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Vojta Tomáško

Mým 
největším 
koníčkem 
je toulání
STRANY 8–9

Fenka celníků 
vyčenichala 

půl kila drog
STRANA 4

Pod Cínovcem je 
lithiový poklad

STRANA 7

Zprávy

Byznys



Tip Martina 
Uhrika
Nemůžu začít 
jinak než pozvá-
ním do klubu 
Hvjezda, kde je 
program v dubnu 
opravdu nabitý. 
Z šesti hudeb-
ních akcí bych 
chtěl vyzvednout 
dva revivaly. 8. 4. zahrají CZECH 
FLOYD – Pink Floyd tribute a 22. 4. 
LED ZEPPELIN revival. Druzí 
jmenovaní přijedou z Českých 
Budějovic a v Ústeckém kraji 
hrají vůbec poprvé. Doprovází je 
skvělá pověst a kapela má pro 
nás připravený téměř tříhodinový 
program, takže uslyšíte všechny 
největší pecky „Zepelínů“. (mimo 
jiné Whole lotta love, Stairways 
to heaven, Imigrant song, 
Kashmir atd.). Když při poslechu 
zavřete oči, slyšíte Led Zeppelin. 
Vrátíte se do doby, kdy vašimi 
idoly byli Robert Plant, Jimmy 
Page, John Bonham, John Paul 
Jones. Cituji názory fanoušků 
na BandZone, podle kterých je 
to nejlepší, co v poslední době 
slyšeli od revivalových kapel. 
Takže přijďte na Rockovou noc 
s Led Zeppelin! A závěr hudební 
sezony na Hvjezdě bude vskutku 
strhující. 28. 4. přivezou parádní 
crossover – rock KRUCIPÜSK, 
které doprovodí náš starý dobrý 
HLAHOL. Tuhle tečku má na svě-
domí Ota Korál (manager Hlahol), 
díky kterému sem jezdí podobně 
skvělé kapely a který taky pořádá 
fesťáky v Košťanech a v Jeníkově. 
Koncerty na Hvjezdě začínají vždy 
ve 20.00. Moje další pozvánky 
by směřovaly do Knaku, kde 8. 4. 
proběhne metalový večírek s ka-
pelami Shameless (usa/ger), The 
Agony a Destroyer a 14. 4. pak 
zahraje kapela Alkehol s progra-
mem Alkehol 25 let TOUR. Nejde 
zapomenout ani na restauraci 
Rajče, klub Božák a Bilínský Rock 
Pub Moskva, kde se také pravi-
delně hraje. V Moskvě vystupují 
hodně zahraniční kapely, což 
bych chtěl vyzdvihnout. A o co 
jsou méně známé, o to jsou lepší, 
to mi věřte. A na závěr je tady 
Tonda Moravec, který toho dělá 
na Teplicku (a nejen tam) pro kul-
turu a zábavu opravdu hodně. Ať 
jsou to akce v Zahradním domě, 
Ozvěny malé Paříže nebo Lepší 
večery apod., prostě Tonda je ne-
postradatelnou součástí kultury 
v Teplicích a okolí! Velký koncert 
chystá konkrétně na 24. dubna 
v Zahradním domě k nedožitému 
100. výročí narození slavné Elly 
Fitzgerald.  Martin Uhrik, Klub Hvjezda

K U l t U r o U

KNAK Teplice
18. 3.  Tim miTchell / Santana, Buddy Guy, PRINCE 
6. 4.  porTless feAT heNdy d 
14. 4.  AlKehol
15. 4.  dvA A půl chlApA
20. 4.  Neřež v KNAKu
22. 4.  rocKová TANčírNA se ŠTíhlou Kozou
28. 4.  NA pivíčKo s TomáŠem morávKem
29. 4.  sAbiNA KřováKová s KApelou

Klub hvjezdA
8/4  czech floyd
15/4 20:00 lovesoNg orchesTrA
22/4 20:00 led zeppeliN revivAl
28/4 20:00 KrucipüsK + hlAhol
29/4 20:00 čisTírNA po KAždé jiNAK  
16/9 20:00 moTörheAd revivAl cz
11/11 20:00 jiří schmiTzer

božáK
7/4  heK heK
14/4  deep ThroAT/ deep-house_eveNT
15/4  viKTor sheeN @club 3ozAK Teplice
21/4  sodomA gomorA / řezNíK & desAde 

@club 3ožáK Teplice
22/4  The drAiN + burNiNg sTeps @club 3ožáK
28/4  drum shocK

jAzz club
7/4 20:00 phil schöNfelT A souTherN cross
14/4 20:00 melANie deKKer
22/4 20:00 yvoNNe sANchez A pedro TAgliANi
29/4 20:00 KATie brAdley bANd

KiNo KvěTeN
9/4 20:00 mAsAryK
10/4 17:30 bábA z ledu
11/4 20:00 živoT
12/4 20:00 Noc NA zemi
13/4 17:30 ŠpuNTi NA vodě
14/4 20:00 rychle A zběsile 8
15/4 13:30 psí posláNí
16/4 17:30 ŠpuNTi NA vodě
17/4 20:00 proTi vlAsTNí Krvi

18/4 15:00 lA lA lANd
19/4 20:00 AgNus dei
20/4 17:30 loupež ve velKém sTylu
22/4 13:30 miNi Šéf
23/4 20:00 zTrAceNé měsTo z
24/4 17:30 ŠpuNTi NA vodě
25/4 15:00 sTrNAdovi
26/4 20:00 Tři geNerAce
27/4 20:00 The circle
29/4 17:30 zAhrAdNicTví: rodiNNý příTel
30/4 13:30 miNi Šéf

KruŠNohorsKé divAdlo
7/4 8:30 a 10:00  hráTKy NA pohádKy
10/4 19:00 pro Tebe coKoliv
12/4 19:30 ANNA K „ve svěTle“ 2017
18/4 19:00 cyrANo
20/4 10:00 a 18:00  broučci
21/4 10:00 a 18:00  broučci
24/4 19:00 Tři česKé KvArTeTy
24/4 19:00 Tři česKé KvArTeTy
25/4 10:00 dvA česKé KvArTeTy
25/4 19:00 jiří suchý A jiTKA molAvcová
2/5 19:00 cAvemAN
15/5 19:00 chvilKová slAbosT
22/5 19:00 celebriTy

dům KulTury
6/4 19:00 6. AboNeNTNí KoNcerT cyKlu A
9/4 15:00 KouzelNá ŠKolKA 
12/4 19:00 6. AboNeNTNí KoNcerT cyKlu b
26/4 16:00 TANčíme se sTArou seŠlosTí
27/4 19:00 7. AboNeNTNí KoNcerT cyKlu A
9/5 16:30 AKAdemie ddm
16/5 16:00 a 17:00  KáčáTKo
25/5 19:00 zAhAjovAcí KoNcerT hudebNího 

fesTivAlu l. vAN beeThoveNA 2017

regioNálNí muzeum Teplice
do 9/4 velKá KrAjsKá přehlídKA výTvArNých 

oborů záKlAdNích umělecKých ŠKol 
ÚsTecKého KrAje

28/4–27/8 NesmrTelNá KrásA
28/4–28/5 výsTAvA KosTýmů výTvArNice 

evy sTolAřové TrejTNArové

K a M  v y r a z i t  n a  t e p l i c K U

V Teplicích vystoupí Semafor
S opravdovými legendami se mohou v dubnu 
setkat obyvatelé Teplic. V Krušnohorském 
divadle 25. dubna vystoupí hvězdy divadla 
Semafor Jiří Suchý a Jitka Molavcová a Or-
chestr divadla Semafor pod vedením Jiřího 
Svobody v jedinečném koncertu pro všechny, 
kteří mají rádi humor a písničky geniální 
autorské dvojice. Jedna z největších osob-
ností české kultury, Jiří Suchý, nás se svou 
dlouholetou kolegyní Jitkou Molavcovou, 
pozve do zlaté éry Semaforu. V programu za-
zní všechny známé písničky, jako například 
Pramínek vlasů, Klokočí, Blues pro tebe, Lípa 
zelená, Marnivá sestřenice a další. Vstupen-
ky již jsou v prodeji.  zt
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Do čeho mají 
Teplice investovat?

lenka taussigová 
35 let, modelka 
Duchcov
 
Určitě do dět-

ských hřišť a podobných 
aktivit. To nejsou nikdy 
ztracené peníze. Je důležité, 
aby děti nevyrůstaly na ulici.

lenka Haviarová 
29 let, mateřská dov. 
teplice
 
Města by měla 

investovat do zpříjemnění 
pobytu a pohybu svých 
občanů. Zjednodušit 
chodcům pohyb po centru. 
Dohlédnout na úklid psích 
exkrementů a zajistit do-
statek odpadkových košů. 
Rozhodně by se zástupci 
měli snažit udržet malé 
obchody, tržiště a kavárny 
se zahrádkami. 

pavel Kirs 
62, violoncellista 
teplice
 
Určitě do dět-

ských hřišť. Je to lepší než do 
nějakých betonových ploch.

veronika Bleilová 
26 let, mateřská dov. 
teplice
 
Město by se 

mělo více starat o zeleň. 
Přijde mi to tu pořád takové 
zarostlé, a to i v centru.

a n K e t a

Kaple bude nově nasvícena

Město Teplice hodlá zvýraz-
nit jednu ze svých památek, 
konkrétně takzvanou Seume-
ho kapli. V noci by měla zářit 
již na začátku letošního léta. 
Kapli by měly osvětlovat čtyři 
reflektory umístěné v zemi, 
které by na ni svítily zespodu. 
Další dvě světla budou na ved-
le stojícím sloupu. Vše nebude 
stát více než 300 tisíc korun.
Osvětlení je v Teplicích citlivá 
záležitost. Například je třeba 
dbát na to, aby nebránilo práci 
zdejší hvězdárně.

Seumeho kaple se správně 
nazývá  kaple Nalezení sv. Kří-

že. Postavena byla počátkem 
18. století teplickým zednickým 
mistrem Kristianem Laglerem 
v prostoru tehdejšího nového 
hřbitova za městem. Původní 
hřbitov uvnitř města, u děkan-
ského kostela sv. Jana Křtitele 
byl zrušen roku 1760. 

Kaple byla ve velmi špatném 
technickém stavu, v roce 2009 
ji převzalo město a za 4,6 mi-
lionu korun památku opravi-
lo. Kapli spravuje Regionální 
knihovna Teplice a pořádá v ní 
výstavy a koncerty. Spolu s tep-
lickou farností pak pořádá kaž-
doroční Noc kostelů.  lu

žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 5. 4. 2017 
 Příští vydání: 3. 5. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 25. 4. 2017  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: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, e-mail: 
redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz
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Stříbro se 
může ušpinit

Ústecký kraj 
v letošním roce 
zařadil pod 
značku Rodinné 
stříbro Ústeckého 
kraje hned 27 akcí 

a projektů. Když se podíváte 
na jejich seznam, jistě bu-
dete souhlasit, že pokrývají 
celý region a mnoho žánrů. 
Jde opravdu o akce, na které 
chodí tisíce lidí. Dělají na-
šemu regionu dobré jméno 
a známku si zaslouží.

Tím bychom mohli skon-
čit a poplácat se po ramenou 
s tím, jak jsme tady na seve-
ru dobří. Ovšem jako každý 
z nás chodím po městech 
a obcích regionu a dívám se 
kolem sebe. Je tu opravdu 
hezky, tedy pokud nepočí-
tám třeba těžbou zničenou 
krajinu, ale to je daň a i ta 
se nakonec dá napravit. Ale 
také nemohu přehlédnout, 
že na mnoha místech je ne-
pořádek. Lépe řečeno bordel.

A nebudu si stýskat nad 
tím, že některé radnice uklí-
zí a jiné hůře, mezery by-
chom nejspíše našli všude. 
Lepší by bylo zdůraznit, že 
ten bordel nikdo nevyčaro-
val. A ve většině případů ho 
sem ani nikdo nedovezl. Je 
dílem lidí, kteří zde žijí. Ti 
již bohužel dobré jméno se-
veru Čech nedělají. Bude-
me to naše ušpiněné stříbro 
ještě hodně leštit, aby se 
blýskalo, jak má.

 za redakci vít lukáš

S l o U p e K

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 Rio: kombinovaná spotřeba 4,4–6,1 l/100 km. Emise CO2 107–140 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 

Středem pozornosti.
Kdekoliv se objevíte.
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V Teplicích vzniklo nové infocentrum
teplice – Návštěvníci Teplic získa-
jí potřebné informace v novém 
informačním centru v teplické 
Dlouhé ulici. Kromě informací 
o samotném městě a okolí 
nabízí návštěvníkům prohlídky 
s průvodci a další služby pro 
turisty přímo na míru. 

„Turistika a cestovní ruch 
má v Ústeckém kraji určitě 
budoucnost a dokladem toho, 
že náš kraj má co nabídnout, 
je stále vzrůstající počet tu-
ristů, kteří sem každoročně 
míří. A věřím, že právě i tento 
projekt přispěje k nárůstu po-
čtu turistů, a když už dorazí 
do Teplic, tak je šance, že na-
vštíví i další místa v Ústeckém 
kraji,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček.

Provozovatelé centra mají 
připravených devět tras 
a chtějí je rozšiřovat. Jednou 
z nabídek nově vzniklého info-
centra, které sídlí v prostorách 
jedné z nejstarších teplických 

historických bývalých lékáren, 
je také turistický vláček Hum-
boldt, který bude po historic-
kém centru a lázeňských cent-
rech Teplic jezdit od května do 
října.  zt

Fenka Rita vyčmuchala půl kila pervitinu
teplicko – Bezmála půl kilogra-
mu metamfetaminu zajistili 
ústečtí celníci při běžné 
silniční kontrole díky spe-
ciálně vycvičené feně Ritě. 
Hlídka zastavila u obce Přítkov 
na Teplicku osobní vozidlo, 
v němž cestoval muž ve věku 
57 let. „Při kontrole zavazadlo-
vého prostoru celníci neza-
znamenali nic podezřelého. 
Automobil následně ohledal 
také služební pes, vycvičený 
na vyhledávání omamných 

a psychotropních látek, který 
označil prostor pod sedadlem 
řidiče. Celníci pod ním objevili 
ve fialovém triku zabalenou 
igelitovou tašku,“ uvedl mluvčí 
celníků Jiří Nejedlý.

Taška obsahovala zataho-
vací igelitový sáček s bílou 
krystalickou látkou o celkové 
hmotnosti 493,4 gramu. Pro-
vedený test reagoval pozitivně 
na metamfetamin, tedy pervi-
tin. Muže si převzali policisté. 
Hrozí mu až pět let vězení.  lu

Bývalý pedagog 
byl oceněn
teplice – Jedním z 44 pedagogů, 
kteří na Den učitelů získali 
ocenění z rukou ministryně 
školství Kateřiny Valachové, 
byl dnes již bývalý učitel tep-
lické hotelové školy Bohumír 
Mráz. Ten stál u zrodu školy 
v Teplicích a podílel se na 
zavádění nového oboru, tvorbě 
obsahové náplně i osnov, díky 
své erudici a zkušenostem 
vychoval několik generací 
úspěšných absolventů. Ve škol-
ství působil 46 let, v loňském 
roce odešel do penze.  zt

Stávka řidičů autobusů zasáhne i sever Čech
Ústecký kraj – Stávka řidičů linkových autobusů 
kvůli nízkým mzdám se uskuteční 6. dubna. 
Odbory ji plánují jako celorepublikový protest 
během celého dne. Přestože není ještě jasný 
rozsah stávky, je pravděpodobné, že se omezení 
dopravy dotkne i Ústeckého kraje. Řidiči pláno-
vali v regionu stávkovat již v březnu, ale protest 
zrušili s tím, že se připojí k celorepublikové akci. 

Ústecký kraj s dopravci jedná a chce jim dát 
na mzdy peníze. „I přes nedotažené rozhodnu-
tí vlády a přes smlouvy, které dopravci s kra-

jem uzavřeli po veřejné soutěži, ve které nám 
nabídli cenu, za kterou chtějí pro nás jezdit, 
jsme našli řešení, jak stávající smlouvy upra-
vit a k dopravcům peníze na zaplacení platů je-
jich zaměstnanců dostat. Ovšem pokud i přesto 
chtějí odboráři stávkovat ve chvíli, kdy se blí-
žíme k podepsání dodatků, a omezit cestování 
značné částí občanů Ústeckého kraje, pro které 
kraj tuto dopravu objednal a řádně platí, mohlo 
by to znamenat i konec jednání,“ řekl náměstek 
hejtmana Jaroslav Komínek.  lu

Mgr. Martin JanotkaMgr. Martin Janotka

I N Z E R C E

Radnice řeší 
bezpečnost
Bílina – Město Bílina se snaží vy-
tipovat místa, kde je zvýšená 
kriminalita. Zatímco v minu-
lých letech bylo tímto místem 
hlavně teplické předměstí, 
dnes se problémy  přesouvají 
na sídliště Za Chlumem a také 
do okolí marketu Penny a hy-
permarketu Albert. „Tam se 
čím dál více scházejí problé-
mové osoby a dochází tam ke 
krádežím nebo přestupkům 
proti občanskému soužití. 
Vedení hypermarketu již v mi-
nulosti posílilo ostrahu v bu-
dově,“ uvedl starosta Oldřich 
Bubeníček. V problémových 
lokalitách budou strážníci ve 
spolupráci s policií pořádat 
časté společné kontroly.  zt

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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Autobusy do Prahy podražily
teplice – Autobusy, které Arriva 
vypravuje z Teplic, o deset 
korun podražily. Společnost 
naopak cestujícím poskytne 
lepší možnosti, jak jízdenky 
na tyto spoje koupit. Jízdní 
řád zůstane stejný. Jízdenky 
nakoupené v předprodeji na 
internetu i v kamenných pro-
dejnách nově stojí 69 korun. 
Cestující, kteří nechají nákup 
jízdenky až do autobusu, 
zaplatí za cestu do Prahy 79 
korun. „Stále platí, že studen-
ti mohou využít jak státem 
garantované žákovské jízdné, 
tak 10% slevu na ISIC kartu 
a poskytujeme také slevu pro 
seniory. Ti budou jezdit o 20 
korun levněji, tedy za 49 korun 
v případě nákupu v našem 
e-shopu nebo za 59 při nákupu 
v autobuse nebo v kanceláři,“ 
řekl ředitel Petr Havlík. Právě 

senioři budou mít nyní mož-
nost cestovat levněji ve všech 
spojích Arriva Expressu, dosud 
se tato sleva vztahovala jen na 
vybrané spoje mimo špičku. 

Společnost rozšířila počet 
svých předprodejních míst, kde 
mohou lidé kupovat jízdenky na 
její autobusové spoje. Ty bude 
nově možné pořídit také ve více 
než 250 pobočkách prodejní sítě 
AMSBus v Česku i na Sloven-
sku. Jedna z prodejních kancelá-
ří AMSBus je také přímo na ná-
draží v pražských Holešovicích 
nebo v teplické poliklinice.  zt

Stříbrný je Beethovenův festival
teplice – Do prestižního se-
znamu akcí Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje se v letošním 
roce dostalo 27 společenských, 
kulturních a sportovních akcí 
v regionu. Celý projekt se bude 
prezentovat i novým logem. 
Přímo Teplicka se týká jedna 
akce, Festival Ludwiga van 
Beethovena.

Podle hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka vybrali do sezna-
mu ty nejdůležitější akce s ce-
lostátním i mezinárodním 

dosahem, které navštěvuje 
mnoho lidí. Kraj doufá, že tím 
do regionu přiláká více ná-
vštěvníků. „Existuje řada dal-
ších zájemců, ale počet musí 
být rozumný. Do seznamu 
v budoucnu přidáme jen vý-
znamné akce, které budou mít 
tradici,“ vysvětlil.

V loňském roce navštívilo 
akce zařazené do Rodinného 
stříbra na 524 tisíc návštěvní-
ků. Na jejich přípravě se podí-
lelo 2500 lidí.  lu

I N Z E R C E

Hasiči mají novou zbrojnici
Světec – Hasiči ve Světci 
na Teplicku získali novou 
hasičskou zbrojnici. Stála 

3,5 milionu korun a peníze 
na ni poskytl Ústecký kraj 
a soukromé společnosti, které 

působí v regionu. 
Budova bude slou-
žit i hasičskému 
dorostu v obci. 
Práci dobrovol-
ných hasičů kraj 
i obce podporují, 
protože zasahují 
při mimořádných 
událostech, ale 
představují i vý-
znamnou složku 
společenského 
života v obcích.  zt

VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
 od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ 
SYSTÉM V ČR!

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

7082_pf_nabor_inzerce_92x130.indd   1 29.03.17   9:16

K plánu nejsou připomínky
teplice – K plánu firmy JTH postavit místo bývalého zimního sta-
dionu v Teplicích nákupní centrum s lanovým parkem nepřišly 
podle ČRO Sever na krajský úřad žádné zásadní připomínky. 
Tato oblast je podle územního plánu určena k rekreaci, přesto 
územní plán připouští i výstavbu obchodu. Umožnit to má právě 
projekt lanového centra. Nikdo také nepožadoval vypracování 
takzvané velké EIA.  zt
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O děti se postarají mikrojesle
Krupka – Oblastní charita Tepli-
ce od dubna otevřela v Krupce 
mikrojesle nazvané Kyliánek, 
kde se postará o děti od šesti 
měsíců do čtyř let. Jedná se 
o pilotní ověření péče o nej-
menší děti. Jejich zřízení je 
podporou rodičů malých dětí, 
kteří si aktivně hledají zaměst-
nání, rekvalifikují se, studují 
v denní či kombinované formě 
vzdělávání, podnikají nebo 
jsou zaměstnáni.

„S ohledem na zkušenos-
ti z jiných měst očekáváme 
i v Krupce o tuto službu velký 
zájem. Vím o tom, že v někte-
rých městech, ve kterých mi-
krojesle otevřeli dříve, mají 
již naplněnou kapacitu i pro 
příští školní rok,“ řekl ředitel 
Oblastní charity Teplice Pavel 
Majerák.

Dítě může být v zařízení 
dlouhodobě i nárazově třeba 
jen dvě hodiny. Zřizovatel mik-
rojeslí však musí dodržet pod-
mínku, kterou je maximální 
počet dětí v konkrétním čase, 
což jsou čtyři děti. „Provozní 
doba je plánována od 8 do 16 
hodin. V případě potřeb rodi-
čů, kteří pracují na směnný 

provoz, je možno dobu provo-
zu upravit či prodloužit. To se 
týká i víkendových dní,“ dopl-
nil Pavel Majerák.

Pobyt dítěte v mikrojeslích 
je pro rodiče zdarma. Stra-
vování dětí si zajišťují rodiče 
sami tak, že pro dítě připra-
ví jídlo a uloží je do vhodné-
ho obalu. K dispozici budou 
elektrospotřebiče k uchování 
a ohřevu potravin. Pokud do-
jde k převisu zájmu rodičů nad 
stanovenou kapacitu, je výbě-
rem dětí pověřena výběrová 
komise, která postupuje dle 
zveřejněných kritérií.

Projekt je financovaný z ev-
ropské dotace do roku 2019. 
Pokud bude zájem, chce chari-
ta ve spolupráci s městem, kte-
ré je partnerem projektu, hle-
dat další peníze.  zt

O železnici vznikl film
teplice – Unikátní film o Mol-
davské dráze, která je kulturní 
technickou památkou, vytvořil 
spolu s Ústeckým krajem  
Českojiřetínský spolek, Film 

již byl promítán v Teplicích, 
v dubnu je jeho uvedení pláno-
váno třeba v Litvínově, Mostě, 
Duchcově, Lounech a Háji 
u Duchcova.

Samotný provoz na trati ale 
v současné době stojí kvů-
li sesuvu  a posunutým kole-
jím mezi Osekem a Moldavou. 
„V tuto chvíli nedokážeme ur-
čit, do kdy potrvá výluka. Před-
pokládáme však, že to bude 
minimálně na dobu několika 
měsíců,“ říká Pavel Tesař ze 
SŽDC. Nehrozí ale podle něj, že 
by železničáři trať na Moldavu 
neobnovili.  zt

Vybrané peníze 
žena nevracela
teplice – Ze zpronevěry a pod-
vodu policisté obvinili ženu, 
která pracovala jako obchodní 
zástupce firmy poskytující ne-
bankovní půjčky. Na různých 
místech v Teplicích vybírala 
od zákazníků společnosti 
splátky nebo doplatky za po-
skytnuté půjčky a tyto finanč-
ní prostředky si nechávala.  
Aby se na machinace nepřišlo, 
některé půjčky i nadále vedla 
jako aktivní a sama je splá-
cela, neoprávněně se tímto 
způsobem obohatila o téměř 
tři sta tisíc korun. Ve dvou pří-
padech pak požádala známou, 
zda by na její jméno mohla 
uzavřít smlouvu o půjčce pe-
něz, které sama potřebovala. 
Pokud bude soudem uznána 
vinnou, hrozí jí až pětiletý 
trest odnětí svobody.  zt

Tepličanka oslavila 
102. narozeniny
teplice – V Podkrušnohorských 
domovech sociálních služeb 
U Nových lázní v Teplicích v mi-
nulých dnech oslavila své 102. 
narozeniny Marie Machová. Je 
tak v současné době nejstarší 
seniorkou v rámci domovů 
sociálních služeb, které zřizuje 
Ústecký kraj. Oslavenkyni 
gratulovali nejen představitelé 
kraje a vedení domova, ale 
hlavně její přátelé, kteří v do-
mově pro seniory žijí. Slavili za 
doprovodu živé hudby.

Marie Machová se narodi-
la 18. března 1915 na Sloven-
sku. Odtud se s rodinou odstě-
hovala do Břežánek, kde její 
maminka pracovala u sedlá-
ka a ona sama nastoupila do 
místních keramických závodů, 
kde pracovala až do odcho-

du do důchodu. V domově pro 
seniory, kde žije, chodí na vět-
šinu kulturních akcí a volno-
časových aktivit. Odjakživa 
měla ráda ruční práce a radost 
z nich ji neopouští ani v takto 
požehnaném věku.  zt

Bílina zruší 
hazardní vyhlášku

Bílina – Radní v Bílině doporu-
čili, aby zastupitelstvo zrušilo 
městkou vyhlášku o  hazardu. 
Tato vyhláška pouze stanovo-
vala, jak má či nemá vypadat 
vnější prostor provozovny 
a jak smí vypadat vnější rekla-
ma na hazardní hru, nikoli ale 
to, že by ve městě herny být 
nesměly. Podle radních je nyní 
takováto vyhláška bezpřed-
mětná. Veškeré povinnosti 
ohledně propagace hazardu 
jsou již stanoveny v novém 
zákoně, který platí od začátku 
letošního roku. Městská vy-
hláška tak již nemá smysl.  lu

Nejlepším 
policistou je žena
teplice – Nejlepším policistou 
roku 2016 v Ústeckém kraji je  
Hana Krátká  z kriminalistické 
techniky a expertiz krajského 
ředitelství. Zvítězila v krajské 
anketě Policista roku 2016, 
jejíž výsledky se vyhlašovaly 
v rokokovém sále teplického 
muzea. Ve vlastní anketě se 
neztratili ani policisté z Teplic-
ka. Hned za vítězkou v hlavní 
kategorii skončil Michal Hodot 
z teplického oddělení hlídkové 
služby.  lu

Město bodovalo 
na internetu  
Duchcov – Město Duchcov 
v letošním roce obsadilo první 
místo v krajském kole soutěže 
Zlatý Erb 2017  v kategorii 
Smart city a nejlepší elektro-
nická služba. Odborná porota 
ho  ocenila za zavedení služby 
Mobilní rozhlas. Jak je tato 
služba kvalitní, bude moci 
město dokázat v ještě přísněj-
ším hodnocení. Jako krajský 
vítěz totiž postupuje do celo-
státního kola.  lu

Koupím automobil
do r. v. 1993

české i zahraniční výroby, 
v jakémkoliv stavu, s doklady i bez, 

případně pouze náhradní díly

775 623 723
722 491 746
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Cesty kolem D8 
čekají opravy
Silnice, po kterých do konce 
loňského roku vedly objízdné 
trasy kvůli nedostavěné dál-
nici D8, čeká v příštím období 
rekonstrukce. Při jednání 
ministra dopravy Daniela Ťoka 
v Ústeckém kraji Ředitelství 
silnic a dálnic potvrdilo, že má 
v plánu rekonstrukce silnic 
první třídy. Týká se to hlavně 
směru z Lovosic na Teplice 
a Ústí nad Labem. Ostatní 
komunikace by měl opravit 
kraj na základě finančních 
prostředků poskytnutých ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury.  lu

Vodovod projde 
rekonstrukcí
teplice – Severočeská vodá-
renská začala s rekonstrukcí 
310 metrů rozvodů vody 
v teplických ulicích Emilie 
Dvořákové a Trnovanská. Je na 
ně napojeno asi 100 obyvatel. 
Spolu s vodou zde Innogy vy-
mění i rozvody plynu. Protože 
vodovod je pod komunikací, 
bude zde omezena doprava. 
Rekonstrukce bude hotová na 
konci července.  lu

AGC staví novou halu na autoskla
Společnost AGC Automotive 
Czech zahájila ve svém závo-
dě v Chudeřicích na Teplicku 
výstavbu nové výrobní haly. 
Rozšíří kapacity na výrobu 
autoskel. Investice za více než 
200 milionů korun by měla 
být hotova do konce letošního 
června. 

Se spuštěním provozu 
nové haly společnost počítá 
ve 2. pololetí letošního roku. 
„AGC Automotive získal v po-
sledním období řadu nových 
zakázek a o další se pochopi-
telně chceme ucházet. S tím 
souvisí zvýšené požadavky na 
kapacitu výroby. Jde o další 
krok, který zajistí konkuren-
ceschopnost našeho závodu 
i zaměstnanost. Proto jsme se 

rozhodli rozšířit výrobní pro-
story a v únoru jsme zahájili 
výstavbu nové výrobní haly,“ 
řekl ředitel  AGC Automotive 
Czech Luděk Steklý.

Vybudování nové výrobní 
haly umožní zvýšit kapacitu 
výroby bočních kalených skel, 
kterých dodává AGC Automo-
tive Czech do českých i zahra-

ničních automobilek stále víc. 
Zhruba třetina z více než 200- 
milionové investice je určena 
na samotnou stavbu, zbývají-
cí suma připadne na poříze-
ní výrobních technologií. „Ve 
druhé polovině letošního roku 
počítáme s prvními testy a za-
hájením zkušebního provozu. 
Rozšíření výrobní kapacity při-
nese do budoucna také nová 
pracovní místa,“ dodal Steklý.

AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích patří mezi nej-
větší evropské výrobce autos-
kel a je největším závodem na 
výrobu autoskel skupiny AGC. 
Loni firma vyrobila 32 milio-
nů kusů autoskel. V Chudeři-
cích společnost zaměstnává na 
2700 lidí.  lu

Lithia je na Cínovci za miliardy
Doslova poklad se skrývá pod kopci v okolí 
Cínovce na Teplicku. Podle posledních údajů je 
zde až 1,4 milionu tun lithia. V Otázkách Vác-
lava Moravce to před nedávnem uvedl vedoucí 
odboru nerostných surovin České geologické 
služby Jaromír Starý. Je to zhruba šest procent 
známých světových zásob této suroviny. O tu je 
ve světě enormní zájem a její cena stále roste, 

protože je důležitou součástí moderních baterií 
využívaných třeba v mobilních telefonech nebo 
elektromobilech.

Těžit lithium zde chce Cínovecká deponie, za 
kterou stojí miliardář a filantrop Karel Janeček. 
Na klasickou těžbu zde má právo australská 
společnost Geomet. O ni podle některých zpráv 
mají zájem investoři.  lu

n a b í z í m e :

BAZÉN, SAUNU 
i KONDIČNÍ CENTRUM
O T E V Í R A C Í  D O B A  B A Z É N U : 
Pondělí až pátek od 12:00 do 16:00 hodin 
Sobota a neděle od 10:00 do 20:00 hodin

P R O V O Z N Í  D O B A  S A U N y : 
Pondělí 11:00–20:00 hodin pro ženy 
Úterý 10:00–20:00 hodin pro muže 
Středa 10:00–20:00 hodin pro ženy 
Čtvrtek 10:00–20:00 hodin pro muže 
Pátek 10:00–20:00 hodin pro muže 
Sobota 10:00–20:00 hodin pro ženy 
neděle 10:00–20:00 hodin společná

K O N D I Č N Í  C E N T R U M : 
Pondělí 12:00–17:00 hodin 
Úterý až pátek 12:00–16:00 hodin 
Sobota a neděle 10:00–19:00 hodin 

K dispozici jsou též pravidelné kurzy plavání pro děti, 
cvičení a plavání pro nastávající maminky i seniory.

A D R E S A : 
Panská 1700/23, 400 11 Ústí nad Labem 
Více informací na stránkách 
www.msul.cz

P Ř I J Ď T E  S I  N A  J A Ř E  ZARELAXOVAT
DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ

V  Ú S T Í  N A D  L A B E M

I N Z E R C E
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Držitel několika Port  
Vojta Kiďák Tomáško 
spojil svůj život s Lok-
tem nad Ohří, ale 
není tolik známé, že 
svoje mládí strávil na 
Teplicku. Narodil se 
tu, studoval i přičichl 
k muzice. Zároveň ale 
přiznává, že ve svém 
rodném městě nikdy 
pořádně nevystu-
poval. Ačkoli se o to 
několikrát snažil.

Co v současné době dělá Vojta 
Kiďák Tomáško?
Bydlím v královském městě 
Loket, nad řekou Ohří, v Hradní 
ulici a máme číslo jedna. Ale 
jsem rodilý Tepličák ze Šanova. 
Dodnes je mé vyznání žluto-
modré. Fandím SK Teplice, ač-
koli mi to bylo mým parťákem 
Ríšou Melicharem v dobách 
našeho spoluhraní hodně 
vyčítáno a posmíváno. Také, co 
můžete čekat od slávisty, že? 
Studoval jsem chemickou školu 
se zaměřením chemik – palivář 
pro kombinát Vřesová. Internát 
jsme měli v dnes již zaniklých 
Břežánkách, školu v Duchco-
vě a do Teplic jsme jezdili při 
každém volnu okukovat místní 
krásné dívky a občas ochutnat 
i nějaké to točené. Našel jsem 
tady pár kamarádů a přišel na 
to, že tenkrát bylo v Teplicích 
asi nejvíc automatů na všech-
no. Byl jsem mladý a lapal život 
v co nejširším záběru.

Co se vám zde líbilo?
Krušné hory i České středohoří 
mi nabídlo hodně nádherných 
chvilek u táborových ohňů, 
neskutečných večerů plných 
písniček, nových přátel, pla-
tonických lásek a pár lidiček, 
co mi v srdci zůstali dodnes.  
Třeba partu muzikantů, co si 
říkají Střepy z Duchcova, nebo 
Vráťu Mrázka, který mi byl 
neskutečnou oporou v dobách 
mých študií a naučil mě staré 
trampské songy a akord Dis- 
Maj7, který jsem nikdy nepou-
žil a dávno zapomněl. A další 
fajn lidičky, jejichž jména už 
mi stáří trochu ukradlo.

Jak jste se dostal ke kytaře 
a trampským písním?
Kytara mě vlastně provází 
už od školních let, kdy mi ji 
poprvé půjčil můj češtinář 
a ukázal první akordy. Byl to 
úžasný člověk. S láskou na 
něj vzpomínám. Naučil mě 
milovat náš jazyk, naučil mě 
prvních pár písní a pak přišla 
parta kluků v maskáčích 
a jejich syrové hlasy zpívající 
o dálkách a o honácích krav, 
námořnících, pouštích a sava-
nách, o neznámých městech, 
jejichž jména mi vyvolávala 
zimomřivky. A já poslouchal, 
učil se další akordy a pokoušel 
se napsat něco podobného.  
No a pak ta chvíle, kdy jsem 
uslyšel ve vlaku partu trempí-
ků, jak zpívají písničku, kterou 
jsem napsal já... to bylo jako 
by mne políbila nejkrásnější 
holka na světě.

Také jste jezdil na trampy – 
pod širák – jak na to vzpomí-
náte a jaké bylo vaše oblíbe-
né místo?
Naše osada, která byla čás-
tečně loketská a částečně 
z Ostrova nad Ohří, měla svůj 
stálý kemp u Tatrovic. Říkali 

jsme  mu Paseka snů a bylo to 
tam divukrásné. To se nedá 
zapomenout, to se musí prožít, 
aby člověk o tom mohl psát 
a zpívat a aby mu to lidé věřili. 
Písničky začaly přibývat. Sedá-
val a brnkal jsem s takovými 
osobnostmi, jako byl Wabi Ry-
vola a jeho brácha Miki, a také 
Žalman a kapitán Kid, přišel 
Wabi Daněk, Tony Linhart 
a najednou jsem mezi tu partu 
zapadnul a jsem za to vděčný 

osudu. Časem jsem přestal 
jezdit pod širák a daleko 
častěji stál na jevišti a zpíval 
o tom, co jsem prožil na svých 
tuláckých cestách, o čem jsem 
snil pod širým nebem, plným 
hvězd, ale i o tom, co mně vadí 
a trápí, zpíval jsem o svých po-
citech a jeviště a koncertování 
se mi stalo osudem.

Co říkáte současnému 
trempování?
Stále si myslím, že tremping 
není jen zelená bunda, kanady 
a americká US torna. Pro mne 
je tremping názor. A stojím si 
za tím. Potkával jsem hodně 
kluků, co natáhlo maskáče 
s nášivkami amerických 
jednotek, na opasku bajonet, 
sešmajdané kanady, za každým 
druhým slovem „vole, vole“, 
kde cílem bylo zapadnout do 
první putyky, ožrat se, padnout 
do škarpy a v neděli vykládat, 
jak se jim ten vandr vydařil. 
Nemusím si nic dokazovat 
v maskovacích hadrech, nej-
sem ortodox,  stačí mi, že se 
v lese umím chovat, že po mně 
nenajdeš prázdnou flašku od 
tuzemáku ani prázdnou krabič-
ku od cigaret. Vážím si přírody, 
ač to může znít trochu nadne-
seně. Parta, s kterou jsem jezdil 
dbala na to, aby po nás zůstalo 
čisto a neporušeno. Na tom 
jsme si ale vážně zakládali. Teď 
už nejezdím na potlachy. Nepo-
třebuji to. Chodíme s ženou do 
lesa, jak jen nám to čas dovolí.

A mimochodem, jak jste přišel 
k přezdívce Kiďák? 
V angličtině slovo The Kid 
znamená dítě. No a já byl hra-
vý jak děcko a hlavně kaž- 
dý z naší osady měl nějakou 
přezdívku (Pedro, Freďák, Joe 

Mým největším koníčkem je  zpívání a toulání

barva: Modré nebe, zelená tráva 
a rudé uhlíky ohně po půlnoci.

jídlo: Pirohy s bryndzou od mé ženy. 
A můj guláš dělaný v troubě.

hudba: Ta, která je srozumitelná a čistá. 
Hudba horských potoků, hudba větru v korunách 
stromů, moravská lidovka i cikánský folklór, 
prostě tóny a slova, co berou za srdce.

politik: Bohužel nemohu sloužit. Ale pořád 
doufám, že přijde osvícený monarcha a dá 
to tady do pořádku.

M o J e  n e J

vít lukáš
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Vlček, Čárlí...), takže mi začali 
říkat Kid a z toho časem vznik-
lo Kiďák. A už mi to nikdo 
neodpáře.

A jak jste se dostal na jeviš-
tě? Byl jste v několika skupi-
nách.
Hrávali jsem nejdřív jen tak 
u ohňů a celkem nám to stačilo. 
Pak koncem šedesátých let 
přišel do západních Čech Stan-
da Daněk, řečený Wabi, začal 
s námi jezdit na vandry, hrát 
a zpívat. No a za čas a za velké 
podpory šéfa kultury v Soko-
lově a bezvadného člověka 
s trempským srdcem, Jardy Stu-
deného, založil kapelu Plížák. 
Vyhráli celostátní kolo Porty 
v Karviné a Wabi pak odjel do 
Zlína za svou láskou. Plížáci 
si po jeho odchodu vzali jako 
dvorního skladatele jakéhosi 
Kiďáka. Byla to nádherná doba. 
Kapela se ale za čas rozešla 
a ze zbytku vznikli loketští 
Roháči, kde jsem měl čest být 
jedním se zakladatelů. Dnes už 
je skupina legendou, hraje jim 
to čím dál líp, mají spoustu oce-
nění a ještě víc koncertů, kde 
dávají písničky dávno již vlast-
ní a občas i nějakou, co jsem 
v dobách našeho společného 
koncertování pro ně napsal.

Teď ale vystupujete sám...
Jezdil jsem 15 let s Ríšou 
Melicharem, což je kapelník 
Roháčů, abych nakonec zase 
zůstal jen já a kytara. Vše 
je tak, jak má být. Občas se 
mi ale po parťákovi zastesk-
ne. A přijdou chvíle, kdy se 
potkáme a třeba v hospůdce 
si jen tak brnkneme. Je to jako 
odměna z nebe. Ríša je vůbec 
fajn. Na rozdíl ode mne ale 
vyžaduje kázeň, přesný rytmus 
a dokonalé rýmy. Taky co 
můžete čekat od člověka, který 
fandí sešívaným, že?

Vrátím se k vašim skladbám 
– píšete je sám, nebo vám 
někdo někdy pomáhal? Kde 
čerpáte inspiraci?
Mám výhodu, že k napsání 
písničky nepotřebuji nikoho, 
stačím si sám. S tím, co znám, 
co jsem zažil, s fantazií. A paní 
Múza občas zabloudí z vesmí-
ru do Lokte a lehce políbí do 
vlasů. Díky tomu se někdy pár 
věcí doopravdy povedlo, takže 
jsem si je zachoval na těch 
kulatých, stříbrných plackách, 
abych ve stáří mohl svým 
vnučkám zašišlat bezzubými 
ústy, jaký to býval děda pašák. 
Těší mě, když si na koncer-
tě se mnou diváci broukají 
Toulavýho, Nebe plné koní, 
Náklaďák do L. A., Zelenou 
košili, nebo Hádej, kdo tě má 
rád. Je to fajn pocit.

Nemrzí vás, že lidé už nemají 
takový zájem jako dříve?

Jeden čas jsem si myslel, že 
folková a trempská písnička 
vymírá, že už není zájem. Opak 
začíná být pravdou. Nevím 
přesně, čím to je, ale začínají 
přibývat diváci. Patrně už jsou 
přesycení ohlušující a nic 
neříkající muzikou z dovozu, 
asi chtějí slyšet český text 
o něčem, nebo prostě zrovna 
nemají nic lepšího na práci, 
a tak jdou na folk. Úžasné je, 
že je dost festivalů, kde se dá 
hrát. Je plno nových, mladých 
muzikantů, kteří lehce strčí do 
kapsy zasloužilé umělce. Jenže 
ještě nejsou známí z rozhlasu, 
z televize, z Blesku. Ale jednou 
třeba budou. Tak ať jim to 
vydrží.

Dostal jste několik Port, jez-
díte na ni stále – nyní do Ústí 
a jak vzpomínáte?
Můj oblíbený festival, když 
už jsme u festivalů, byla, je 
a bude Porta. Na ní jsem získal 
jméno, pro ni jsem napsal 
spousty písní, tam jsem zažil 
nejkrásnější zpívané až do 
rána, tam jsem našel tolik mu-
zikantských přátel. V nesku-
tečné pokoře a  bázni zpíval 
před třiceti tisíci lidí Světýlka 
svíček, tam jsem se s Portou 
loučil, abych se za rok stejně 
vrátil, prostě Porta je moje 
srdeční záležitost.

A jiné festivaly?
Jeden z nejmilejších je festival 
na zámku v Holešově, což je na 
Moravě a jmenuje se podle pís-
ničky Toulavej a já jsem jeho 

dramaturgem. A pak jsou další 
festivaly a festiválky po celé 
naší krásné zemičce. Nebudu 
jmenovat, abych na někoho 
nezapomněl a neurazil.

Také jste napsal povídky, 
jste tedy i spisovatel?
Kromě vydaných 10 alb, jedno-
ho DVD a několika zpěvníků 
jsem si občas napsal i pár po-
vídek, které jakýmsi zázrakem 
vyšly i tiskem. Je tam vlastně 
v kostce všechno.

Jak odpočíváte a jaké jsou 
vaše koníčky?
Zpívání a toulání, můj domov 
a můj bezva syn, moje žena, 
můj Plechový Kristus nad 
Loktem, moje klidná i bouřlivá 
Ohře, mí přátelé. Jsem děsně 
bohatý člověk. A zůstanu 
bohatý až do konce, i když 
nebudu mít v kapse třeba ani 
vindru.

Máte nějaké plány do 
budoucna?
Měl bych ještě přemýšlet, jestli 
nezajít do studia nahrát pár 
novějších písní, ale už se mi 
moc nechce. Asi to nechám tak.

Bude vám brzy 70, ale máte 
celý rok naplánované akce. 
Nepociťujete stáří?
Ano, za chvíli mi přibude 
sedmý křížek, vše podstatné 
jsem už myslím řekl, napsal 
a zazpíval, takže kam se hnát. 
Letos je koncertů opravdu 
požehnaně, a tak budu jezdit 
vlakem a autobusem, jelikož 
auto a řidičák jsem nikdy ne-
vlastnil, a budu se snažit, aby 
těm, co přijdou na koncert, 
bylo se mnou fajn. Jo a co je 
zvláštní? Ještě nikdy jsem 
v Teplicích neměl samostatný 
recitál, ač jsem se pokoušel 
udat moji maličkost na kultur-
ním středisku. Jen jednou jsme 
s Ríšou hráli jednu písničku 
v divadle, pro televizní pořad 
Ivana Mládka. Ale to nás 
pozval Ivan a byl to playback, 
což mě dodnes připadá jako 
podvod na diváka. Ale tak to 
prý v televizi chodí.  No, ještě 
se nechystám končit, tak třeba 
si ještě ve svém rodném městě 
zahraju. Třeba... 

Mým největším koníčkem je  zpívání a toulání
vlastním jménem vojtěch tomáško 
je český trampský a folkový písničkář 
narozený v roce 1947 v teplicích. Žije 
v lokti nad ohří. Je zakladatel skupiny 
roháči a držitel několika port, vydal 
několik lp.

Vojta Kiďák 
Tomáško

p r o F i l
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Muzikál Cyrano v divadle
Máte rádi muzikály? Tak to si 18. dubna od 
19:00 hodin zajděte do Krušnohorského diva-
dla. Užijete si autorský muzikál Cyrano, histo-
rický příběh o hrdosti a lásce. Cyrano je muž 
bez bázně a hany, legendární postava, symbol 
cti a odvahy. Gaskoněc s proslule dlouhým no-
sem, který se na smrt zamiluje do své krásné 
sestřenice Roxany. Své city se jí však neod-
važuje přiznat a jen smutně přihlíží, jak se 
Roxana zhlédne v atraktivním, avšak poněkud 
jednoduchém Kristianovi. Touha a nenaplněná 
láska na pozadí válečných bojů. Vstupné je od 
260 do 340 korun.  zt

Chvilková slabost v Teplicích
V Krušnohorském divadle na 
vás čeká představení pražské-
ho Divadla v Rytířské s názvem 
Chvilková slabost. Těšit se na 
něj můžete 15. května od 19:00 
hodin. Vstupné je od 220 do 
300 korun. Dvacet let man-
želství. Dvě děti. Dva roky po 
rozvodu. On: čerstvě oženěný 
s podstatně mladší dívkou, 
s níž čeká dítě. Ona: od svatby 
s novým partnerem ji dělí už 
jen tři dny. Společně přijíždějí 
na venkovskou chalupu, kterou 
spolu kdysi sdíleli a která se 
má nyní prodávat. Čeká je děle-
ní nábytku a cenností. Přijíždě-
jí se vším zdánlivě vyrovnaní, 
jakmile se však pustí do úklidu 
chalupy, začnou na povrch 
vyplouvat dosud nezjevené 
skutečnosti. Chvilková slabost 
je bravurní jímavou komedií 
významného britského drama-
tika a herce Donalda Chur-
chilla (1930–1991), který se na 
českých jevištích zabydlel v 90. 

letech komediálním hitem 
Natěrač (později byly uvedeny 
také jeho hry Na ocet či Slečna 
Flintová). Churchill nikdy 
nezapřel vlastní hereckou 
zkušenost a ve svých textech 
vždy úzkostlivě dbal na rovno-
cenné a efektní herecké party. 
O zábavnosti a moudrosti jeho 
stylu se můžete přesvědčit 
v nové inscenaci Divadla v Ry-
tířské. Herecký „dream team“ 
– Petru Špalkovou a Davida 
Matáska – doplní v režii Petra 
Hrušky (který je podepsán již 
pod zdejší úspěšnou komedií 
Ani za milion!) mladá herečka 
Sandra Černodrinská.  zt

Skvělý Katie Bradley Band 
vystoupí v Jazz Clubu
Máte-li rádi kvalitní hudbu, 
tak vyražte 29. dubna do 
teplického Jazz Clubu. Koncert 
Katie Bradley Bandu tu začíná 
od 20:00 hodin a vstupné je 
220 korun.  Kentská blue-
sová písničkářka a hráčka 
na harmoniku Katie Bradley 
vstoupila do záře šoubyzny-
sových reflektorů v roce 2012 
s melodií bluesového hitu 
„I hear the river“ (Slyším řeku), 
který byl téhož roku nomino-
ván za nejlepší původní píseň 
v britských Blues Awards. Její 
debutové album „She’s Ready“ 
(Ona je připravena ) se dodnes 
velmi dobře prodává po celé 
Velké Británii. Katiina šťastná 
hvězda nadále stoupala, ve 
své relativně krátké kariéře 
již spolupracovala s vysoce 
uznávanými celosvětovými 
umělci, jako jsou Luther Alli-
son a Suzanne Vega, nejnověji  

se Katie Bradley zaměřila na 
spolupráci s rhythm&blueso- 
vými velikány: např. Lucky 
Peterson, Taildragger, Georgie 
Fame a Geno Washington. 
Katie nedávno dokončila třítý-
denní britské turné s americ-
kým esem bluesové kytary 
Kirkem Fletcherem (mimo jiné 
kapely Fabulous Thunderbirds, 
Charlie Musselwhite, Jo Bona- 
massa, Muddy Wolf Band 
a další).  zt

V muzeu mají novou expozici
Nová expozice v Regionálním 
muzeu Teplice představuje 
zkameněliny všech geologic-
kých útvarů zastoupených na 
území okresu Teplice a v jeho 
nejbližším okolí. Jsou zde 
vystaveny vybrané ukázky fo-
silní mořské zvířeny druhohor 
z období svrchní křídy, dále 
třetihorní květena i zvířena 
zastoupená zejména souborem 
z prostoru hnědouhelné pánve 
a rovněž ukázky kosterních 
pozůstatků některých savců 
z období starších čtvrtohor. 
Expozice umožňuje svému 
návštěvníkovi vytvoření bližší 
představy o prehistorickém 
životě v oblasti Teplicka 
v období přibližně před 100 
miliony lety až do dob pravě-
kého člověka. Počátky muzejní 
paleontologické sbírky jsou 
spojeny se samotným založe-
ním teplické muzejní společ-

nosti v roce 1894 a otevřením 
spolkového muzea pro veřej-
nost v roce 1897. Shromažďo-
vání nálezů zkamenělin však 
započalo již před rokem 1890. 
Základem sbírky zkamenělin 
se stala původně soukromá 
sbírka Antona Hermanna Fass-
la, všestranného a neúnavné-

ho sběratele a zároveň 
pozdějšího muzejního 
kustoda. Muzejní spo-
lečnost jeho soukromé 
sbírky zakoupila. 
Kolekce zkamenělin 
již tehdy obsahovala 
mnoho cenných vzor-
ků fosilní flóry a fauny 
druhohor i třetihor 
z Teplic a okolí. Mno-
ho z těchto vzácných 
nálezů bylo předmě-
tem odborného zájmu 
tehdejších věhlasných 
paleontologů, jakými 

byli například Paul Menzel 
či Gustav Carl Laube. Část 
nashromážděných nálezů zka-
menělin pochází také z období 
první třetiny 20. století a ne-
zanedbatelnou část sbírky pak 
tvoří materiál ze současných 
vlastních sběrů prováděných 
od roku 1995.  zt

V Teplicích bude 
one man show
Máte chuť se rozesmát až 
k slzám? Přijďte se podívat 
na slavnou one man show 
Caveman o tom, co dělá 
muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou po-
hlaví. Uskuteční se 2. května 
od 19:00 hodin v Krušnohor-
ském divadle Teplice.  zt

Dětské představení 
v kulturáku
Zajděte si s dětmi na před-
stavení Káčátko do Domu 
klutury! Čekají vás jednodu-
chá říkladla a snadno zapa-
matovatelné texty. To jsou 
devizy pohádek pro nejmenší 
Maňáskového divadla Teplice. 
Snad se Alence za pomoci 
dětí podaří kačátko vysvobo-
dit. Určeno dětem od 3 let.  zt

Akademie 
DDM se blíží
Užijte si tradiční přehlídku 
tanečních, hudebních a dra-
matických vystoupení dětí, 
které svůj volný čas tráví 
v kroužcích Domu dětí a mlá-
deže v Teplicích. Akademie 
DDM se letos uskuteční 9. 
května od 16:30 v teplickém 
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Kdyby to křuplo, dal bych jedničku
Restaurace Pod Kaštany v Krupce nabízí během 
slunečného jarního dne příjemné posezení. Při 
své cestě kolem oceňuji, že tu mají vlastní par-
koviště. Auto stavím jen několik metrů od vcho-
du do restaurace. Ačkoli je docela 
teplo a mnozí hosté se nechali 
vylákat poledním sluncem 
ven, rozhoduji se pro 
vnitřní prostor re-
staurace. Prvních pět 
minut jsem zde sám, 
později přijdou i jiní 
strávníci. Na první 
pohled jde o moderně 
zařízenou restauraci, je 
tu čisto a oceňuji i všechna 
potřebná ochucovadla včetně 
balených párátek na stole.

Číšnice přináší jídelní lístek, ani do něho moc 
nekoukám, protože jsem si vybral již předem 
na internetu. Pečené vykostěné koleno se ze-
lím a knedlíkem nenechá chladného mnohé-
ho muže. Dostanu i nabídku nealko piva, ale 
ač mne mnozí zkritizují, objednávám si kofolu. 
A samozřejmě polévku, kterou mají v menu 
každý den se třemi hotovkami.

Na pití a polévku nečekám. Líbí se mi vel-
ký hluboký talíř, který dostávám – po mnoha 
miskách vítaná změna. Kuřecí vývar se šunko-
vým svítkem mi opravdu chutná, v polévce jsou 
i houstičky. Sním vše.

Když čekám na druhé jídlo, kontroluji wifi. Je 
zde, ale zaheslovaná. Na heslo nemám šanci se 
zeptat, protože téměř okamžitě dostávám jídlo 

a soustředím se na něj. Porce je velká se třemi 
houskovými a třemi bramborovými knedlíky. 
První ochutnám zelí, je dobře ochucené. Pečené 
koleno je trošku zklamání. Kůrka na něm byla 

opečená, ale není křupavá, zgumovatěla. 
Možná kus masa ležel již nějakou 

dobu v ohřívací nádobě. Je dob-
ré, měkké, ale to křupnutí mi 

prostě k dokonalosti chybí.
Všechno sním a požádám 

o účet, je na něm částka 
119 korun, což za podob-
ný oběd je přívětivá cena. 

Kontrola času mi říká, že 
jídlo mi od vstupu do restau-

race trvalo 22 minut. Velmi sluš-
ný čas, tady jsem nečekal.

I kontrola toalet dopadá na výbornou, 
jsou čisté a moderně zařízené. V chodbě k WC 
mají dokonce přebalovací stolek.  lu

Upečte si beránka
K českým Velikonocům nepa-
tří jen pomlázka a kraslice. 
Jedním ze symbolů je i berá-
nek. Existuje řada receptů, ale 
některé jsou opravdu jedno-
duché. Přitom se po vašem 
výtvoru doslova zapráší.

•	 350 g polohrubé mouky
•	 5 vajec
•	 100 ml mléka
•	 půlka másla
•	 20 dkg cukru
•	 1 vanilkový cukr
•	 trochu strouhané citronové kůry
•	 prášek do pečiva

oddělte bílky a žloutky vajec. Žloutky, 
změklé máslo a oba cukry s nastrouhanou 
kůrou z omytého citronu ušlehejte robo-
tem do pěny. Do mouky vsypejte kypřicí 
prášek, přidejte k našlehané směsi, přilijte 
mléko. z bílků ušlehejte sníh a vše zlehka, 
ale pečlivě promíchejte. těsto dejte do 
vymazané beránkové formy a pečte 45 mi-
nut na 180 stupňů. vychladlého beránka 
je možné potřít čokoládovou polevou.  lu
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I N Z E R C E

HOST VEČERA

MILAN HEIN

POŘÁDÁ
VÝJIMEČNÝ
KONCERT

DOPROVÁZÍ 
HUDEBNÍ SKUPINA

KARLA ŠTOLBY

MARTA
KUBIŠOVÁ
POSLEDNÍ 

RECITÁL

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – RECEPCE DOMU KULTURY
TEL.: 475 221 025, 602 621 637

středa 19. dubna 2017 19:00 hodin
DŮM KULTURY ÚSTÍ NAD LABEM

  Informace o akční nabídce 
získáte na prodejnách 

DACHDECKER spol. s r. o.

 www.dachdecker.cz

Teplice
Anglická 1188
415 01 Teplice
 
T:  +420/ 417 562 562
E: tp@dachdecker.cz

www d.dachddeckker.cz

z hliníku a švédské oceli
NEJLEPŠÍ NABÍDKA STŘECH

z hliníku a švédské oceli
NEJLEPŠÍ NABÍDKA STŘECH

se zárukou až 60 letse zárukou až 60 let

K Ř Í Ž o v K a antonín Macek: nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)
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Naši čtvrťáci v pravěku
V druhém pololetí čtvrté třídy 
se žáci ve vlastivědě pono-
řili do hluboké historie. Po 
výkladu o tom, co to je vlastně 
minulost a současnost, jsme se 
v kapitole o čase snažili pře-
nést do dob dávno minulých 
a na časové přímce jsme se 
zastavili v pravěku. Abychom 
si dobu skutečně 
prožili, přišli jsme 
do školy v kostý-
mech pravěkých 
lovců a jejich žen. 
Maminky, tatínkové 
i ostatní členové 
rodiny vydatně 
pomáhali, kromě 
kostýmů připravovali i ostatní 
potřebné pomůcky. A tak zane-
dlouho byla třída plná klacků, 
kamenů, kožešin a dalšího 
materiálu, který simuloval 
pravěké pomůcky pro výro-
bu nástrojů, nářadí, zbraní, 
ozdob, šperků i obleků. Potom 
jsme se dali společně do práce. 
Pod šikovnýma rukama žáků 
se objevily pravěké sekery 
s topůrky z klacků a ostřím 
z kamene, umně vyrobené 

oštěpy, náhrdelníky z kostí ryb 
a kamenných ozdob. Ve vesti-
bulu školy se objevilo obydlí 
pro pravěké lovce, sestavené 
z klacků, svázané provazy 
z lýka, vystlané suchou trávou 
a pokryté kožešinami. Žáci 
se ponořili do práce, a jak 
dny plynuly, přicházeli stále 

s novými a novými 
nápady a náměty 
a svoje práce stále 
zdokonalovali. Když 
přišel den hodno-
cení a ukončení 
projektu, všichni 
se radovali a byli 
pyšní na to, jak to 

dokázali. Byl ale i smutek nad 
tím, že vše už končí. A proto 
jsme se přesunuli do doby pří-
chodu Slovanů na naše území 
s praotcem Čechem a pustili se 
do nové práce. Čeká nás pro-
storový model hory Říp, naše 
nejstarší minulost v pověstech. 
Děkuji všem rodičům a ostat-
ním, kteří se podíleli na naší 
společné práci.

 Milena Hampejsová, třídní učitelka 4. B, 
základní škola antonína Sochora v Duchcově

Arkadie plesala 
ve Vysokém domě
Uprostřed plesové sezóny 
propuká už tradičně i ples 
Arkadie. Trochu ve stínu 
věhlasných teplických plesů, 
nacházejí už několik let v re-
stauraci Vysoký dům v Horské 
Bystřici tancechtiví zaměst-
nanci, klienti i přátelé Arkadie 
milé prostředí a lidi, na které 
se celý rok těší, přátele, které 
znají i z jiných akcí Arkadie. 
Příjemné prostředí podtrhlo 
i účinkování hudební skupiny 
Kolostuj. V průběhu večera 
vystoupila skupina BollyLa-
dies s břišními tanci. „Hlav-
ně kankán v jejich druhém 
vstupu všechny rozparádil,“ 
říká ředitelka Arkadie Lenka 
Machaloušová. Stejně jako 
v minulém roce vystoupili 
úspěšně také členové taneční-
ho klubu Styl-Dance Teplice, 
Honza Benedikt a Štěpánka 
Drobná. Ples Arkadie má ale 
ještě jednu stránku. Tou je 
každoročně i stužkování absol-
ventů praktické školy Arkadie. 
I oni, kteří jsou někdy pro svůj 
handicap společností přijímá-
ni s rozpaky, si zažívají svou 
chvilku slávy, stejně jako jejich 
vrstevníci z ostatních škol. 

Je to pro ně významná spole-
čenská událost, která posiluje 
jejich sebevědomí a rodičům 
je odměnou za péči, kterou 
věnovali svému dítěti s posti-
žením. Symbolickému přijetí 
do světa dospělých v tento 
večer sekundovali ti, kdo jim 
na cestě k dospělosti pomá-
hali. Dvěma slečnám, Vendule 
Očkové a Kristýně Vojtíškové, 
a jednomu mladému muži, 
Víťovi Reiningerovi, připnul 
absolventskou stužku jejich 
třídní učitel Tomáš Vorochta, 
růži jim s blahopřáním předala 
zástupkyně ředitele Martina 
Vitvarová a slečny provedl 
na parketu ředitel školy Ivan 
Růžička. A pak už se čerství 
„dospěláci“ vrhli do víru tance 
se svými kamarády, učiteli či 
rodiči.  Josef Hon, arkadie teplice

Budoucí obráběči kovů změřili 
své znalosti a šikovnost

V Krupce na pracovišti Střední školy stavební a strojní Teplice 
se konalo regionální kolo celostátní profesní soutěže „České 
ručičky“, jejímž vyhlašovatelem je Cech KOVO ČR. Na soutěž 
pro žáky oboru Obráběč kovů se do Krupky 17. března sjely 
dvoučlenné týmy nejlepších žáků středních škol z Varnsdorfu, 
Děčína, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem a Chomutova, 
včetně domácích z hostitelské školy. Soutěž se těšila značné spo-
lečenské pozornosti, o čemž svědčila návštěva zástupců města 
Krupky včetně starosty Zdeňka Matouše a zástupců Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Úkolem žáků bylo s co největší přesností 
v daném čase zhotovit na soustruhu součástky podle výrobní 
dokumentace, měření různými typy měřidel, lícování a odborný 
test, který ověřoval teoretické znalosti. Po celodenním klání 
byly vyhlášeny výsledky. Vítězové byli odměněni hodnotnými 
věcnými cenami – digitálními měřidly, které poskytla firma Mahr 
z Proboštova, a hodnotným technickým nářadím poskytnutým 
firmou PRODECO Bílina. Do celostátního kola vChomutově, které 
proběhne 3.–4. 5. 2017, postoupili dva nejlepší z této soutěže. Ús-
tecký kraj budou zastupovat vítěz regionálního kola Kamil Ota 
ze SŠ stavební a strojní Teplice a druhý v pořadí Filip Uher ze SŠ 
lodní dopravy a technických řemesel Děčín. Přejeme žákům, aby 
dosáhli dalších úspěchů.  Miloslav Svoboda, vedoucí učitel odborného výcviku, 
Střední škola stavební a strojní teplice Děti z Valů potěšily seniory

Třináct dětí a tři pedagogové 
ze školičky na Valech vyrazilo 
potěšit svou muzikou babičky 
a dědečky do Domova důchod-
ců U Nových lázní v Teplicích. 
Ve společenské místnosti se 
2. března sešlo mnoho lidí, 
vlastně bylo úplně plno. Tolik 
vlídných obličejů a trpělivého 
očekávání zapůsobilo na děti 
na okamžik jako kouzlo, a jindy 
bezprostřední školáci najednou 
stáli plni nervozity a trémy před 
publikem. Nasadili jsme jako 
první píseň Myš domácí, během 
níž postupně tréma opadala. Po-
tlesk, který děti sklidily, vyloudil 
na jejich nervózních tvářích 
první uvolněné úsměvy a dále 
se zábava rozproudila způso-
bem, který by se dal přirovnat 
k energetické injekci. Nutno 

podotknout, že energie neprou-
dila pouze jednostranně – děti 
sice přijely potěšit babičky 
a dědečky, což se jim, myslím, 
do puntíku podařilo, ale rovněž 
dědečkové a babičky svým 
vlídným a aktivním přístupem 
během koncertu dobíjeli energii 
nám – vystupujícím. Vzájem-
ná radost a vlídnost trvala po 
celou dobu naší návštěvy a byla 
završena dárečky, které děti 
od obyvatel domova dostaly za 
odměnu. Jsme moc rádi, že se 
koncert vydařil a že jsme mohli 
udělat také my něco pro druhé. 
Pro děti je dobré si uvědomit, že 
i s handicapem, pro který často 
potřebují pomoci, mohou také 
samy pomáhat a být aktivní. 
Těšíme se na příště. 

 zuza potočková, arkadie teplice
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do KoNTejNerů pATří zejméNA 
•	 starý nábytek, např.: křesla, židle, 

skříně, válendy
•	 podlahové krytiny, např.: koberce, 

linolea, sanitární keramika, např.: 
umyvadla, toalety

do TěchTo KoNTejNerů NepATří
•	 zemina, suť či kamení
•	 elektroodpad (např. lednice, televize, 

mikrovlnné trouby, pračky atd.)
•	 nebezpečný odpad (např. zbytky barev, 

ředidla, vyjetý olej, zářivky, autobaterie)  

přisTAvováNí velKoKApAciTNích 
KoNTejNerů v Teplicích
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 4.5.–
8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 
21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – 
u hřiště 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 
14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12. 
Krušnohorská  – parkoviště 7.4.–11.4., 12.5.–
16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 
13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.
Unčínská   12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–
24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 
22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Proboštovská x Táborská 27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 
6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–
23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–
1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 11.4.–14.4., 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–
1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 20.4.–
24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–

11.9., 12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–
25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–
27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Masarykova x Olbrachtova 27.4.–1.5., 1.6.–
5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 
19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–
1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 6.4.–
10.4., 11.5.–15.5., 15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 
24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–
11.12.
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 
12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–
28.10., 29.11.–2.12.
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 13.4.–17.4., 18.5.–
22.5., 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 
5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu  27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–
10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Zemská 1439  4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–
17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 
30.11.–4.12.
Hlávkova  28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 
11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova  14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–
27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Nedbalova x Fibichova 27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 
6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–
23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Edisonova 1841–3 na parkovišti 8.5.–11.5., 
12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–
28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Severní x Na Haldách 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 
13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–
30.10., 30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 
28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 11.10.–
14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–
17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 
30.11.–4.12

Skupova x Havlíčkova  10.4.–13.4., 15.5.–
18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 
2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Skupova x Thámova  7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 
16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–
3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 20.4.–24.4., 
25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 
12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad  27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 
6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–
23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 18.4.–21.4., 23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 
1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–13.10., 14.11.–
17.11., 19.12.–22.12.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 
22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–
9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Kosmonautů  6.4.–10.4., 11.5.–15.5., 15.6.–
19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 
2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Kpt. Jaroše  1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 
14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
V Závětří 1676 21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 
30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–
17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683 6.4.–10.4., 11.5.–15.5., 
15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 28.9.–
2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom 12.5.–16.5., 16.6.–
20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 
11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 
2900 13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 22.6.–26.6., 
27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–
13.11., 14.12.–18.12.
J.Hory x U Horského pramene 14.4.–18.4., 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J.Hory x Vančurova 7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 
16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–
3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 8.5.–

11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 
13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 5.5.–9.5., 9.6.–
13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–
1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K.Čapka 24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 
3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Zeyerovo nám. 1300 10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 28.4.–2.5., 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–
2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 7.4.–11.4., 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–
29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Křičkova x Škroupova 24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 
3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10  5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 
14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.
P.Holého x Purkyňova 4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–
29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–
24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 1.5.–
4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Tyršova 19.4.–22.4., 24.5.–27.5., 28.6.–31.6., 
2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 11.10.–14.10., 15.11.–
18.11., 20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 
30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–
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Na problémy nejste sami…
Krizové a intervenční centrum Spirála poskytuje bezplatně 
služby pro lidi v nouzi.  kis

ceNTrum Krizové iNTerveNce 
pro osoby v krizi (nemoc, úmrtí, ztráta 
bydlení, zaměstnání...)
osobní kontakt, krizová lůžka, terénní 
krizový tým

liNKA pomoci   
nepřetržitá telefonická krizová pomoc 
na tel. 475 603 390

iNTerveNčNí ceNTrum  
poradna pro osoby ohrožené domácím 
násilím

iNTerNeTové porAdeNsTví 
mail@spirala-ul.cz

právo NA vAŠí sTrANě 
bezplatná právní poradna, objednání 
na tel. 475 603 390

progrAm zdrAvá rodiNA
pro rodiny, které zažívají komplikovanou 
komunikaci mezi rodiči a dětmi,  rozvod, 
rozchod...

KoNTAKT:
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 
K chatám 22, 403 40 
Ústí nad labem – Skorotice
tel.: 475 603 390, 475 511 811, 
472 743 835
více na: www.spirala-ul.cz

nabízíme: zajímavou odměnu a individuální plán 
požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání, praxi v oboru, řidičský průkaz

CV posílejte na: info@mediaconcept.cz
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17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Písečná 2990 12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–
24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–
29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní 
silnice 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–
15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–
28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–
17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12
Stará Mlýnská x Souběžná  2.5.–5.5., 6.6.–
9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku  20.4.–24.4., 25.5.–
29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 
12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–
24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Svatováclavská x Vladislavova   20.4.–24.4., 
25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 
12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3  9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 
18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–
3.11., 5.12.–8.12.
Habrová 3082 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–
7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–
28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 
12.12.–15.12.
Javorová 3025 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–
14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 2.5.–5.5., 6.6.–
9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 
4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.

Francouzská x Varšavská 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–
27.10., 28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 11.4.–14.4., 16.5.–
19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň  24.4.–
27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–
14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–
28.12.
Slovenská 2638  5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–
18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5 12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 
21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–
7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–
22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 
ul. 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 
23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–
9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru   11.4.–14.4., 
16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–
1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 

4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 12.4.–
15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 
30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–
16.12.
Vrázova x Svojsíkova  10.5.–13.5., 14.6.–
17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků  24.4.–27.4., 
29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  8.5.–
11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 
20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 22.6.–
26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Stará Duchcovská 403   25.4.–28.4., 30.5.–
2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Sklářská 223 – 247 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.

V Břízkách – točna  MHD 26.4.–29.4., 31.5.–
3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  24.4.–27.4., 29.5.–
1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 3.4.–6.4., 
8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–
24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 10.4.–
13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 
28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–
14.12.
Litoměřická 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 
14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 
14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 2.5.–5.5., 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–
22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Zrenjaninská 297–8 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 
12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–
28.10., 29.11.–2.12.
Zrenjaninská 320–1 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–
6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad  21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 
4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–
21.11., 22.12.–26.12

hArmoNogrAm svozu bio Nádob
V období březen – listopad bude svoz probíhat 
opět 1x za 14 dní, beze změn – tedy každé 
pondělí v lichém i v sudém kalendářním týdnu. 
lichý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopoad 2017) 
ve Vaší lokalitě tedy budou:13.3., 27.3., 10.4., 
24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 
14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 
20.11.2017
sudý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopad 2017) 
ve Vaší lokalitě tedy budou:6.3., 20.3., 3.4., 
17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 
24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 
30.10., 13.11., 27.11.2017

Teplé počasí už 
probudilo klíšťata
V loňském roce se v Česku nakazilo klíšťovou 
encefalitidou 565 lidí. To je nejvíce za poslední 
tři roky. A právě teď klíšťatům začíná nová 
sezóna. Na člověka útočí zpravidla od druhé 
poloviny března až do první poloviny listopadu. 
Nákaze, která může zanechat vážné trvalé ná-
sledky a v krajním případě způsobit smrt, mo-
hou ovšem lidé předcházet. Proti klíšťové ence-
falitidě totiž existuje účinná vakcína. „Klíšťata 
se v posledních dnech skutečně objevují. Lidé 
by si při pobytu v přírodě už měli dávat pozor,“ 

potvrdil Tomáš Vráblík, který se 
v Českém hydrometeorologic-

kém ústavu zabývá mimo 
jiné prognózou aktivity 
klíšťat. Pokud lidé nechtějí 
v přírodě riskovat nákazu 
klíšťovou encefalitidou, 
měli by se urychleně ne-

chat očkovat.  zt

Zajeďte si do pevnosti Königstein!
Nevíte, co s víkendem? 
Co se vypravit kousek za 
hranice a užít si krás-
né výhledy do okolí? 
O pevnosti a životě za 
jejími nedobytnými zdmi 
se dozvíte mnohé pro-
střednictvím nevšedním 
způsobem zpracovaných 
zajímavých expozic. Když 
na začátku prohlídky pro-
jdete Velitelskou branou, 
začnete tušit, že rozloha 
a mohutnost pevnosti je 
daleko větší, než jste si 
při pohledu zvenčí doká-
zali vůbec představit. Za-
stavíte se u pokladny, kde 
kromě vstupenky získáte 
za poplatek mapu a čes-
kého průvodce v digitální 
podobě a můžete vyrazit 

za poznáním. Každý 
z objektů je číselně 
označen a po zmáčknutí 
odpovídající číslice se do-
zvíte potřebné a zajímavé 
informace. Zajímavých 
zastavení je více než šest 
desítek. Potřebné infor-
mace najdete na webu 
www.koenigstein.cz.  zu

otevírací doba: 
duben–říjen: od 9 do 18 hod.
vstupné: 
Dospělí: 8 € 
Zlevněné vstupné: 6 € 
Mini rodinné: 13 € 
Rodinné: 21 € 
Audio průvodce: 2,5 €
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Dobré ráno
s Petrem Beranem
5:00 - 9:00 hodin

88,8 FM
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Chráníte své oči dostatečně?
Máte v pořádku své sluneční 
či sluneční dioptrické brýle? 

Rádi vám vše zkontrolujeme.

www.kn-optik.cz

KN OPTIK – sPecIál sluNečNí brýle
U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 534 645, 417 533 961
Mobil: 606 846 614, 777 663 068

OTevřeNO:
Po - Pá 8.00 - 17.30, So 8.00 - 11.00

E-mail: info@kn-optik.cz


