít ale vybranou ani jednu stranu, křížkovat můžete 
i kandidáty napříč stranami. Takže nekřížkujete 
stranu, ale jen kandidáty z různých politických stran. 
Jejich počet je znovu dán počtem zastupitelů dané 
obce. Je vám sympatický někdo z jiné politické strany 
než kterou preferujete? Zakřížkujte celou oblíbenou 
politickou stranu a následně dejte ještě pár křížků 
vašim favoritům z jiných stran. Pozor, nikdy neozna-
čujte dvě politické strany a také více kandidátů než je 
křesel ve vašem městě – v těchto dvou případech by 
byl váš hlas neplatný.

JAK VOLIT

Devítka kandidátů v boji o senátora 
Teplicko – Devět kandidátů se 5. a 6. října 
utká v boji o křeslo senátora ze Teplicko 
na nadcházejících šest let. Vedle primáto-
ra Teplic Jaroslava Kubery za ODS, který 
post obhajuje, se o senátorský post utka-
jí také ředitel teplického gymnázia Zdeněk 
Bergman za Senátor 21, designér interiérů 
Tomáš Zíka za KSČM, za SPD profesionální 
hasič Jan Zahradníček a předseda předsta-
venstva prvoligových Teplic Pavel Šedlba-
uer, jako nezávislý za TOP 09. Za ČSSD bude 

kandidovat starosta Bystřan Ivan Vinický, 
za Rozumní bývalý pravoslavný kněz a vy-
sokoškolský pedagog Eugen Sigismund Fre-
imann, za Stranu Práv Občanů Zemanovci 
krizová manažerka Terezie Holovská a eko-
nom Josef Barta za Občané České republiky.

Volební místnosti se otevírají v pátek 
od 14:00 do 22:00 a v sobotu jsou volební 
místnosti otevřeny od 8:00 do 14:00 hodin. 
Případné druhé kolo se koná následující 
týden.  gz

Teplicko – S natáčením pokračo-
vání úspěšné-
ho kriminální-
ho seriálu Rapl 
s Hynkem Čer-
mákem v hlav-
ní roli finišuje 
Česká televize. 
Rapl se natáčel také v Teplicích 
i Ústí. „S Kunešem mám leccos 
společného. Je to moje temná 
stránka," řekl Hynek Čermák, 
představitel nevrlého majora 
Kuneše. Natáčení začalo loni 
na podzim a brzy padne posled-
ní klapka. I druhá řada bude 
mít 13 dílů.  gz

Chybí krev, nemocnice hledá dárce s 0 negativní
Teplicko – Ústecké transfuzní 
oddělení, které zásobuje krví 
nemocnice v Teplicích, Rum- 
burku, Děčíně, Ústí nad La-
bem, Litoměřicích, Roudni-
ci nad Labem, se v současné 
době potýká s kritickým nedo-
statkem krve univerzální krev-
ní skupiny 0 negativní. S žá-
dostí o pomoc se proto obrací 
na současné, ale i nové dárce.

„Prosíme všechny dárce 
s krevní skupinou 0 negativní, 
kteří jsou minimálně tři měsí-
ce od posledního odběru plné 
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krve a jsou zdravotně v po-
řádku, aby se dostavili k od-
běru na transfuzní oddělení 

v ústecké Masarykově nemoc-
nici,“ žádá o pomoc Jiří Ma-
sopust, primář Transfuzního 
oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem.

Zdravotníci se obrací i na 
ostatní obyvatele Ústeckého 
kraje ve věku od 18 do 60 let 
s krevní skupinou 0 negativní, 
kteří doposud krev nedarova-
li, aby zvážili možnost pomoci 
pacientům závislým na trans-
fuzích a navštívili ústecké 
transfuzní oddělení v pracovní 
dny mezi 7:00 až 9:30.  gz

Dešťovka nově 
pro každého
Ústecký kraj – Ministerstvo život-
ního prostředí mění podmínky 
programu Dešťovka a přidává 
do něj dalších 100 milionů ko-
run. Až 55 tisíc korun na zachy-
távání dešťové vody pro zalé-
vání zahrady získají od 1. října 
domácnosti z celého Česka, ne-
jen ty z úředně vyhlášených su-
chých oblastí. Nově se program 
Dešťovka otevírá i lidem, kteří 
trvale žijí v rekreačních objek-
tech.

„Jestliže se mohly dosud o do-
taci ucházet domácnosti zhruba 
z tisícovky obcí, nyní mají šan-
ci i obyvatelé v dalších zhruba 
pěti tisících obcí,“ uvedl minis-
tr životního prostředí Richard 
Brabec. Výše příspěvku na nej-
jednodušší dotovaný systém 
se přitom může vyšplhat až na 
55 tisíc korun.  gz
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Jaroslav 
Kubera:  
Za všechno 
můžu já
Čtyři volební období zastupuje 
Teplicko v horní parlamentní komoře. 
Jaroslav Kubera je na komunální úrovni 
oblíbeným politikem a na té parlamentní 
nepřehlédnutelným senátorem, zřejmě 
díky svým mnohdy kontroverzním výrokům 
a přímému vystupování. 

V Senátu byl nejviditelnější 
zejména v souvislosti s takzva-
ným protikuřáckým zákonem, 
kdy aktivně bojoval za jeho ne-
přijetí nebo alespoň zmírnění. 
V říjnových volbách Jaroslav 
Kubera svůj mandát senátora 
za Teplicko obhajuje. „Senát 
pro mě zůstává klíčový. Tento 
post bych chtěl obhájit. A na-
víc už v prvním kole voleb. Pře-
ci voliče nebudu tahat k vol-
bám dvakrát,“ říká. Zároveň 
opět stojí primátor, který vlád-
ne městu už 24 let, v čele kan-
didátky teplické ODS. „A prá-
vě té chci ještě jednou pomoci. 
Beze mě by měla třeba o dvě 
procenta míň, což může být 
rozhodující,” vysvětluje Jaro-
slav Kubera.

Politika vás tedy ještě neomr-
zela…

Neomrzela, spíše rozmrzela. 
Zejména někteří politici. Na-
štěstí stále potkávám úžasné 
lidi, kteří něco umí a nemají 
čas na špatnou náladu. To, co 
nám všem trochu chybí, je více 
pokory a současně více sebe-
vědomí.

Nejsou ale pokora a sebevědo-
mí protiklady?

Jen zdánlivě. Na jedné straně 
si málo vážíme práce a umě-
ní druhých a na druhé straně 
často sami sebe podceňujeme. 
Jeden příklad za všechny. Ro-
diče vyhrožují synovi, že když 
se nebude lépe učit, půjde na 
zedníka. Každý, kdo doma něco 

rekonstruoval, ví, že dobrý zed-
ník je k nezaplacení.

Do Senátu nekandidujete po-
prvé. Jaká vlastnost je pro se-
nátora nejdůležitější?

Určitě vytrvalost. Prosa-
dit něco rozumného je poměr-
ně obtížné. Můj návrh zákona 
o zbavení odpovědnosti majite-
lů nemovitostí za úrazy na při-
lehlém chodníku se projednával 
tři roky.

Jaký je podle vás stav české le-
gislativy?

Zoufalý. Není respektováno 
pravidlo, že zákony mají být jas-
né a srozumitelné pro ty, kteří 
se podle nich mají řídit. Dalším 
nešvarem je skutečnost, že kaž-
dá, často výjimečná událost, vy-
volá touhu přijmout další zákon. 
Vzniká tak houština předpisů, 
ve které se často nevyznají ani 
její autoři.

Dá se s tím něco dělat?
Každý poslanec či senátor by 

si měl před hlasováním položit 
otázku, zda je zákon nezbytný. 
To, že je potřebný, nestačí. Ne-
stačí ani dobrý úmysl. Cesta do 
pekel je skoro vždycky dlážděna 
dobrými úmysly.

Proč zákony obsahují vysoké 
sankce, které pak nejsou vy-
mahatelné?

Pokutománie je další specia-
litou české, ale i evropské legis-
lativy. Pokuta udělená ve výši 
25 000 Kč za pád z kola je jed-
ním z typických příkladů. Ně-
kolikrát v takových případech 
musel zasáhnout Ústavní soud. 
Dalším příkladem je pokuta ve 
výši 4% ročního obratu za po-
rušení ochrany osobních údajů 
(GDPR). Mimochodem GDPR je 
jedna z největších stupidností, 
které jsem za čtvrtstoletí v poli-
tice zažil. Tam, kde vás má chrá-
nit, například aby skoro každá 
aplikace nechtěla přístup ke 
všemu, co v telefonu máte, vy-
volává strach, kdy se například 
učitelé bojí vyvěsit fotku třídy 
nebo podepsané výkresy.

Myslíte si, že dochází k po-
stupnému omezování svobo-
dy?

Nemyslím. Jsem si tím jistý. 
Pod záminkou obav z terorismu 
jsou lidé ochotní se určitých svo-
bod vzdát, ale potíž je v tom, že 
není zřejmé, kde je hranice, za 
kterou už bychom neměli jít. 
 
 Pokračování na straně 8

Jaroslav Kubera je bojovníkem za zmírnění protikuřáckého zákona foto: ODS

Jaroslav Kubera si zahrál prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman, který přávě přišel do kin 
foto: archiv JK
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Dá se stát řídit jako firma, 
jak říká premiér Andrej Ba-
biš?

Nedá. Stát se už nedá řídit 
vůbec. Jeho původní účel byl, 
aby sloužil lidem, a dnes lidé 
slouží státu. Stal se hadem škr-
tičem, který lidi dusí, místo 
aby jim pomáhal.

Dá se s tím něco dělat?
Dá, ale je to obtížné. Řešil by 

to zákon o zákazu zákazů a zá-
kon o regulaci regulací. Pro-
tože přijetí takového zákona 
je nereálné, mohli bychom za-
čít výměnou kulatých razítek 
za hranatá. Majitel kulatého 
razítka, třeba hygienik(čka), 
památkář(ka), hasič(ka), když 
se špatně vyspí, neotevřete 
provozovnu, nevyměníte okna 
za plastová nebo nepostaví-
te dům. Na rozdíl od kulaté-
ho razítka je hranaté razítko 
pouze doporučující. A rozum-
ný člověk rozumné doporuče-
ní přivítá.

Co bylo pro vás v Senátu nej-
větším zklamáním?

Určitě ratifikace Lisabonské 
smlouvy. Lisabonská smlouva 
zavedla takzvanou kvalifiko-
vanou většinu, což v praxi zna-
mená, že malé státy mohou být 
kdykoliv přehlasovány.

A z čeho jste měl naopak ra-
dost?

Té bylo naštěstí mnohem 
víc. Opravili jsme stovky zá-
konů a Poslanecká sněmovna 
naše návrhy většinou akcepto-
vala, přestože jí stačí 101 hla-
sů, aby nás přehlasovala.

Jaký máte názor na kampaně 
typu MeToo?

Nemám rád žádné kampaně. 
Naštěstí české ženy a dívky až 
na pár feministek tato kampaň 
nijak neoslovila. Ostatně nebýt 
harašení, neslavil bych letos 
zlatou svatbu.

Mimochodem, jaký máte re-
cept na padesátileté soužití 
s jednou ženou v době druhé-
ho a třetího pohlaví a pade-
sátiprocentní rozvodovosti?

Je to jednoduché. Býval jsem 
v mládí velký čtenář. Četl jsem 
všechno, co mělo písmena. 
Dočetl jsem se, že nejlepší je 
podívat se na maminku své 
budoucí ženy. To jsem udělal 
a ukázalo se, že kniha nelha-
la. Slovo tchýně u nás nikdy 
nepadlo. Byla pro nás vždyc-
ky mamka a s jejím odchodem 
jsme se dodnes nesmířili. Moje 

Kubera: Chybí nám více pokory a současně více sebevědomí
žena převzala její roli, a když 
mi překazila prezidentskou 
kandidaturu, měla pravdu jako 
vždycky.

Když už jste narazil na pre-
zidentskou kandidaturu, na-
sbíral jste podpisy senáto-
rů a nakonec jste to vzdal. 
Proč?

Manželka viděla v televizi 
pořad, kde se představovaly 
manželky kandidátů, a prohlá-
sila, že to by nedala a ať na to 
zapomenu. Bylo to rozumné. 
Ačkoli kamkoli přijedu, lidé mi 
říkají, že jsem to měl vzít. Vě-
řím, že bych měl víc než Topo-
lánek, ale nestačilo by to.

Alespoň jste si na preziden-
ta zahrál. Ve filmu Toman, 
který právě přichází do kin, 
hrajete druhého českosloven-
ského prezidenta Edvarda 
Beneše. Jaké to bylo? 

Úžasné. Od maskérů po kos-
tyméry, úžasné. Byly to dva na-
táčecí dny a herectví je těžká 
práce, i když se to nezdá. 

Měl jste trému, byl jste ner-
vózní?

Asi tak jako maturanti, kteří 
se připravují na maturitu po-
ctivě a dlouho. Pak je přivedou 
na ten stupínek, kde si tahají 
otázku, a když si ji vytáhnou, 
tak zcepení. A říkají, že neví. 
Byl jsem nervózní strašně. 
Doma jsem to všechno uměl 
a tam jsem to vůbec neuměl. 
Naštěstí to není naživo jako na 
divadle. 

V kampaních v USA je běžné 
mluvit o zdraví kandidátů, 
u nás se spekuluje jen o zdra-
ví prezidenta Miloše Zema-
na. Jak jste na tom vy?

Člověk se má řídit dob-
rými radami starších. Moje 
maminka se dožila 90 let se 
třemi tabletkami. Jmenova-
ly se Algena, Febichol a Cho-
lecysmon, který jsem jí vozil 
z NDR. Její zásadou bylo vyhý-
bat se doktorům, protože když 
tě otevřou, dostane se do tebe 
vzduch a je konec. K lékařům 
vzhlížím s pokorou a úctou. 
Dokážou neuvěřitelné věci, 
a přesto doufám, že jejich slu-
žeb nebudu potřebovat. Díky 
moderní technice vám najdou 
úplně jiný problém než ten, 
s kterým jste tam šel. Kromě 
toho, systém financování je 
nastaven tak, že uzdravený 
pacient je bezcenný, protože 
na něj žádné peníze z pojiš-
ťovny nepřijdou.

Teplicko v Senátu zastupuje Jaroslav Kubera od roku 2000 foto: archiv JK

Jste známým zastáncem ku-
řáků. Nevadí vám, že kouření 
škodí zdraví?

Vadí. Proto také přesvědču-
ji mladé, aby s kouřením ne-
začínali. Není to ale o kouře-
ní, ale o svobodě. Lidé přece 
dělají spoustu iracionálních 
věcí jenom proto, že z toho 
mají požitek. Důležité je, aby 
si nevadili s těmi, pro které je 
požitek dobré jídlo nebo pití 

v nezakouřeném prostředí. 
Proto mají být restaurace ku-
řácké a nekuřácké. Provozova-
telé vesnických hospod už ani 
nenadávají, spíše pláčou a za-
vírají hospody. Akce ředite-
le pražského letiště Krčmáře, 
který zrušil ony kuřácké budky 
a vyhnal kuřáky před budovu, 
aby po každé cigaretě museli 
znovu zouvat boty a sundávat 
pásek, zavání terorismem.
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Kubera: Chybí nám více pokory a současně více sebevědomí
Zcela fantasmagorická si-

tuace je v USA a v Kanadě, 
kde se často nesmí kouřit ani 
venku, zato marjánka se hulí 
všude.

Jedním z velkých témat le-
tošní kampaně jsou sociál-
ně vyloučené lokality. Máte 
recept, co si počít s problé-
mem zvaným nepřizpůsobiví 
občané? 

Existují rovnice, které v na-
šem politickém systému nemají 
řešení. Oni jsou pracovití, není 
pravda, že nejsou, protože doká-
žou vykopat výkop 300 metrů, 
aby získali kabel, který vypálí 
a odevzdají ve sběrných suro-
vinách. Jejich způsob života je 
poněkud jiný než náš. Oni ne-
jsou ochotni za žádných okol-
ností měsíc pracovat a za měsíc 
si přijít pro peníze. Udělají ne-
uvěřitelné věci, když dostanou 
okamžitě zaplaceno. To my ale 
nedokážeme z důvodů adminis-
trativních. To je způsob, jakým 
bychom je alespoň trochu reso-
cializovali. Co připravuje vláda 
– zákon o sociálním bydlení, to 
nemůže fungovat.

Jste jedním z mála zákono-
dárců, který není aktivní na 
sociálních sítích. Proč nejste 
na Facebooku, Twitteru, In-
stagramu? 

Jednoduše proto, že mám 
raději řeč z očí do očí. To, že 
světoví i čeští politici spolu ko-
munikují na Facebooku nebo 
Twitteru, zdá se mi poněkud 
podivné.

Jste rovněž už 24 let teplic-
kým primátorem. Změnila se 

za tu dobu komunální poli-
tika?

Hodně se změnila. Dnes už 
není žádná samospráva. Měs-
ta fungují jako detašovaná 
pracoviště centrálních úřadů, 
místo aby se starostové a za-
stupitelstva starali o dopravu 
nebo chodníky, řeší povinnos-
ti, které na ně navalila minis-
terstva. Stát hodí na obce vše, 
co se mu nechce řešit. Nejlep-
ší bylo to úplně první obdo-
bí v devadesátých letech, kdy 
ještě panovalo obrovské nad-
šení. Jenže platí můj vzorec, že 
zklamání se rovná druhé moc-
nině očekávání a funguje to 
skoro jako Einsteinova teorie 
relativity. Lidé vždy očekávají 
více, než se při sebelepší vůli 
podaří. Zpočátku to vyrovná-
valo nadšení, které postupně 
vyprchávalo, a dnes už jsou 
otrávení.

I když se zdá, že ODS posled-
ní roky není to, co bývala, 
V Teplicích se jí daří. Jste 
primátorem i senátorem, ne-
uvěřitelně jste vyskočil ve 
volbách do krajského zastu-
pitelstva. Co v tom je a jak to 
stíháte?

Nechodím patnáct let na 
obědy a nespím. Přiletím 
z Ameriky a jdu na zastupitel-
stvo. Dá se to naučit, jen se to 
nesmí přehánět dlouho. Teď 
v noci koukám na tenis, když 
nad ránem skončí, nemá cenu 
jít spát, sednu si k počítači 
a ráno jdu do práce.

Prozraďte své špatné vlast-
nosti, ať je nemusí hledat 
vaši konkurenti.

Mám rád organizovaný cha-
os. Moje žena to ovšem nazývá 
jinak. Jsem extrémně šetřivý, 
a to jak s vlastními, tak veřej-
nými penězi. Říkají mi Skrblík, 
protože nechápou, že se jedná 
o kladnou vlastnost, díky které 
měly Teplice na konci minu-
lého roku na účtech více než 
jednu miliardu korun, což je 
jeden roční rozpočet, a žádné 
dluhy.

A co dobré vlastnosti?
Uvedu jen dvě, kterými jsem 

si jistý. Nenávist a závist se mi 
naštěstí vyhnuly obloukem.

Co si myslíte o vašich konku-
rentech v letošních senátních 
volbách?

Nic. Nikdy jsem svoji voleb-
ní kampaň nestavěl na útocích 
na ostatní kandidáty. To dělá 
jen ten, který žádné vlastní 
myšlenky nemá.

Snem každého kandidáta 
je zvítězit už v prvním kole. 
Také po tom toužíte?

Samozřejmě, i když s ohle-
dem na počet kandidátů je to 
málo pravděpodobné. I když, 
jak říkával Bohumil Hrabal, 
všechno je možné, i nemož-
né je možné. Senátor zvole-
ný v prvním kole přichází do 
Senátu s velmi silným mandá-
tem. S ohledem na obhajobu 
funkce místopředsedy Sená-
tu pro Teplicko by to bylo pří-
jemné.

Nechal jste se slyšet, že prý 
chcete být předsedou Sená-
tu…

se narodil 16. února 1947. Pracoval ve 
Sklo Unionu, v Elektrosvitu a od roku 
1990 jako tajemník teplické radnice. 
Ve volbách v roce 1994 odstartoval 
profesionální politickou kariéru. A byl 
zvolen starostou Teplic. V čele města 
stojí nepřetržitě dosud. Do Senátu byl 
za obvod Teplice zvolený poprvé v roce 
2000 a pak i v následných volbách. Od 
roku 2016 je místopředsedou Senátu. 
Je ženatý a s manželkou Věrou oslavili 
v září 2018 zlatou svatbu. Mají dvě 
dcery, vnuka a vnučku. Mezi záliby 
Jaroslava Kubery patří především 
město Teplice a jeho obyvatelé, sport, 
hlavně lyžování a tenis, literatura, 
zahrada, kouření. Má specifický způsob 
žertování, kdy není hned každému 
zřejmé, zda návrh míní vážně, anebo 
v žertovné nadsázce. Po Teplicích ho 
nyní můžete potkat v tričku s nápisem: 
Za všechno můžu já!

Jaroslav Kubera 

P R O F I L

Ano. Za dva roky chci být 
předseda Senátu. To už tam 
ODS bude mít nejsilnější 
klub.  pr

Manželka Věra stála za rozhodnutím neucházet se o prezidentský úřad foto: archiv JK

S manželkou Věrou a rodinou oslavili v září zlatou svatbu foto: Gabriela Zlámalová
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Podloží problémové estakády 
mají zpevnit vrty s pryskyřicí
D8 – Na dálnici D8 v Českém 
středohoří, pod prackovic-
kou estakádu, se na konci září 
vrátili dělníci. Do rizikového 
svahu pumpují takzvanou vy-
sokotlakou injektáží pryskyři-
ci, aby úsek co nejvíce stabili-
zovali.

Dálnice se řidičům otevřela 
na konci roku 2016. Jen několik 
hodin před vpuštěním prvních 
aut nedoporučili na základě 
hlášení čidel odborníci otevření 
celé prackovické estakády kvů-
li nestabilnímu podloží. Dělníci 
poté začali svah zabezpečovat. 
Práce tehdy trvaly téměř celý 
rok. U Prackovic byl kvůli tomu 
provoz svedený pouze do jed-
noho pruhu. Stráň stále sledují 
čidla a data z nich vyhodnocu-
jí geologové. Jan Rýdl z Ředitel-
ství silnic a dálnic uvedl, že ná-
klady na pilotní vysokotlakou 

Celníci z celé Evropy závodili v Teplicích 
Teplice – Na 80 celníků z růz-
ných koutů České republiky 
i Evropy změřilo v Teplicích své 
síly. Šlo už o 34. ročník Mistrov-
ství Celní správy ČR v bězích, 
které bylo sedmnáctým rokem 
zařazeno do kalendáře Evrop-
ské celní sportovní asociace. 

Kromě zástupců krajských 
celních úřadů reprezentujících 
českou celní správu soutěži-
lo i 40 zahraničních účastní-
ků z 11 evropských zemí. Češ-
tí celníci nepodlehli tlaku ze 
strany konkurence zahranič-
ních kolegů a v běžeckých pře-
borech obstáli doslova na vý-
bornou. „Na start celnické míle 
se postavilo 54 běžců a běžkyň. 
Trať dlouhou 1600 metrů zdo-
lal nejrychleji Lukáš Studnař 
v dresu Generálního ředitelství 
cel s časem 05:25. V ženské ka-
tegorii si nejlépe vedla Ivana 
Klímová (06:30) z Vysočiny,“ 

řekl mluvčí krajských celní-
ků Jiří Nejedlý. Výkony běžců 
sledovalo po celou dobu klání 
několik desítek přihlížejících 
diváků. 

„Na trať hlavního závodu 
Krušnohorské desítky vyrazi-
lo 67 běžců, mezi nimi i 24 žen. 
S náročným terénem v oko-
lí hradu Doubravka se nejlé-
pe dokázal vypořádat Zdeněk 

Kotlíkovné i pro část odmítnutých žadatelů
Ústecký kraj – Některým odmít-
nutým žadatelům proplatí kraj 
peníze za výměnu starých kot-
lů. Půjde o majitele kotlů, které 
byly z takzvaných kotlíkových 
dotací dodatečně vyškrtnuty. 
Jeden z výrobců totiž na někte-
rých kotlích uvedl špatnou emis-
ní třídu. Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životního 
prostředí pak zpracování žádos-
tí o příspěvek na jejich výměnu 
pozastavily.

Na kotlích Atmos byla už 
od výrobce chybně vyznače-
na emisní třída jedna. Na vý-
robek by se tak vztahovala 
možnost výměny v rámci kot-
líkových dotací. Ve skuteč-
nosti ale kotle splňují jen třetí 
emisní třídu a čerpat dotace 
na ně nejde. 

V druhé vlně kotlíkových do-
tací mohli lidé žádat jen o pe-
níze na výměnu kotlů tzv. první 
a druhé emisní třídy.

Problém s výměnou chybně 
označeného kotle se týkal deva-
tenácti žadatelů. Těm kraj pení-
ze poskytne ze svého rozpočtu. 
Celkem jde o bezmála dva milió-
ny korun. Část z toho pak dosta-
ne zpět od ministerstva životní-
ho prostředí.

V Ústeckém kraji šlo v posled-
ní výzvě na kotlíkové dotace ce-
kem 156 milionů korun. Na nový 
zdroj tepla tak získaly peníze 
zhruba dva tisíce lidí.  gz

injektáž se pohybují kolem čtyř 
milionů korun. 

Dálnice D8 z Prahy přes 
Ústí nad Labem do Německa 
se v úseku přes České stře-
dohoří dlouhodobě potýká 

s nestabilitou podloží. V čer-
venci 2013 se po silných deš-
tích utrhl svah u Litochovic. 
Sesuv zavalil rozestavěný asi 
dvousetmetrový úsek a poško-
dil i blízkou železniční trať.  gz

Krejčí, který zdolal trať v čase 
38:08 a stal se novým Mistrem 
Celní správy ČR v bězích. V že-
nách byla první Ivana Klímová, 
která potřebovala k zvládnutí 
10-kilometrové trati čas 47:10. 
I závěrečný Vyřazovací zá-
vod měl své vítěze. V kategorii 
muži Lukáše Studnaře a v že-
nách June Rognmo,“ dodává 
mluvčí.  gz

Výstava přiblíží  
osudy knih i lidí

Teplice – Výstava vypráví příběhy 
knih a knihovních sbírek Teplicka 
dvacátého století, které korespondují 
a předznamenávají osudy jejich autorů 
či majitelů nebo které byly napsány 
v důsledku událostí oné doby.
 Jedním zdrojem inspirace k uspořádá-
ní této výstavy byl nalezený archivní 
dokument Soupis nevrácených knih 
z teplické Městské knihovny. Výstava 
bude k vidění v I. výstavní místnosti 
teplického zámku do 30. prosince.  gz

Mikuláš a jeho  
patálie v divadle
Teplice – Zajděte si do Krušnohor-
ského divadla na divadelní adaptaci 
knižního bestselleru Mikulášovy 
patálie. Na představení se můžete 
těšit 13. října od 16:00 hodin. 
Vstupné je od 220 do 300 korun. 
S inscenací přijede do Teplic pražský 
Divadelní spolek Kašpar. Těšit se 
můžete na komedii pro děti od sedmi 
do sedmdesáti let – příběhy ze života 
malého Mikuláše a jeho povedených 
kamarádů.  zt

Hvězda Semaforu  
míří do Teplic

Teplice – Legendární zpěvačka 
Pavlína Filipovská pokračuje v sérii vy-
stoupení i na konci roku 2018 a 6. lis-
topadu se představí svým fanouškům 
v teplickém Domě kultury. Začátek 
koncertu je v 19:00 hodin a vstupné 
je od 180 do 200 korun. Filipovská 
začínala v Semaforu, kde pro ni Suchý 
se Šlitrem napsali jednu z nejslavněj-
ších českých písní Včera neděle byla. 
Mezi její další úspěšné a známé hity 
patří Kapitáne, kam s tou lodí, Proč se 
lidi nemaj rádi, Normálně, Kam letí ten 
čáp, Nej, nej, nej... V pořadu vystoupí 
v doprovodu zpěváka a skladatele 
Pavla Skalického.  zt

POZVÁNKY
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Teplice – V rámci oslav 
100. výroční založení 
Československa se mů-
žete těšit na nevšední 
koncert v Krušnohor-
ském divadle – Jen pro 
ten dnešní den aneb 
elegantní dvacátá. Od 
18.00 do 18.45 bude 
v kavárně Krušnohor-
ského maskaronu pro-
bíhat módní přehlídka 
šatů, sukní a halenek, 
do nichž se obléka-
ly ve dvacátých letech 
minulého století dámy 
z vyšší společnosti. Originál-
ními modely inspirovanými 

první republikou přispějí ná-
vrhářky Eva Stolařová, Eva 
Vágnerová, Jaroslava Fialková 

Oslavy s módní přehlídkou Na Američanku 
do Jazz clubu

Teplice – Pokud Elisabeth 
Lohninger Quartet neznáte, 
měli byste se 19. října vypra-
vit do teplického Jazz Clubu. 
Začátek koncertu je napláno-
vaný na 20:00 hodin a vstupné 
je 180 korun. Mnoha cenami 
ověnčená americká zpěvačka 
rakouského původu Elisabeth 
Lohninger je provázena pří-
vlastky jako emotivní, vzru-
šující, oslnivá či inspirující. 
S pianistou Walterem Phishba-
cherem spolupracuje již 18 let 
a kromě pravidelného vystu-
pování v prestižních newyor-
ských hudebních klubech na-
vštěvuje často i Evropu. Pro 
další turné po krajích českých 
a moravských se obklopili 
opravdovou jazzovou elitou.  zt

doplní přehlídku kostý-
my z fundusu Krušno-
horského divadla. To 
vše v režii a provedení 
Módního studia Mari-
ka. Součástí programu 
bude vystoupení Klubu 
sportovního tance Tep-
lice. Od 19:00 do 20.00 
hodin pak v malém sále 
zahraje Dája Šimič-
ková a Shadde Yadda 
Quartet, který zahraje 
známé české i světo-
vé melodie dvacátých 
i třicátých let minulého 

století. Vstupné na celou akci je 
150 korun.  zt

Děti pobaví muzikál Šípková Růženka
Teplice – A máme tu i něco pro 
děti. Už 21. října od 10:30 ho-
din na ně v Krušnohorském di-
vadle český muzikál s názvem 
O Šípkové Růžence. Vstupné 
je od 70 do 90 korun. V jedné 
zemi za devatero horami a de-
vatero řekami se v království 
krále Ctirada narodí princezna 
Růženka. Přizvané sudičky dají 

Růžence do vínku moudrost, 
krásu a štěstí. Ale sudička, 
která nebyla pozvána, vyřkne 
nad Růženkou zlou kletbu. Po-
daří se princi Janovi a jeho slu-
hovi Jakubovi zrušit neblahou 
věštbu a princeznu Růženku 
od kletby osvobodit? Vždyť 
přece láska ta všechno překo-
ná, láska je silnější než zlo.  zt
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Úspěch koní z farmy v Úpořinách

Bronzová medaile  
v boxu do Teplic

Tým z Arkadie si užíval v v Janských Lázních

Každé tři roky mají jezdci 
a vozatajové, kteří aktivně sou-
těží s haflingy, možnost svoje 
výkony porovnat s ostatními, 
kteří se tomuto plemeni a spor-
tu s ním aktivně věnují v celé 
Evropě. Prozatím poslední pří-
ležitostí bylo šesté Mistrovství 
Evropy, které se konalo v Sta-
dl-Pauře, kde se sešla pestrá 
směsice vozatajů, drezurních 
jezdců, příznivců westernového 
ježdění, účastníků parkurových 
soutěží i všestrannosti. Mezi ne-
celými čtyřmi stovkami účastní-
ků z celkem třinácti států byla 
česká ekipa čtvrtou největší. 
Do krásného jezdeckého areálu 
s několika venkovními kolbiš-
ti, obrovskou halou a výborným 
zázemím pro pořádání podob-
ných akcí, vyslal Český svaz 
chovatelů haflingů (ČSCHH) 
celkem 26 účastníků, kteří spl-
nili předem stanovená kvali-
fikační kritéria v disciplínách 
drezura, parkur, všestrannost, 
spřežení, Trail, Horsemanship 
a Ranch Riding. Dvě haflinger-
ské klisny vyslala do boje o cen-
né evropské tituly i Sportov-
ní stáj Svobodová, z.s., sídlící 

v Úpořinách u Teplic. Klisnu 
Fiolu sedlala v drezurních sou-
těžích Petra Svobodová, klis-
na Whitney startovala na ME 
v sedle s Gabrielou Salákovou. 
Právě tato dvojice zaznamenala 
obrovský úspěch. V parkurovém 
skákání získala bronz v kate-
gorii mladých koní. Po červ-
novém vítězství na domácím 
MČR to jen podtrhlo sportovní 
kvality klisny Whitney. Jezdci 
ze Sportovní stáje Svobodová, 
z.s., mimo běžné starty na do-
mácích kolbištích zaznamenali 

další úspěchy na finále chova-
telské soutěže Kritéria mladých 
koní (KMK) v drezuře, které se 
konalo ve dnech 13. a 14. 9. 2018 
v Hradišťku u Sadské. Petra Svo-
bodová sedlala ve finále KMK 
pro 5leté koně valacha Cute 
v majetku Kláry Haasové a ob-
sadila s ním krásné 8. místo. 
Větší radost ale přinesla klisna 
Spirita (majitelky P. Svobodové), 
která se v KMK pro 6leté koně 
s jezdcem Torsten Grosse Freese 
umístila na 2. místě.  

 Petra Svobodová,Sportovní stáj Svobodová

Další úspěch má na svém kon-
tě kroužek boxu, jehož vedou-
cím je Pavel Špivák. David Matti 
vybojoval bronzovou medaili na 
Mezinárodním turnaji v boxu. 
V Ústí nad Labem se v září konal 
Mezinárodní turnaj v boxu, Ús-
tecký turnaj mládeže 2018. Mezi 
zástupci z Německa, Polska, Slo-
venska, Srbska, Ukrajiny a Čes-
ka získal bronzovou medaili pat-
náctiletý David Matti v kategorii 
Kadeti, váha do 52 kg. Do semi-
finále se David probojoval přes 
zástupce Německa, tam pak 
nestačil na několikanásobného 
mistra Srbska Aziče Semize. Byl 
vyřazen na body, přesto jsme na 
Davida pyšní. Proč, to je jasné 
z facebookových reakcí: „Gratu-
luji, to je super výkon. Máš dob-
ře našlápnuto, jen tak dál. Pro 
mě jsi stejně vítěz ty, dáváš do 
toho všechno.“ 

 Hana Machová, Salesiánské středisko  
Štěpána Trochty, Teplice

Ukliďme Česko  
opět v Teplicích

Opět jsme se v polovině září 
zapojili do celorepublikové 
dobrovolnické akce „Ukliď-
me svět“. Společně s dětmi 
jsme uklízeli okolí Salesián-
ského střediska v Trnovanech 
i v Proseticích, kde jsou naše 
prostory. Děti se zapojily velmi 
ochotně a aktivně, na krouž-
ku „Dílny“ si vytvořily napicho-
vadla. Úklidové akce připravu-
jeme pravidelně každý měsíc, 
ale tato má i nádech pospoli-
tosti, neboť při ní potkáváme 
ostatní uklízející Tepličany.

 Hana Machová, Salesiánské středisko  
Štěpána Trochty, Teplice

Začátek září byl pro řadu za-
městnanců chráněných dílen 
Arkadie ve znamení relaxace 
a poznávání. Zúčastnili se totiž 
týdenního pobytu v Janských 
Lázních, v klidném městečku 
na úpatí Černé hory, v jedi-
ných lázních na české straně 
Krkonoš. Vedle rehabilitačních 
procedur, které velmi kvalit-
ně zajišťovali pracovníci reha-
bilitace Obchodní akademie 
Janské Lázně (jedné z mála 
středních škol, poskytujících 
vzdělání mladým lidem s těž-
kým zdravotním postižením), 
byl program bohatě naplněn 
řadou pohybových či poznáva-
cích aktivit. Některé byly tra-
diční a osvědčené, jiné měly 
při letošním pobytu premiéru. 
Hned první den pobytu navští-
vili kozí farmu a odpoledne 
trutnovský jarmark s boha-
tým kulturním programem. 

Užili si koncertu skupin Mirai 
a Beatles Revival i vystoupení 
Davida Kollera. 

„Stihli jsme i Hospital Kuks 
s úžasnými sochami Matyá-
še Brauna a po prohlídce jsme 
ještě absolvovali procház-
ku lesní cestou k Braunovu 

Betlému, vytesanému do ská-
ly,“ říká říká vedoucí pobytu 
Mirka Horová. 

Do programu se vešel ješ-
tě tradiční turnaj v bowlingu 
a chybět nemohl ani oblíbený 
večírek s hudbou a tancem. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Biologický kurz pro maturanty podruhé
Na začátku nového školní-

ho roku jsme dokončili dru-
hou část kurzu pro maturan-
ty. Opět jsme si užili určování 
organismů v terénu, mikrosko-
pování a výzkum vodních eko-
systémů. Nechyběla přednáš-
ka o migraci ptáků a ochraně 

netopýrů a ukázka kroužková-
ní pěvců. Poslední den studen-
ti úspěšně prezentovali určené 
organismy, které lovili na při-
dělené lokalitě v okolí Sloupu. 
Na závěr jsme si pořídili spo-
lečné foto pomocí dronu.

 Gymnázium Teplice
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Kromě dobře známých a vysoce kvalit-
ních standardních zrcadel Mirox MNGE 
s velmi nízkým obsahem olova v laku nyní 
jde AGC o krok dále tím, že nabízí prémio-
vé zrcadlo Mirox 4Green, které vyniká po-
užitím bezolovnatých barev. 

Ideální pro aplikace s podsvícením  
Zrcadla Mirox 4Green jsou vyrobena 

stejnou technologií jako Mirox MNGE, 
stejně snadno se zpracovávají a mají 
stejně vysoké kvalitativní parametry. 

Mirox 4Green je ideální pro aplikace 
využívající podsvícení, a to vzhledem 
k jeho naprosté opaknosti*. Oba produk-
ty se ve skladu snadno rozliší díky tiště-
né značce na zadní straně zrcadla.

Vylepšená certifikace Cradle to Cradle  
Kromě vyloučení velkého množství 

toxických produktů, jako je měď, čpavek 
a olovo, věnuje společnost AGC velké 
úsilí vývoji zrcadel, která nesnižují kva-
litu ovzduší v interiéru. Zrcadla Mirox 

vykazují velice nízké emise těkavých 
organických sloučenin (VOC = Volati-
le Organic Compounds) a velice nízkou 
úroveň formaldehydu. Mirox MNGE má 
certifi kát Cradle to Cradle Certifi edTM 
Bronze, zatímco Mirox 4Green díky své-
mu vylepšenému složení má certifi kát 
Cradle to Cradle Certifi edTM Silver. 

Kompatibilní se systémem 
AGC pro lepení skel FIX-IN 

Zrcadla Mirox 4Green a Mirox MNGE 
jsou k dispozici v pěti barevných prove-
deních: Clear, Clearvision, Bronze, Grey 
a Black. Zrcadla lze instalovat pomocí 
systému AGC pro lepení skel FIX-IN, kte-
rá jsou k dispozici na webových strán-
kách www.agc-store.com. 

AGC Glass Europe představuje 
bezolovnaté zrcadlo Mirox 4Green
V souladu se svým udržitelným přístupem nabízí společnost 
AGC zdokonalenou škálu ekologických zrcadel. 
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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 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 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 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků, 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 1.–5. 11., 
6.–10. 12. 2018
Maršovská – u č. p. 1519 - nad služebnou Policie ČR, 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 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 - 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 – 4.–8. 10., 8.–12. 11.
Zemská 1439 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Scheinerova 26.–30. 10., 30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 4.–8. 10., 8.–12. 11.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 15.–18. 10., 19.–22. 11.
Severní x Na Haldách 11.–15. 10., 15.–19. 11.

Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
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 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 19.–23. 10., 23.–27. 11.
Metelkovo nám. x Fügnerova, 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 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 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 2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 18.–22. 10., 22.–26. 11.
Raisova 2573 - bok dom 19.–23. 10., 23.–27. 11.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 19.–23. 10., 23.–27. 11.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 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.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 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.
Zeyerovo nám. 1300 22.–25. 10., 26.–29. 11.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 5.–9. 10., 9.–13. 11.
Fučíkova stezka x Foersterova 19.–23. 10., 23.–27. 11.
Křičkova x Škroupova 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 12.–16. 10., 16.–20. 11.
P. Holého x Purkyňova 16.–19. 10., 20.–23. 11.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
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 31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 2.–6. 11., 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 – zeleň 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 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 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 9.–12. 10., 13.–16. 11.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 16.–19. 10., 20.–23. 11.
Habrová 3082 2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 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.
Jugoslávská 1941 2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018

Francouzská x Varšavská 9.–12. 10., 13.–16. 11.
Ostravská x Bulharská 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 1.–4. 10., 5.–8. 11.
Slovenská 2638 12.–16. 10., 16.–20. 11.
Jugoslávská 2534-5 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č. p. 2709-2717 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
ul. U Garáží – u bývalého bunkru 23.–26. 10.
Bílinská – točna MHD 2.–5. 10., 6.–9. 11.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 24.–27. 10.
Vrázova x Svojsíkova 17.–20. 10., 21.–24. 11.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků, 1.–4. 10., 5.–8. 11.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 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“ 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 2.–5. 10., 6.–9. 11.
Sklářská 223 – 247 17.–20. 10., 21.–24. 11.
V Břízkách – točna MHD 3.–6. 10., 7.–10. 11.
Mostecká 1564 x Ruská 1.–4. 10., 5.–8. 11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 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.



Úspěšný manažer - výsledky hovoří

prosadil pro region:

• Investice ve výši 40 miliard Kč
• 3 500 pracovních míst
• Práci a zaměstnání  
 pro navazující firmy
• Věhlas teplického skla  
 v zahraničí

Teplický patriot – žije pro region

pomáhá:

• Udržení podpory ligového  
 fotbalu v Teplicích
• Průkopník myšlenky  
 společenské odpovědnosti  
 v regionu – podpora sportu,  
 mládeže, hendikepovaných  
 a potřebných
• Zajištění a podpora vzdělávání  
 studentů sklářského učiliště

Pavel  
Šedlbauer
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT  
NA SENÁTORA

Chci pokračovat v rozvoji, propagaci a prosazování teplického regionu i nadále.  
Děkuji za Váš hlas.

Přijďte, prosím, k volbám do Senátu Parlamentu ČR  
ve dnech 5. a 6. října 2018
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