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Vladimír Kořen

Bavilo by mě 
být rentiérem 
nebo výhercem 
ve Sportce
STRANY 8–9

Zimák bude. 
Prodraží se 

o 44 milionů
STRANA 7

Do Teplic míří 
královna scatu

STRANA 10

Zprávy

Volný čas

teplice
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Tip Evy 
Stieberové
Podzim v Krušno-
horském divadle 
pokračuje uvádě-
ním „silných“ titu-
lů a já mám veliké 
štěstí, že díky své 
profesi mohu být 
u každého z nich! 
Hodně diváků při-
vede v neděli 24. 9. do hlediště  režij-
ní prvotina Ivy Janžurové „Báječná 
neděle v parku Créve Coeur“, v níž 
si zahraje po boku své dcery Sabiny 
Remundové, Lucie Žáčkové a Barbo-
ry Munzarové. Další skvělá příleži-
tost pro společný kulturní zážitek je 
ale hned nedělní dopolední rodinné 
představení „Princezna se zlatou 
hvězdou na čele“, se kterým zavítá 
do Teplic mostecké městské divadlo. 
A divadelní fajnšmekři si určitě den 
poté nenechají ujít hořkou komedii 
Ludmily Ulické „Ruská zavařenina“, 
v níž je patrná autorčina inspirace 
Čechovovým „Višňovým sadem“. 
Skvělá parta ochotníků při Domu 
kultury Krupka s ní slavila úspěch 
na soutěži amatérských divadel-
ních souborů v Děčíně a líbila se 
i zhýčkanému pražskému publiku 
v Činoherním klubu. Slavný český 
„vodník“ Josef Dvořák letos v rámci 
svého turné s legendárním muzi-
kálem „Čochtan vypravuje“ slaví 
75 let, v Krušnohorském divadle 
mu popřejeme 9. října. Ale ještě 
předtím, v pondělí 2. října si užijeme 
špičkovou ukázku propracovaného 
psychologizujícího herectví, jak nám 
je předvedou Viktor Dvořák, Veroni-
ka Kubařová a především Veronika 
Gajerová a Aleš Procházka ve slavné 
klasice „Kdo se bojí Virginie Wool-
fové“. A aby byl můj výčet tipů na 
brzký podzim úplný, 11. 10. přijďte 
na divadelně-akrobatický projekt 
TheLooser(s) v režii choreografické 
persony Jarka Cemerka, za uni-
kátního beatboxového doprovodu 
Ondřeje Havlíka, určitě nevynechej-
te 23. 10. „Dvě noci na Karlštejně“ 
z pera jednoho z nejpopulárnějších 
českých dramatiků současnosti 
Petra Kolečka a 31. 10. původní 
slovenský muzikál „Frida“, věnovaný 
slavné mexické malířce. Čímž jsme 
se dostali ke Galerii Zahradní dům, 
kde se 18. 10. v 18 hodin odehraje 
vernisáž výsledků Mezinárodního 
výtvarného workshopu Volary 2017 
– VWV.  A kdo by té kultury v říjnu 
stále ještě neměl dost, může si 27. 
10. v prostorách Krušnohorského 
maskaronu zablbnout na historic-
ky první Hallooweenské taneční 
párty. A to samozřejmě není zdaleka 
všechno, co Dům kultury v Teplicích 
svým věrným v měsíci říjnu nabízí!

 Eva Stieberová, dramaturg KDT, produkční DK Teplice

K U L T U R O U

NÁDVOŘÍ TEPLICKÉHO ZÁMKU
8. AŽ 10. 9. DIVADLO NA ZÁMKU
8/9 1000 O SMOLÍČKOVI
 1500 KOUŽEK REV!VAL! 

ZŠ ARKADIE, PURKYŇOVA UL. – I. stupeň
 1700 VEPŘOVÁ ODYSEA ANEB CO HÁJEK ZATAJIL 

Opera buffa o založení teplických lázní
 2000 KOLEGA MELA GIBSONA
9/9 1000 STRAKATÉ BAJKY
 1500 SPIKNUTÍ
 1700 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
 2000 JINDŘICH VI. – DÍL PRVNÍ
10/9 1000 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
10/9 1500 LÁSKA ČARUJE
10/9 1700 POCTA HANĚ HEGEROVÉ
10/9 2000 ROZMARNÝ VEČER

SEUMEHO KAPLE (LÉTO V SEMUEHO KAPLI)
25/8 1630 POHÁDKA: NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA 

(Sváťovo dividlo)
26/8 1400 KNIŽNÍ „BLEŠÍ TRHY“
27/8 1700 KONCERT: PETR LÜFTNER, MARTIN ŘÍHOVSKÝ
1/9 1630 POHÁDKA: STRAŠÁK FEŠÁK (Divadlo Krabice)
8/9 1630 POHÁDKA: DRAK A ROZPUSTILÁ PRINCEZNA 

(Lenčiny zpívánky)
10/9 1630 KONCERT: KOMORNÍ TRIO TOMÁŠ OLŠER, 

MARTIN ZUBER, HYNEK SCHUTZ + HOST J. OLŠER
15/9 1630 POHÁDKA: TRAMPOTY OSLÍKA PEPÍKA 

(Lenčiny zpívánky)

ŠANOVSKÁ MUŠLE
26/8 1630 REGIUS BAND A JITKA DOLEJŠOVÁ

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
28/8 1900 ALEŠ BÁRTA – varhany, JAKUB JÁNSKÝ – housle

ZAHRADNÍ DŮM 
KAŽDOU NEDĚLI – MALÁ PAŘÍŽ 
pravidelné nedělní hudební odpoledne

KLUB HVJEZDA
16/9 2000 MOTÖRHEAD REVIVAL CZ
11/11 2000 JIŘÍ SCHMITZER

JAZZ CLUB
1/9 2000 SHAHAB TOLOUIE TRIO

8/9 2000 ROBERT BALZAR TRIO
16/9 2000 LINWOOD LEE TAYLOR TRIO
22/9 2000 ADRIANO TRINDADE AND LOS QUEMADOS
29/9 2000 MIRIAM BAYLE / pocta Elle

KNAK TEPLICE
23/9 2000 DOCTOR VICTOR A SORRY HOLKA
27/9 2000 MARCO MENDOZA BAND
4/10 2000 PHIL RUDD AND HIS BAND / ex AC/DC

KINO KVĚTEN
23/8 1730 PO STRNIŠTI BOS
23/8 2000 ZTRACENI V MNICHOVĚ
24/8 1730 TEMNÁ VĚŽ
26/8 2100 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
27/8 1000, 1330 a 1530  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
28/8 2000 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
29/8 1500 VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
30/8 1500 SMLOUVA S VRAHEM

31/8 1530 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
1/9 1730 LOGANOVI PARŤÁCI
2/9 1330 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
3/9 2000 DUNKERK
13/9 1730 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
16/9 1800 IL VOLO: NOTTE MAGICA / Pocta třem tenorům
28/9 2000 BLACK SABBATH: THE END OF THE END

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
23/8 1600 TANČÍME NA TERASE S PRIMA FLÁMEM 
30/8 1600 TANČÍME NA TERASE S BRASS BOMBERS
5/9 1030 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
7/9 1800 PŘEDVEČERNÍ OCHUTNÁVKA: 

NA ZÁPAD VEDE NAŠE CESTA
8/9 1000 O SMOLÍČKOVI
8/9 1500 KROUŽEK REV!VAL / Arkadie Teplice
8/9 1700 VEPŘOVÁ ODYSEA ANEBO CO HÁJEK ZATAJIL
8/9 2000 KOLEGA MELA GIBSONA
9/9 1000 STRAKATÉ BAJKY
9/9 1500 SPIKNUTÍ
9/9 1700 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
9/9 2000 JINDŘICH VI. – PRVNÍ DÍL 

Činoherní studio Ústí nad Labem
10/9 1000 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
10/9 1500 LÁSKA ČARUJE
10/9 1700 RENATA DRÖSSLER A CO
10/9 2000 ROZMARNÝ VEČER
12/9 1900 JINDŘICH VI. – DRUHÝ DÍL 

Činoherní studio Ústí nad Labem
13–15/9  800  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA
18/9 1900 MNOHO POVYKU PRO NIC
24/9 1030 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
24/9 1900 BÁJEČNÁ NEDĚLEJ V PARKU CRÉVE COEUR
25/9 1900 RUSKÁ ZAVAŘENINA

DŮM KULTURY
3/9 1100 GRAND PRIX TEPLICE 2017 / taneční soutěž
26/9 1600 a 1700  ČERVENÁ KARKULKA

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 27/8 NESMRTELNÁ KRÁSA
do 10/9 VZPOMÍNKY NA TEPLICKO
do 17/9 ANTONÍN LÁBR – VÝBĚR Z DÍLA (1917–2015)
1/9–1/10 CESTOU NECESTOU / fotograf Jiří Reissig
15/9–19/11 VÝSTAVA NEJMLADŠÍ MUZEJNÍ SBÍRKY 

BIBLIOFILIÍ ze sbírek knihovny teplického muzea
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I N Z E R C E

Využili jste někdy 
k přesunu po 
městě Recolo?

 
Luděk Havel 
32 let, OSVČ 
Chabařovice
 
Používám je 

v Praze. V Teplicích je jich 
málo.

 
Adéla Martináková 
20 let, účetní 
Teplice
 
Nikdy jsem 

Recolo nevyužila, ale přijde 
mi to jako hezký a zajíma-
vý nápad, plno lidí to jistě 
ocení. 

 
Veronika Rezková 
21 let, zaměstnaná 
Teplice
 
Nevyužila jsem, 

protože jezdím autem a ráda 
se projdu po Teplicích pěšky 
a mám svoje kolo, ale roz-
hodně to není špatný nápad. 
Aspoň se lidi začnou hýbat 
a projedou si Teplice.

 
Karel Dvořák 
31 let, učitel 
Teplice
 
Je to dobrý ná-

pad, ale já chodím po městě 
pěšky, takže nevyužívám.

A N K E T A

Po Masaryčce snad už od září

Trnovany – Rekonstrukce teplické Masarykovy třídy se komplikuje. 
Po odkrytí asfaltu se totiž zjistilo, že v podloží jsou kostky. Při 
projektování se nedělala sonda a o kostkách nikdo nevěděl. 

Vlastníkem silnice je Ředitelství silnic a dálnic. Po jednání 
s firmou Silnice Group, která má rekonstrukci na starosti, se roz-
hodlo o dalším postupu oprav. Na konci července byly technic-
ké problémy vyřešeny a práce na rekonstrukci opět začaly. Podle 
zhotovitelské firmy by práce ale měly být dokončeny v původně 
stanoveném termínu, tedy. do 3. září.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 23. 8. 2017  Příští 
vydání: 20. 9. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 13. 9. 2017  Informace o inzerci a distribuci na 
www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřed- 
nictvím 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: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
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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Proč se radnice 
nerada dělí?

Opozice v tep-
lickém zastu-
pitelstvu žádá 
po starostovi 
a vedení města: 
Zpřístupněte 

informace z jednání zastu-
pitelstva pro občany volně 
na webu magistrátu! To, 
že v této elektronické době 
Teplice stále nemají na 
městském webu k dispozici 
záznam jednání zastupitel-
stva, je prostě fakt. K vidění 
je pouze on-line v průběhu 
jednání, později už ale ne. 

Lidé se tak nedoví, proč 
byla navýšena cena za stav-
bu dlouze očekávaného zim-
ního stadionu. Zda to bylo 
opravdu nutné, nebo jde 
jen o zbytečný výdaj navíc. 
A kdo ze zastupitelů k tomu 
měl jaké poznámky.

V době, kdy se radnice 
ostatních měst a obcí snaží 
o co největší transparent-
nost, je podivné, že Tepliča-
né nemají možnost získat 
informace ze zastupitelstva 
kdykoli. Argumenty o zby-
tečnosti či nadbytečnosti 
předložení důležitých do-
kumentů veřejnosti v roce 
2017 jen těžko obstojí, přes-
to se zřejmě v dohledné 
době větší transparentnos-
ti v rozhodování politiků 
v Teplicích nedočkáme.

Přeji krásný zbytek léta 
a do nového školního roku 
hodně energie.

 Gabriela Zlámalová

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.

Z P R Á V Y
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Růžovými koly jezdí už 200 Tepličanů
Teplice – Růžová kola můžete 
v teplických ulicích vídat už 
bezmála rok. Zaparkovaná jsou 
ve stojanech po městě a pro 
registrované členy projektu 
Rekola jsou volně k dispozici. 
V loňském roce na podzim pro-
běhlo testovací období a letos 
s počátkem jara byl zahájen 
ostrý provoz. Podle organizátora 
projektu Jakuba Mráčka se rů-
žová kola osvědčila. „Aktuálně 
evidujeme téměř 2 500 výpůj-
ček a skoro 200 uživatelů,“ říká.

Vy sám službu využíváte?
Používám ji relativně hodně, 
a to z několika důvodů. Reálně 
mi růžová kola na každém 
rohu šetří čas, je to nejrychlej-
ší doprava po městě. Pak také 
chci vědět, co lidem nabízíme; 
osobní zkušenost je silným 
podnětem k tomu, aby se něco 
změnilo.

Proč vlastně jsou vaše kola 
růžová?
Už jste někdy viděla člověka, 
který by si dobrovolně koupil 
svítivě růžové kolo? Kola 
máme takhle nastříkaná proto, 
že jsou v terénu hodně nápad-
ná a fungují jako ochrana. Už 
nám několik lidí díky té barvě 
zachránilo kolo.

Zachránili před krádeží? 
Letos jsme o žádné nepřišli. 
Dokonce nám lidé ve velkém 
nahlašují špatně zamčená kola 
a hodně nám tím pomáhají. 
Tvrzení o tom, že nám kdosi ne-
přizpůsobivý kola rozkrade, se 
prostě dlouhodobě nepotvrzuje.

Jak jsou na tom Teplice ve 
srovnání s ostatními městy, 
kde tato služba funguje?
Jsme ze všech 5 měst nejmenší 
- Rekola najdete ještě v Praze, 

Brně, Olomouci a Budějovicích. 
Logicky tedy máme nejméně 
kol i nejmenší provoz. V přepoč-
tu na obyvatele jsme ale na tom 
ve srovnání s ostatními podob-
ně nebo dokonce lépe. Velmi 
brzy se dostaneme na cílových 
40 kol v ulicích. Zájem o bike-
sharing mají i lidé z Bíliny nebo 
Ústí, tak uvidíme. Nejbližší 
novinkou je půjčovna kol na 
výlety do Krušných hor.  gz

Trať z Teplic do Lovosic se dočká opravy 
Ústecko – Železniční trať z Lovosic do Teplic přes 
Oparenské údolí je po sesuvu z roku 2013 stále 
mimo provoz. Oprava části poničené sesuvem má 
tři varianty, ze kterých Správa železniční doprav-
ní cesty vybere (SŽDC). První dvě varianty opravy 
trati počítají buď s klasickým náspem, na kterém 

bude položená trať, nebo se stavbou železničního 
mostu, ten by překlenul celé území sesuvu. V sou-
časné době SŽDC projektuje ještě třetí variantu, 
takzvaného lehčeného náspu. Obavy ze zrušení 
tratě jsou ale zbytečné. Trať je, podle radního pro 
dopravu Jaroslava Komínka, pro kraj důležitá.  gz

www.festivaldreva.cz
Generální partner: Hlavní partner: Partneři: Pořadatelé:

VI. FESTIVAL DŘEVA®
 NE JVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW   V SEVERNÍCH ČECHÁCH
PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ CZECH SERIES 2017
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ČESKÉ REPUBLIKY A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK

 DJ MARTIN HRDINKA
ZÁBAVNÁ ZÓNA PRO DĚTI
14:00 SVÁŤOVO DIVIDLO 
• NAUČNÁ A POZNÁVACÍ EXPOZICE LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KŘ TEPLICE • LESNÍ PEDAGOGIKA, 
TVŮRČÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI, SOUTĚŽE, ATRAKCE OD VLS ČR • JARMARK ŘEMESEL
• PREZENTACE ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY 

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2017 
OD 13:00 HODIN
ÚSTÍ NAD LABEM - LETNÍ KINO
VSTUP ZDARMA 

I N Z E R C E

Teplice brázdí 
turistický vláček

Teplice – Novinkou letošní 
turistické sezony v Tepli-
cích je vláček Humboldt, 
který jezdí po historickém 
a lázeňském centru Teplic. 
Vláček má odjezd od OC 
Galerie a jede přes Zámecké 
náměstí do šanovského par-
ku na trase A a na trase B 
vás vyveze až na dominantu 
nad městem, horu Doubrav-
ku s hradem. Vláček bude 
jezdit až do října v pravidel-
ných časech, ale i v dojed-
naných termínech. Ceník 
jízdného v pravidelných 
časech: trasa A je 50 Kč za 
osobu a trasa B je 100 Kč.  
Dítě do jednoho roku má 
jízdu vláčkem zdarma.  gz

A T R A K C E

Těšit se můžete na:
 BAZÉN   SAUNU
 KONDIČNÍ CENTRUM

Od října 2017 opět otevřeme
Vámi oblíbené KURZY:

 PLAVÁNÍ PRO DĚTI
 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ
PRO SENIORY

 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ PRO
NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

Najdete nás na adrese:
Panská 23 v Ústí nad Labem

Pro bližší informace sledujte 
naše webové stránky
www.msul.cz

UKONČENÍ LETNÍ 
SEZÓNY NA KOUPALIŠTI 
BRNÁ DNE 15. září 2017
Využijte poslední příležitost 
k víkendovému koupání ve 
dnech 9. – 10. září 2017

Termín otevření:
18. září 2017

NOVÁ SEZÓNA
V MĚSTSKÝCH 
LÁZNÍCH SE BLÍŽÍ
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Kubera už prezidentem je, ve filmu
Teplice – Senátor, telický 
primátor a krajský zastupitel 
Jaroslav Kubera ještě defini-
tivně nepotvrdil, že se bude 
ucházet o prezidentský post.  
Prezidentem už ale je, alespoň 
na filmovém plátně. Ve filmu 
Ondřeje Trojana si zahrál pre-
zidenta Edvarda Beneše.

Film o československém špi-
onovi Zdeňku Tomanovi při-
jde do kin v únoru a Jaroslav 
Kubera přijal nabídku režisé-
ra Trojana zahrát postavu vý-

znamného politika, prezidenta 
Edvarda Beneše. Zahraje si po 
boku Jiřího Macháčka nebo Ta-
tiany Vilhelmové.

„Byly to nesmírně náročné 
dva dny filmování. Poctivá fil-
mařina, jak ji umí Ondřej Trojan, 
je dřina a má velké nároky na 
všechny, kteří se na tvorbě filmu 
podílí,“ říká Jaroslav Kubera.

Nováček ale není. Už dvakrát 
hrál před publikem v teplickém 
Krušnohorském divadle. V roce 
2009 ztvárnil roli číšníka v in-

dické restauraci ve hře Casa-
nova posera a také roli princi-
pála v Prodané nevěstě.  gz

Odstartovala oprava D8, potrvá dva roky
Ústecký kraj – Silničáři začali 
opravovat dálnici D8 zhruba 
od sjezdu na Zdiby do pátého 
kilometru. Oprava je rozdě-
lená do sedmi etap a skončit 
má v listopadu 2019. Práce na 
téměř 7 km dlouhém úseku 
provede Eurovia pro Ředitel-
ství silnic a dálnic.

V druhé polovině srpna za-
čala druhá etapa prací, která si 
vyžádá omezení dopravy. Prá-

ce jsou naplánovány tak, aby 
v době zimní údržby bylo možné 
místem projíždět bez omezení. 

V rámci všech prací dojde 
ke kompletní výměně povrchu 

dálnice v daném úseku včet-
ně ložných vrstev. V některých 
částech bude dálnice rozšíře-
na. Jedná se především o čás-
ti, kde se nacházejí nájezdy 
a sjezdy z dálnice. Kompletně 
vyměněn bude most přes dál-
nici u obce Zdiby. Ve středním 
dělicím pásu dojde k úpravám 
inženýrských sítí. Úplné do-
končení prací se plánuje na 
konec roku 2019.  gz

Na záznam jednání se Tepličané nepodívají
Teplice – Mají mít občané 
města k dispozici infor-
mace ze zastupitelstva 
kdykoli? Teplice, jako 
jedno z mála měst, má 
jen online přenos z jed-
nání zastupitelů. Opozice 
chce dosáhnout toho, 
aby byl veřejně dostupný 
záznam. Na zatím posledním 
jednání zastupitelů však návrh 
Jiřího Řeháka neprošel. 

Proč by záznam měl být 
věřejný? 
Zastupitelé jsou veřejné osoby 
a zastupují zájmy veřejnosti. 
Proto by občané měli mít bez-
problémový přístup k projedná-
vaným skutečnostem. V dnešní 

elektronické době je 
nejlepší variantou 
internet – občan se 
podívá na věci, které 
ho zajímají, v době, 
kdy on má čas.

Každým měsí-
cem přibývají další 
a další obce, které 

to svým občanům umožňují. 
U měst velikosti Teplic je to 
naprostou samozřejmostí. My 
jako opozice už od počátku 
tohoto volebního období stej-
ně natáčíme zastupitelstva na 
video a publikujeme je na in-
ternetu. Nerozumím ale, proč 
to máme dělat amatérsky my, 
když to může profesionálně 
udělat město.

Návrh ale neprošel...
Předpokládám, že tím hlavním 
důvodem je to, že to navrhla 
opozice. V současné době už 
totiž padly hlavní výhrady ODS, 
že by mohlo dojít k porušení 
ochrany osobních údajů, a že 
to je v rozporu s legislativou. 
Existují nálezy, které dokazují, 
že archivace záznamů je legál-
ní. To má na svých stránkách 
i Úřad pro ochranu osobních 
údajů. Další argumenty byly 
v tom smyslu, že by bylo nároč-
né odstraňovat osobní údaje – 
i to je už dávno technicky vyře-
šeno. Je to nenáročná operace 
a vzhledem k malé frekvenci 
zastupitelstev to úřad zvládne 
bez problémů.  gz

15letá řidička srazila 
ženu s kočárkem 
Hrob – Vážnou dopravní nehodu 
způsobila teprve 15letá řidička 
v Hrobu na Teplicku. Podle poli-
cejního mluvčího Daniela Vítka 
vjela při otáčení Nissanem 
Micra na autobusovou zastáv-
ku, kde srazila ženu s kočár-
kem a pak nabourala do zdi.

„Žena byla s vážným zraně-
ním letecky transportována 
do nemocnice, k ošetření bylo 
převezeno také její dítě, které 
bylo v kočárku,“ uvedl Vítek. 
Při nehodě se zranila i mladist-
vá řidička a její spolujezdec.  
Okolnosti nehody a její příčiny 
policie vyšetřuje.  gz

Silnice do Kostomlat 
čeká kolaudace
Teplicko – Řidiči zatím nesmějí 
využívat komunikaci z Bíliny 
do Kostomlat. Stavba teprve 
čeká na  závěrečnou kontrol-
ní prohlídku. Silnici budou 
moci motoristé využívat až po 
vydání kolaudačního souhlasu, 
zřejmě v září.

Společnost Severočeské 
doly, která je současným vlast-
níkem komunikace, již několi-
krát vjezdy zatarasila doprav-
ním značením, ale motoristé 
ho vždy z místa odstranili a sil-
nici využívali. Nyní průjezdu 
brání na zemi položené panely.

„Stavba není odborem do-
pravy Městského úřadu v Bí-
lině zkolaudována a z tohoto 
důvodu ji nelze využívat,” odů-
vodnil tiskový mluvčí Lukáš 
Kopecký.

Veškeré stavební práce na 
komunikaci jsou skončené, 
v současné době se tam žádné 
nekonají a vlastník ani další 
neplánuje.  gz

Unikátní grotta je 
k vidění na zámku
Teplice – O prohlídku nově 
zrestaurované umělé jeskyně, 
takzvané grotty, a k ní přilehlé-
ho sálu s unikátně dochovanou 
původní výmalbou, je celé léto 
rozšířena trasa D na teplickém 
zámku. Umělou jeskyni ve 
svém sídle v Teplicích vybu-
doval kolem roku 1630 Vilém 
Vchynský.

Prohlídka nově zrestaurova-
ných prostor zámku je součás-
tí prohlídkového okruhu, který 
zahrnuje návštěvu expozice 
Po stopách zaniklého kláštera 
v Teplicích a románské krypty. 
Prohlídky s průvodcem začí-
nají každou celou hodinu celo-
ročně od úterý do neděle od 10 
do 17 hodin.  gz

foto: archiv jaroslava kubery 

V Bílině tipují lokality, kde nebude doplatek na bydlení
Bílina – Novelizace zákona o po-
moci v hmotné nouzi umožňu-
je obcím vydat vyhlášky  v ob-
lastech se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů. Do 
konce prázdnin budou i v Bí-
lině známé lokality, domy či 
vchody, kterých se bude týkat.

„Tam, kde bude opatření vy-
dáno, nebude již úřad práce 
vyplácet doplatek na bydlení 
novým žadatelům nebo žada-
telům, kteří o doplatek žádají 
opakovaně po jeho odejmutí. 
Místní šetření se uskutečnila 
v lokalitách na Teplickém, Praž-

ském a Újezdském Předměstí,“ 
vysvětlila vedoucí oddělení so-
ciální péče Věra Kodadová.

Příspěvek na bydlení a do-
platek na bydlení jsou dáv-
ky určené na úhradu nákladů 
spojených s bydlením. Tyto 
dávky lidem v hmotné nouzi 
často nestačí na pokrytí celko-
vých nákladů na bydlení. Obě 
dávky jsou přitom často zne-
užívány majiteli bytů, kteří je 
od nájemníků zinkasují, ale 
neplatí za služby ani do fondu 
oprav. Byty a poté i celé domy 
se tedy zadlužují. V lokalitách, 

kde se doplatek již nebude vy-
plácet, si tedy budou muset 
majitelé bytů hledat takové 
nájemníky, kteří jsou schop-
ni si bydlení platit z vlastních 
prostředků.  gz
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DĚTI UŽ NESMĚJÍ 
DOPLÁCET NA 
TO, ŽE JSOU 
Z CHUDÝCH RODIN

Gabriela Hubáčková
kandidátka do Poslanecké sněmovny, 
stínová ministryně školství KSČM

www.kscm.cz
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I N Z E R C E

Na utkání žlotumodrých můžete vyhrát auto
Teplice – V nové sezoně připravili 
tepličtí fotbalisté další láka-
dla pro své fanoušky. Asi tím 
největším je soutěž o automo-
bily.  Možnost vyhrát automobil 
značky Ford budou mít fanouš-
ci FK Teplice na domácích 
utkáních žlutomodrého celku.

Při každém domácím utkání 
FK Teplice, ve kterém návštěv-
nost překročí 8 000 diváků, od-
jede jeden z fanoušků na zápa-
se ve zbrusu novém voze Ford 
Ka+. Pokud návštěvnost překro-

čí 12 000 diváků, bude se sou-
těžit dokonce o automobil Ford 
Focus. Na každém zápase, kdy 
bude alespoň 5 000 diváků, se 
pak bude soutěžit také o dárko-
vý poukaz v hodnotě 5 000 Kč 
do OC Olympia Teplice. 

Vedení FK Teplice také před-
stavilo nového generálního 
partnera. Do nadcházející se-
zóny se jím stala společnost 
Bohemia Healing Marienbad 
Waters, známá také jako Bílin-
ská kyselka.  gz

Aquacentrum se 
na týden zavře
Teplice – Aquacentrum Teplice 
bude část září nepřístupné. 
Pravidelná podzimní odstávka 
provozu proběhne ve dnech 
18. až 24. září. Provoz bude 
zahájen 25. září ve 13 hodin. 
Odstávka se týká celého areálu 
s výjimkou restaurace Plavec-
ká. Ta bude v provozu po celou 
dobu odstávky.  gz

Vyšel Půlnoční vrah 
od teplické autorky
Teplice – Teplická autorka napí-
navých detektivek Veronika 
Černucká si v létě nadělila hned 
dvě miminka. Prvním je dcera 
Kačenka a druhým pak zbrusu 
nový detektivní román Půlnoční 
vrah, který právě vyšel. Jde o její 
již osmou knihu.  zt

A o čem je Půlnoční vrah?
V poklidném městečku řádí masový vrah 
s perverzními choutkami. Místní jsou 
zděšení o to víc, že vrahem musí být 
jeden z nich. Ale kdo? Výbušný starosta, 
bodrý psychiatr, sympatická zubařka, 
uťápnutá zahradnice, slavný šéfkuchař, 
nebo bývalá kurtizána? Případu se 
ujímá soukromá vyšetřovatelka Tara. 

V dalším vydání Žít Teplice najdete 
soutěž o knížky Půlnoční vrah.

I N F O

S O U T Ě Ž

Beuronská kaple bude jako nová
Teplice – Rekonstrukce Beuron-
ské kaple teplického gymná-
zia je v plném proudu. Celá 
rekonstrukce, při které se 
upravuje výzdoba a vstupní 
část kaple, započala v červen-
ci tohoto roku.

„Přibližně v polovině srpna 
skončily restaurátorské práce 
na horní části hlavní lodi, které 
byly v režii akademického ma-
líře Pavla Nováka. Následovat 
bude oprava části nad kúrem,“ 
sdělil ředitel gymnázia Zdeněk 
Bergman s tím, že restaurátoři 
se do kaple opět vrátí v druhé 
půli září. Rekonstrukci zajišťuje 

nejen stavební firma, ale také 
brigádníci a studenti.

Kaple z roku 1865 získá i to-
čité schodiště, kterým se ná-
vštěvníci při prohlídkách dosta-
nou do prvního patra, a v plánu 
je také bezbariérový vchod.  gz

foto: martina lukavská 
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Hledáte práci? Teď by to mělo být snadnější
Najít v Ústeckém kraji práci je stále menší 
problém, i přesto, že spolu s Moravskoslezským 
má nejvíc nezaměstnaných. Nejvyšší podíl mají 
okresy Most - 8,9 % a Ústí nad Labem - 7,5 %. 
Za poklesem nezaměstnanosti je hlavně silný 
hospodářský růst, díky kterému vznikají nová 
pracovní místa, především v průmyslu. 

„Ústecký kraj evidoval k 31. červenci celkem 
9 837 volných pracovních míst. Jejich počet byl

o 232 nižší než v červnu a o 2 228 vyšší než 
vloni. Na jedno volné pracovní místo připadalo 
v průměru 3,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese 
Ústí nad Labem – 7,3; nejméně v okrese Teplice 
– 2,6,“ uvedl analytik trhu práce Michal Tuček. 
Volných absolventských míst bylo 3 254.  

I když se situace zaměstnanosti v Ústeckém 
kraji dlouhodobě lepší, tak i nadále zůstává za 
celorepublikovým průměrem.  gz

P R

Synthomer a. s. – chemická společnost v Karlovarském kraji 
se sídlem v Sokolově hledá kandidáty na tyto pracovní pozice

CHEMIK – OBSLUHA CHEMICKÉHO ZAŘÍZENÍ – OPERÁTOR
MISTR – CHEMICKÁ VÝROBA

Požadujeme 
• SŠ – vzdělání chemického směru (případně vyučen v oboru)
• Praxe v oboru 3 – 5 let
• Práce na směny
• Dlouhodobý pracovní úvazek
• Zodpovědnost, samostatnost a pozitivní přístup k práci

Nabízíme
• Základní mzda 23.000 – 29.000 Kč dle pozice a zkušeností
• Směnový příplatek 5.220 Kč
• Roční odměny ve výši měsíční mzdy (min 10 % z roční mzdy)
• Penzijní připojištění ve výši 3 % z hrubé mzdy
• Příspěvek na bydlení prvních 12 měsíců ve výši 4.000 Kč hrubého pro kandidáty mimo Karlovarský kraj
• Příspěvek na přestěhování do 20.000 Kč
• Týden dovolené navíc
• Příspěvek na stravování (obědy i večeře – cena jídla 22 Kč)
• Příspěvek na lázeňské pobyty a finanční odměny při významných pracovních a životních výročích
• Možnost čerpání finančních příspěvků ze sociálního fondu (na kulturu, sport a další účely)

Těšíme se na Váš strukturovaný životopis  
zaslaný nejlépe e-mailem na adresu jitka.ivanovova@synthomer.com.

Zimák bude, ale dražší 
Nová investice v Teplicích vyjde na víc peněz, 
než si radnice plánovala. Oproti původnímu roz-
počtu se nový zimní stadion prodraží o bezmála 
44 milionů korun. Bez navýšení ale hrozilo, že 
se stavba zimního stadionu o několik let opozdí, 
protože se bude muset udělat nový levnější pro-
jekt. Druhou variantou bylo, že Teplice stadion 
nebudou mít vůbec. Původně město stanovilo 
finanční limit 188 milionů korun, ale žádná 
z přihlášených firem se do tohoto cenového 
limitu nevešla. Proto museli zastupitelé odhla-
sovat zvýšení limitu. Zimní stadion by měl stát 
přibližně 230 milionů korun.  gz

Pracovníci v sociálních 
službách si přilepší
Více než 111 milionů korun rozdělí Ústecký 
kraj na navýšení platů pracovníků v sociálních 
službách. V červnu nařídila toto navýšení vláda 
a peníze již dal stát kraji k dispozici. V našem 
kraji o příspěvek na dorovnání platů požádalo 
464 organizací.

„Není jisté, zda bude mít kraj peníze na splně-
ní požadavků v plné výši. Částky na žádostech 
nebyly zatím sečteny,“ říká mluvčí Ústeckého 
kraje Lucie Dosedělová. O přidělení peněz bu-
dou 11. září hlasovat krajští zastupitelé.  gz

N E Z A M Ě S T N A N O S T

Kraj čeká na dotaci 
na mzdy sester
Ústecký kraj žádá o dotaci 
na mzdy sester bez dohledu 
pracujících ve směnném nebo 
nepřetržitém provozu v rámci 
dotačního programu. Pokud 
prostředky obdrží, tak pro jed-
nání zářijového zastupitelstva 
připraví materiál, který bude 
řešit, jak lze poskytnout dotace 
přímo poskytovatelům zdra-
votních služeb. Kraje žádaly 
o změnu metodiky, aby do pře-
rozdělení dotací nemusely za-
sahovat a aby přišly prostředky 
nemocnicím včas. Ministerstvo 
však návrhy odmítlo.

„Odmítáme postoj minister-
stva, který viní kraje z návrhu 
nezákonného postupu, minister-
stvo mělo možnost podle zákona 
určit jako příjemce dotace přímo 
poskytovatele zdravotních slu-
žeb, tento postup by byl mnohem 
rychlejší a operativnější. Ohrože-
ní však cítí ti, kteří prostředky na 
zvýšenou výplatu sestrám musí 
vyplatit,“ řekl náměstek hejtma-
na Stanislav Rybák.

Na kraj dorazilo 18 žádostí 
poskytovatelů zdravotních 
služeb sídlících na území 
Ústeckého kraje. Žádost 
o dotaci byla v celkové výši 
36,7 milionu korun.  gz
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Teplický rodák 
a úspěšný moderátor 
Vladimír Kořen se 
zrovna nenudí. 
Kromě účinkování 
v populárně zábav-
ném televizním po-
řadu Zázraky přírody 
totiž zabrousil i do 
politiky. V rozhovo-
ru vzpomíná i na to, 
jak jako kluk chodil 
hledat zkameněliny 
na řetenickou vápen-
ku či na staré teplické 
parky a dvorky…

Jste úspěšným moderátorem, 
jak jste se k této profesi vlast-
ně dostal? 
Jsem vystudovaný novinář 
a okolo novin nebo rozhlasu 
jsem se motal i na teplickém 
gymnáziu. Žurnalistika mi 
přišla jako nejživější a nej-
atraktivnější povolání. Být 
u výjimečných událostí, ptát 
se, hledat pravdu… Při studiu 
na Fakultě sociálních věd 
UK jsem už pracoval v České 
televizi. Nosil jsem kazety, psal 
jednoduché upoutávky a pozo-
roval tehdejší televizní hvězdy 
při jejich práci. Leccos jsem 
okoukal a postupně se jako 
televizní moderátor dostal na 
obraz. Četl jsem krátké zprávy, 
velkým předělem pro mě byly 
povodně 2002, s velkou vodou 
jsem tak nějak vyplaval a do-
stal se do povědomí.

V televizním pořadu Zázraky 
přírody děláte i různé pokusy, 
na jaký nikdy nezapomenete? 
Každý pokus se zapisuje do 
paměti. Často je to velký adre-
nalin, navíc při natáčení bývá 
dost veselo. S Marošem Kra-
márem a kamarády ze štábu 
si užijeme hodně srandy.  Jsou 
ale pokusy, ze kterých se mi 
dělají závratě ještě teď – jako 
slaňování žižkovské věže nebo 
letecká akrobacie s Marti-
nem Šonkou. To jsou opravdu 
zážitky, při kterých se mi vrací 
pocit strachu. 

Jaké bylo dětství v Teplicích? 

Kam jste jako kluci nejčastěji 
chodili „šmejdit“?
Jsem od Zámecké zahrady. 
Když jsem byl malý, ulice se 
jmenovala Kubánské revolu-
ce, když jsem vyrostl, stala se 
Americkou. Mojí základkou 
byla „Švabinka“. Kromě parku 
a dvorků mezi domy jsem 
chodil třebas na řetenickou 
vápenku hledat zkameněliny 
a taky ryby jsem chytal na 
nejrůznějších propadlinách 
Kateřině, Srbicích nebo na 
Újezdečku.

Vystudoval jste teplické 
gymnázium. Byl jste se ně-
kdy v poslední době podívat 
v tamním bio parku? 
Nebyl a celkem mě to mrzí. 
Jako starosta Říčan toho času 
moc nemám, ale až bude 
příležitost, určitě vyrazím. Na 
oplátku zvu do geoparku u ří-
čanské základky na náměstí.

Máte v Teplicích nějaká oblí-
bená místa? Jezdíte do regi-
onu? 
Teplice jsou v mnoha směrech 
nádherné s velkolepou his-
torií. Líbí se mi lázně, parky, 
dramatická krajina, nádherné 
vily a kostely… Je to velkolepá 

představa stát na místě, kde 
se potkal Goethe s Beethove-
nem. Do Teplic občas zavítám 
za rodiči, rád se procházím 
lázněmi a představuji si, kde 
by Teplice byly, kdyby nepřišly 
kvůli dolům o sílu pramenů.

S manželkou jste se poznal 
ještě v Teplicích? 
Ne manželka je z jiného 
krásného města Rychnova nad 
Kněžnou. Podhůří Orlických 
hor je zcela jiné, rodiny ve ves-
nicích žijí po staletí. Trochu 
jiná situace než v severních 
Čechách. S manželkou jsme se 
potkali na koci studií v Praze 
a dva roky jsme spolu bydleli 
v malé vsi. Říkali jsme, že jsme 
Kořenovi z Řepína u Kokořína. 
Jako tuláci jsme ale zakotvili 
v jiném městě začínajícím na 
Ř, totiž v Říčanech.

Jak jste se vlastně dostal 
k politice? Baví vás to, nebo to 
berete jako poslání, službu? 
Říčany mají problém s tlakem 
developerů. Kříží se tu zájmy 
investorů z celého světa. Od 
Číny přes Rusko až k Velké 
Británii. Chtějí stavět bytové 
domy nebo logistická centra. 
To by samo o sobě nebylo nic 

špatného, pokud by to ale 
neznamenalo vznik hlubokého 
dluhu na občanské vybave-
nosti. Říčany v roce 1990 měli 
něco přes osm tisíc lidí, teď 
jich mají šestnáct tisíc. A měs-
to musí budovat čistírnu, ka-
nalizaci, školy, školky, silnice... 
ale kde na to všechno vzít? Se 
sousedy jsme dali dohromady 
uskupení a řekli jsme, že musí-
me přibrzdit chaotický rozvoj 
a líp s developery vyjednávat 
o jejich podílu na infrastruk-
tuře města a stabilizovat finan-
ce. Když jsem se stal starostou, 
převzal jsem město s dluhem 
280 milionů. Představte si, 
že každý den musíte zaplatit 
100 000, o sobotách, o ne-
dělích, na Vánoce… od roku 
2010 každý den. I přesto ale 
investujeme a město měníme. 
Jestli mě to baví? Upřímně? 
Spíš ne. Beru to jako službu 
a povinnost.

Jak jako politik vidíte 
počínání teplické radnice? 
A když už jsme u toho, čistě 
teoreticky, nelákalo by vás 
tamní zastupitelstvo? 
Já samozřejmě sleduju na dál-
ku teplickou scénu. Primátora 
Kuberu znám, on byl primá-
torem už v době, kdy jsem 
studoval já. Tolik volebních 
období, to je skoro na kni-
hu rekordů. Občas je velmi 
vtipný, ale občas nemá pravdu.  
Vnímám Dominika Feriho, vím 
o aktivitách ředitele gymnázia 
Zdeňka Bergmana. Co se mi 
nelíbí? Oproti mému mládí 
zmizel zimní stadion a koupál-
ko v zámecké zahradě. Ale na 
druhou stranu Teplice jsou vel-
mi bohaté po finanční stránce.  
Teplické zastupitelstvo? To 
bych musel mít vážný důvod 
a vážné téma. Dělat politiku 
jen pro politiku je úchylnost.

Co vás v teplickém regionu 
trápí a chtěl byste to změnit? 
A co vás naopak těší? 
Myslím, že se pozitivně mění 

Vladimír Kořen: Bavilo by mě být rentiérem nebo výhercem ve Sportce

daniel mareš

barva: modrá
jídlo: francouzská 
cibulačka
hudba: momentálně 
The TAP TAP
číslo: 33, 277
politik: Karel IV.
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okolí Teplic, nová jezera, 
rekultivace výsypek. To je 
obrovská příležitost. Věc, která 
je neřešitelná, nebo možná 
řešitelná nějakým zázrakem, 
to je dlouhodobý vztah lidí 
k místu a sociální struktura. 
Teplice a Sudety obecně přišly 
o cit rodáků. Je to úcta k místu, 
která se dědí z otce na syna. 
A mnoho lidí z Teplic odchá-
zí… koneckonců i já jsem 
tenhle případ. Vlastně jsem 
Teplicím ještě nijak nevrátil 
dluh za své krásné dětství 
a studentská léta.

Vystudoval jste žurnalistiku, 
věnujete se moderování, jste 
úspěšným starostou. Je ale 
ještě nějaká profese, kterou 
byste si rád zkusil? 
No třeba rentiér by mě bavil 
nebo výherce v Sportce. Jako 
rybáře by mě bavilo starat 
se o nějaký rybník a les nebo 
park v jeho okolí. Takový 
rybníkář či hajný. No a pak je 
ještě jedna profese, která je 
mi blízká, a to je učitel. To je 
smysluplná profese.

Když se podívám na vaši 
profesní dráhu, ekologie 
a věda vás asi hodně baví...
Věda je vzrušující. Je to obje-
vování různých světů, špič-
koví vědci jsou jako Kryštof 
Kolumbus a zažívají nepopsa-
telné pocity ve chvílích, kdy se 
pohybují na hranici známého 
a neznámého světa. Věda ale 
vyžaduje člověka zaměřené-
ho na jeden cíl. Já jsem jiné 
nátury, já se nechávám rád 
okouzlovat, mám rád ozvlášt-
nění a v životě potřebuju stále 
nové a nové podněty. Rád se dí-
vám s otevřenou pusou a mám 
rád život.

V médiích se nedávno obje-
vila zpráva, že jste v dětství 
trpěl záněty v uších a téměř 
neslyšíte na jedno ucho, je to 
pravda? 
Ano na uši jsem byl velmi 
citlivý, možná proto jsem 
absolutně hluchý na tóny. Jestli 
na něco nemám talent, tak je 
to hudba. Rád poslouchám, ale 
neudržím rytmus a můj zpěv 
je bez čistých tónů. Nicméně 
není pravda, že neslyším. Hlu-

chý nejsem, někdy dělám, že 
neslyším. To když mě přemůže 
lenora nebo když se setkám 
s blbcem.

Ve starších rozhovorech jsem 
se dočetl, že jste prodělal 35 
autohavárií. Jednou vás do-
konce musel převážet i vrtul-
ník. Co se stalo? 
To jsme se stěhovali do Říčan. 
2. 7. 2000 do naší Škody 
120 narazil čelně americkej 
bourák. On jel 130, my 70. Měli 
jsme štěstí. Když jsme vyráželi, 
dal jsem na zadní okno dvě pa-
máteční vázy, které udělal můj 
děda z drahokamů a polodra-
hokamů. Takové těžké vázy, 
menší za manželku a větší za 
mě. Na cestě jsem ale asi po 
kilometru zastavil a ty vázy 
jsem schoval za sedačky. Třeba 
prudce zastavím, řekl jsem 
si. Ještě, že jsem to udělal. Za 
necelou hodinku poté už jsem 
letěl vrtulníkem s podezřením 
na krvácení do mozku, měl 
jsem zlomeninu obličejového 
komplexu, chvíli jsem nevi-
děl. Manželka měla tříštivou 
zlomeninu sedmého krčního 
obratle a málem nechodila.  
Nejsem dobrý řidič, ale většinu 
těch nehod tvoří takové malé 

šrámy a smůla. Já prostě jedu 
autem, vidím, jak někdo převá-
ží sádrokartonové desky, a pak 
vidím, jak gumovej pavouk, 
co ty desky drží, udělá: pink, 
pink. Jedna ta deska vyletí do 
vzduchu a spadne mi ve stoki-
lometrové rychlosti na kapotu. 
Takhle už přede mnou vypadly 
necky s asfaltem nebo cizí 
kolo. A za jednu nehodu může 
krásná paní, která mě strhla 
pohledem… 

Na řízení jste ale nezane-
vřel…
Fakt nejsem muž, co nasává 
vůni benzínu a oči mu v rych-
losti jiskří. Nikdy jsem nesklá-
dal kolečka motoru a výfukové 
plyny mi způsobují nevolnost. 
Na radnici mi už nabízeli, že 
budu mít řidiče. Ale to není 
hospodárné. Náklady na něj by 
výrazně převýšily škody mnou 
způsobené. Teď ale půjdeme 
do experimentu s plug-in hyb-
ridem. Budu jezdit elektromo-
bilem, tak jsem zvědavý, kdy 
přijde nějaký zkrat.

Ještě stále jezdíte rád 
vlakem? 
Vlaky zbožňuju. Moje trať byla 
097 Teplice-Lovosice. Nádher-
ná nádraží v Českém středo-
hoří. A ta jména: Žim, Opárno, 
Úpořiny, Žalany… A tahle trať 
je vlastně taky tak trochu 
minulostí, zničil ji sesuv při 
budování dálnice. Železnice 
mého dětství, to byla hlášení 
do skřípajících reprobeden, 
každé nádraží jiný hlas, jiná 
atmosféra… závory spouštěli 
muži s klikou, řetízky a dráty 
se rozeběhly jako tajemný 
kolotoč. V Říčanech bydlíme 
nedaleko trati a má to kouzlo, 

právě teď sedím na balkoně 
a přijel vlak z Prahy.

Co plánujete na podzim, kde 
vás fanoušci uvidí? 
Stále točíme a Zázraky přírody 
budeme točit i v roce 2018.  
Jsme rádi, že se lidé na Českou 
televizi dívají, a věřím, že 
pobavíme i překvapíme. Máme 
už naplánované nějaké pokusy, 
něco už je i natočené, ale ne-
smím moc prozrazovat. Jenom 
to, že jsme se s Marošem fakt 
dost bavili a nasmáli. Tak snad 
tu dobrou náladu a dávku 
vědeckého poznání přeneseme 
i divákům.

Jak nejraději trávíte volný 
čas? Jaké máte vlastně koníč-
ky, záliby? 
Já jsem rybář a filatelista. 
V létě chytám ryby, v zimě se 
hrabu ve známkách. Ani v jed-
nom nejsem zatím bohatý na 
úlovky. Na životní rybu čekám 
– pravda možná v místech, 
kde žádné velké ryby nejsou, 
a Modrého mauricia jsem 
zatím taky nenašel, za to mám 
ohromnou hromadu úplně oby-
čejných známek. Jenom bych 
toho volného času potřeboval 
o něco víc. 

Vladimír Kořen: Bavilo by mě být rentiérem nebo výhercem ve Sportce

Vladimír Kořen se narodil v roce 1973 
v Teplicích. Absolvent tamního gymnázia 
následně vystudoval žurnalistiku se 
zaměřením na politologii na Fakultě 
sociálních vět Univerzity Karlovy. 
Už řadu let ho vidíme na televizních 
obrazovkách jako populizátora ekologie 
a vědy. V současné době také účinkuje 
v oblíbeném pořadu Zázraky přírody. 
Zajímá se ale i o politiku. Od roku 2010 
je starostou středočeských Říčan. Je 
držitelem i několika významných oceně-
ní. Například za zásluhy o popularizaci 
vědy mu byla udělena Čestná medaile 
Vojtěcha Náprstka Akademie věd České 
republiky. V roce 2014 byl pak zařazen 
mezi 100 nejvýraznějších inovátorů 
střední a východní Evropy.

Vladimír Kořen

P R O F I L

Zázraky přírody 43 
foto Dagmar Vyhnalkova vysílání 2. 9. ČT1
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Komedii Ruská zavařenina uvidíte v divadle
Zajděte si do Krušnohorského 
divadla na hořkou komedii na 
půdorysu hry A. P. Čechova 
Višňový sad.

Hru Ruská zavařenina uvi-
díte 25. září od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 80 do 100 ko-
run. Ve hře jsme svědky pro-
měny společnosti a opuštění 
tradičních hodnot. Na rodině 
současných majitelů višňové-
ho sadu sledujeme nástup ka-
pitalismu, jehož začátky pro-
vází dravost a bezohlednost 
nastupující garnitury, rozpad 
rodinných vztahů a příklon ke 

konzumnímu způsobu živo-
ta. Ulická nahlíží tento feno-
mén s úsměvným nadhledem 
a lehkou ironii. Představitelka 
Marjány, herečka Ludmila Pa-
nenková získala za svůj výkon 
v této roli roku cenu na postu-
pové soutěži Děčínská brána, 
oceněn byl rovněž další člen 
souboru, Štefan Olšák, za ná-
vrh scény. Hraje divadelní sou-
bor DK Krupka.  zt

Do Teplic přijede královna scatu
Nevšední koncert vás v teplic-
kém Jazz Clubu čeká i na konci 
září. Miriam Bayle, označována 
za „královnu scatu“, slaví tento 
rok 25 let na jazzové scéně 
koncerty „Pocta Elle“ (100. vý-
ročí narození Elly Fitzgerald). 
Právě scat (vokální improviza-
ce) tyto dvě dámy spojuje. Ella 
Miriam ovlivnila natolik, že 
ji scat provází celou kariéru. 
Miriam Bayle se stala nejuzná-
vanější jazzovou zpěvačkou 
u nás. Miriam zazpívá písně, 
kterými se Ella proslavila. Její 
teplické vystoupení si vychut-
náte 29. září od 20:00 hodin. 
Vstupné je 180 korun.  zt

Taneční Grand Prix 
Teplice se blíží

Letos se uskuteční už 
14. ročník otevřené soutěže 
ve standardních a latinsko-
-amerických tancích. Akci 
si užijete 3. září od 11:00 
hodin v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 80 
do 120 korun.  zt

Nezapomeňte na 
Letní kino na zámku
Na malém nádvoří teplic-
kého zámku se až do 2. 
září promítají filmové hity. 
Začíná se vždy v 21:00 ho-
din. Na programu jsou filmy 
pro dospělé i pro nejmenší 
diváky. Kompletní program 
najdete na straně 2.  zt

P O Z V Á N K Y

Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření a díky motivačnímu systému 
rozdělí za pololetí mezi zdravotnická oddělení přes čtrnáct milionů korun
Pozitivní trend ekonomického vývoje 
Krajské zdravotní, a. s., potvrdily výsledky 
hospodaření společnosti za první pololetí 
roku 2017. Krajská zdravotní, a. s., je 
největším poskytovatelem zdravotní péče 
v Ústeckém kraji a patří mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice.

„Jsem velmi rád, že můžeme přijít s tak 
pozitivní zprávou, jako je dosažení zisku 
ve výši 32,45 milionu korun v období do 
30. 6. 2017. Plánovaný výsledek hospoda-
ření byl přitom o 1,15 milionu korun nižší. 
Po dosažení zlepšených hospodářských 
výsledků v minulých letech a loňském zis-
ku 6,62 milionu korun pokračuje pozitivní 
trend v hospodaření Krajské zdravotní 
i po letošním pololetním hodnocení. 
Můžeme tedy konstatovat, že Krajská 
zdravotní se v posledních letech řadí mezi 
úspěšně se rozvíjející firmy v České re-
publice,“ uvedl k příznivému hospodaření 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. 

„Aktuálně 
v návaznosti 
na stanovený 
motivační systém 
pro zdravotnická 
oddělení probíhá 
jeho vyhodnocení 
a administrativní 

zpracování za první pololetí 2017, přičemž 
dle stanovených kritérií a v souladu 
s finančním plánem společnosti na letošní 
rok jsou připraveny prostředky ve výši 
více než 14 milionů korun, které budou 
vyplaceny v srpnové výplatě, tedy v září,“ 
zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Příznivý trend hospodaření, dokla-
dovaný i výsledkem za první půlrok 
2017, je podle předsedy představenstva 
navíc dobrým předpokladem pro tvorbu 
prostředků, určených ještě v letošním 
druhém pololetí mimo jiné pro akce velké 
údržby a oprav, ale také na odměny 
u všech kategorií zaměstnanců, zejména 
však v rámci zmíněného vyhodnocení 
motivačního systému pro zdravotní úseky, 
uplatňovaného od roku 2014.

Nedílnou součástí strategie Krajské 
zdravotní, a. s., je postupná obnova 
nemocnic a modernizace jejich vybavení. 
Aktualizovaný celkový objem investičních 

aktivit v roce 2017 činí 852 milionů korun.
„Významné investice byly naplánovány 

do všech pěti nemocnic, které společnost 
spravuje. V děčínské nemocnici je to 
například rekonstrukce pavilonu s interními 
obory za 27 milionů korun, v ústecké 
Masarykově nemocnici za 51 milionů korun 
rekonstrukce dětského pavilonu, kdy bude 
rozšířen o nové jedno podlaží. V nemocnici 
v Teplicích začala výstavba pavilonu se čtyř-
mi operačními sály a sterilizací, kde cena 
vzešlá z veřejné zakázky je 185 milionů 
korun. Mostecká nemocnice již získala nové 
oddělení pro následnou intenzivní péči 
a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou 
péči, kde cena z veřejné zakázky přesáhla 
16 milionů korun, a v nemocnici v Chomu-

tově bude vybudován zcela nový stravovací 
provoz včetně nového technologického 
vybavení, který přijde na zhruba 60 milionů 
korun,“ vyjmenoval ze seznamu význam-
ných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.  

„Krajská zdravotní provádí investiční 
akce cíleně se zásadou důsledného 
využívání dotačních titulů a díky finanční 
investiční podpoře od Ústeckého kraje, 
který tímto umožňuje naplňovat dlou-
hodobou strategii postupné obnovy 
nemocnic a jejich přístrojového vybavení. 
Krajská zdravotní bude nadále usilovat 
o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní 
zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého 
kraje,“ ujistil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti.

Investice byly podpořeny 
Ústeckým krajem 

 
www.kr-ustecky.cz

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

Lůžko následné intenzivní péče na nově vy-
budovaném oddělení mostecké nemocnice

Rekonstrukce pavilonu interních oborů v nemocnici v Děčíně – průběh a vizualizace 
vzhledu budovy po dokončení
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Domácí péče pro vážně nemocné se může stát luxusem
Domácí zdravotní péče pro 
vážně nemocné lidi se může 
stát nedostupnou. Nové úpravy 
úhradové vyhlášky totiž na-
směřovaly poskytovatele této 
péče k preferování ošetřovatel-
sky méně náročných pojišťen-
ců. Podle Štěpánky Tomsové 
z agentury ACME, jenž působí 
na Ústecku, jsou změny nasta-
vené pojišťovnami a minister-
stvem zdravotnictví v rozporu 
s podstatou domácí péče, tedy 
že je určena právě pacientům 
s náročnými diagnózami.

V čem je domácí zdravotní 
péče, kterou ACME poskytuje,  
lepší než pobyt v nemocnici? 
Umožňuje nemocným lidem 
léčit se v pohodlí domácího 
prostředí namísto toho, aby 
byli hospitalizování v ne-
mocnici nebo nějakém jiném 
zdravotnickém zařízení. 

Je prokazatelné, že léčba 
v domácím prostředí je ob-
vykle kratší a výrazně šetří 
finanční prostředky zdravot-
ním pojišťovnám. Domácí péči 
indukuje lékař. V ACME máme 
skvělý tým registrovaných 
a proškolených zdravotních se-
ster, které odborně a efektivně 
ošetřují imobilní pacienty, apli-
kují injekce, provádí infuzní 

terapii, ošetřovatelskou reha-
bilitaci, ošetřují operační rány, 
defekty, odebírají krev a jiný 
biologický materiál, ošetřují 
stomie, zavádí a ošetřují kate-
try, sondy, pečují o pacienty na 
umělé plicní ventilaci  anebo 
také o umírající.

Za domácí zdravotní péči 
pacient neplatí?
Pacient ji neplatí, je hraze-
na z veřejného zdravotního 
pojištění.

Letos se změnil systém 
financování domácí zdravotní 
péče a v konečném důsledku 
na to doplácejí vážně nemocní 
lidé. Je to tak?
Ano. Pojišťovny hradí výkony, 
které byly ordinovány ošetřují-
cím lékařem. Ten určuje, kolik 
minut postačí na ošetření, jak 
často se má dělat a co přesně 
má sestřička u klienta vyko-
nat. Jenže zdravotní pojišťovny 
ve spolupráci s ministerstvem 
zdravotnictví nově nastavily 
změnu systému financování, 
která nezohledňuje případný 
nárůst té domácí zdravotní 
péče, kterou si vyžádají právě 
lékaři. V důsledku to vede 
k tomu, že agentury domácí 
péče, které poskytují zdravot-

ní péči pacientům 
s náročnými dia-
gnózami, s větší-
mi frekvencemi 
návštěv, o víkendech 
a svátcích a s větší 
spotřebou zdravot-
nického materiálu, 
jsou naprosto zne-
výhodněny. Úhrady 
se tak ocitají na 
hranici nákladovosti 
péče, což je absurdní 
a může to být pro 
některé poskytova-
tele i likvidační.

Je to v úplném rozporu s tím, 
že domácí péče by měla být ur-
čena právě pacientům s nároč-
nější diagnózou, kteří se mo-
hou a chtějí léčit v domácím 
prostředí, v kruhu své rodiny 
a blízkých.

Co je třeba udělat, aby 
se domácí zdravotní péče 
nestala pro vážně nemocné 
nedostupnou?
Jedinou cestou je narovnání 
úhradové vyhlášky. Letošní 
změnu úhrad zástupci zdra-
votních pojišťoven obhajují 
tím, že v segmentu domácí 
zdravotní péče dochází k vět-
šímu nárůstu spotřebovaných 
financí oproti ostatním. Jenže 

to je zapříčiněno 
demografickým 
vývojem v celé spo-
lečnosti, ale i vět-
ším povědomím 
veřejnosti o tomto 
druhu zdravotní 
péče. Omezení hra-
zení domácí péče 
ze strany pojišťo-
ven je nevhodné 
právě proto, že se 
jedná o péči vyžá-
danou lékařem. 
A agentury podle 

zákona i smluv s pojišťovnami 
nemohou klienta odmítnout. 
Je to demotivující a vede to 
k preferování ošetřovatelsky 
méně náročných pojištěnců, 
u kterých nehrozí překročení 
referenčního limitu. 

My v ACME a žádná solid-
ní agentura neodmítne klienta 
a poskytne mu potřebnou péči 
i za cenu regulací, které bude 
muset v dalším roce složitě 
a většinou neúspěšně řešit.

Cestou ven z téhle nešťastné 
situace je jen změna úhradové 
vyhlášky, kterou vypracovává 
ministerstvo zdravotnictví kaž- 
dý rok a která by opět zohled-
nila právě ty složitější případy, 
které potřebují větší a nároč-
nější péči.  pr

Muž z Bíliny dostal 
neobvyklý implantát
Operatéři z ústecké Masary-
kovy nemocnice, jako první 
v České republice, nahradili 
pacientovi část lebky implan-
tátem. Jde o velmi neobvyklý 
operační výkon, kdy byla 
pacientovi velká chybějící část 
lebeční kosti nahrazena unikát-
ním implantátem vyrobeným 
na míru z titanové slitiny. Jako 
první operaci podstoupil sedm-
apadesátiletý muž z Bíliny, kte-
rý utrpěl před sedmnácti lety 
úraz, kdy bylo nutné provést 
neodkladný život zachraňující 
operační výkon.

„Před mnoha lety jsme byli 
nuceni neprodleně, s cílem za-
chránit pacientovi život, provést 
spolu s odstraněním rozsáhlého 
krvácení nad celou mozkovou 
hemisférou takzvanou dekom-
presivní kraniektomii. Podsta-
tou tohoto výkonu je odstranit 
velkou část lebečního krytu, aby 
měl poraněný mozek dostatek 
místa a nedošlo k fatální poru-
še jeho prokrvení při vzniklém 
otoku. Život pacienta i všech-
ny jeho neurologické funkce se 
nám neodkladnou operací poda-
řilo zachránit,“ uvedl neurochi-
rurg  Petr Vachata.

„V následujících letech jsme 
se snažili chybějící defekt le-
beční kosti nahradit různými 
dostupnými materiály, nicméně 
všechny minulé operace skonči-
ly odmítnutím materiálu. Paci-
ent byl tedy téměř sedmnáct let 
bez trvalého lebečního krytu,“ 
doplňuje ústecký neurochirurg.

„Operační výkon proběhl 
bez komplikací a trval necelou 
hodinu. Vlastní implantát byl 
k okrajům lebeční kosti pevně 
po obvodu přifixován titano-
vými šroubky. V pooperačním 
průběhu se neobjevily žádné 
komplikace a pacient byl pro-
puštěn do domácího ošetřová-
ní,“ dodává Vachata.  zt

Teplická nemocnice 
dostala nové 
zavinovačky 
Díky dlouholeté spolupráci 
s Hanou Machovou získalo 
dětské oddělení teplické 
nemocnice od maminek už 
více než 50 kusů originálních 
zavinovaček.

„Zavinovačky se staly ne-
postradatelnou pomůckou při 
péči o novorozence nejen pro 
maminky, ale také pro zdra-
votnický personál. Splňují 
nároky na pohodlí miminka 
a snadnou manipulaci. Vnitřní 
strana zavinovačky je tvořena 
měkkým fleesem a vnější stra-
na barevným plátnem s dět-
skými motivy. K zajištění zavi-
nutí slouží bavlněné tkalouny, 
kterými lze regulovat pevnost 
zavinutí. Používání zavino-
vaček se na oddělení velmi 
osvědčilo,“ říká vrchní sestra 
dětského a dorostového oddě-
lení Kamila Tetřevová.

Hana Machová a další ma-
minky věnují vyhotovení zavi-
novaček svůj volný čas a také 
nemalé finanční prostředky. 
Jejich zavinovačky se staly na 
dětském oddělení nepostrada-
telnou pomůckou při péči o no-
vorozence, miminka se v nich 
cítí jako v bavlnce.  gz

Onkologický stacionář  
prošel rekonstrukcí
Onkologický areál ústecké Ma-
sarykovy nemocnice V Podhájí 
prošel rekonstrukcí. Vznikl 
tam zcela nový stacionář pro 
ambulantní podání chemote-
rapie. Rekonstrukce onkocen-
tra v Ústí a Chomutově stála 
Krajskou zdravotní dohromady 
484 milionů korun.

„Pro onkologické pacienty 
je nyní nově k dispozici pros-
torný aplikační sál se 14 no-
vými polohovacími křesly 
a s vlastním sociálním záze-
mím, velkoplošnými TV přijí-
mači a připojením na internet, 
čekárna se šatními skříňkami 
a sociálním zařízením včetně 
bezbariérového WC. Vznik-
ly zde dvě moderně vybavené 
ambulance klinické onkolo-
gie s kabinkami pro pacienty, 
kancelář mobilního hospicu 
a paliativní ambulance,“ uved-
la primářka onkologie Marti-
na Chodacká. 

Onkologické oddělení je sou-
částí Komplexního onkologic-
kého centra v Masarykově ne-
mocnici. Je jedním ze třinácti 
komplexních onkologických 
center v Česku. Ročně projde 
stacionářem téměř 4500 paci-
entů.  gz
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Jsme holandská společnost, zabývající se přestavbami užitkových vozů 
do 3,5 t, sídlící v průmyslové zóně III. v Krupce na Teplicku. Ve výrobním 
závodě probíhá montáž jednotlivých dílů určených k těmto přestavbám

HLEDÁTE PRÁCI?

Hledáme kvalifikované a aktivní kolegy s chutí se rozvíjet 
v dynamické rodinné holandské společnosti!

OBALOVÝ SPECIALISTA
INŽENÝR KVALITY S AJ
KONTROLOR KVALITY

SKLADNÍK

MOTIVUJÍCÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ
ŠIROKOU ŠKÁLU BENEFITŮ

BONUS NOVÉMU ZAMĚSTNANCI VE VÝŠI 5000,-
MODERNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI, 

PŮSOBÍCÍ NA TRHU JIŽ 60 LET
ČISTÉ NEHLUČNÉ PROSTŘEDÍ 

Kontakt pro bližší informace či zaslání Vašeho životopisu: 
p.blahnikova@snoeksautomotive.cz , tel.: 477 101 210.

 Budeme se těšit na spolupráci. 

I N Z E R C E

Linwood Lee Taylor Trio 
v teplickém Jazz Clubu
Užijte si v teplickém Jazz 
Clubu pořádnou poprázdnino-
vou dávku blues. Už 16. září 
od 20:00 hodin tu zahraje 
Linwood Lee Taylor se svou 
kapelou. Vstupné je 200 ko-
run. Linwood je talentovaný 
americký bluesman. Jeho 
hudební styl vychází z blueso-
vých legend, jako jsou Albert 
King, Howlin‘ Wolf, 
Muddy Waters, 
Freddy King a v ne-
poslední řadě vám 
svým osobitým ky-
tarovým projevem 
připomene Jimiho 
Hendrixe. Linwood 
také výborně 
ovládá akustickou 

kytaru, ale v Evropě bude opět 
hrát především na elektri-
ku. Koncertuje převážně na 
východním pobřeží Spojených 
států, kde v minulosti oslňoval 
společně se slavným Albertem 
Collinsem. V Evropě je znám 
spíše v její západní části, kde 
například stával na pódiu po 
boku Joea Louise Walkera.  zt

Činoherák v Krušnohorském 
divadle se slevou
Pořadatelé letošního ročníku festivalu „Divadlo na zámku“ nabá-
dají příchozí, ať si uschovají vstupenky z inscenace Jindřich VI. 
– první díl, který bude uveden v rámci zmiňované akce. Druhý díl 
stejnojmenného Shakespearova historického dramatu z produk-
ce Činoherního studia Ústí nad Labem připravují pořadatelé do 
velkého sálu Krušnohorského divadla na 12. září. Při předložení 
vstupenky na Jindřicha VI. – I. díl z Divadla na zámku vzniká 
sleva na vstupném ve výši 20 procent.  zt

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Alberta Einsteina
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Dobré ráno
s Petrem Beranem
5:00 - 9:00 hodin

88,8 FM

Beran-žít.indd   1 24.3.2017   10:03:24

I N Z E R C E

Restaurování je v plném proudu
V Beuronské kapli Gymnázia 
Teplice se i v červenci naplno 
pracovalo. Firma RE za pomoci 
brigádníků – studentů historic-
kých a výtvarných oborů pilně 
spolupracovala na restaurová-
ní výzdoby kaple. Připomíná-
me, že tyto práce jsou finan-
covány z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a že jsou 

součástí projektu Mundani. 
 Gymnázium Teplice

Nejstarší obyvatelka Krupky 
oslavila své životní výročí

Před téměř 100 lety na konci července se narodila nejstarší 
obyvatelka Krupky. Paní Matylda Klimešová tak zažila ještě staré 
mocnářství Rakousko-Uhersko, 1. světovou válku či tzv. první re-
publiku. U příležitosti svých 99 narozenin, které oslavila před ně-
kolika málo dny, se stala nejstarší obyvatelkou Krupky. Její životní 
zkušenosti tak mapují uplynulé století se všemi společenskými 
událostmi a změnami, které tento čas přinesl. Optimisticky nala-
děná a vitální oslavenkyně vyprávěla gratulantům o svém životě 
v Krupce. Z Brna se sem i s manželem přistěhovali již před válkou 
a dle vlastních slov se jim v Krupce žilo hezky a spokojeně. Paní 
Klimešová se svěřila, že nejšťastnější byla ve „své“ prodejně KNI-
HA, která bývala na náměstí v Bohosudově. Jako milou a vstřícnou 
prodavačku knih si odtud paní Klimešovou pamatují celé genera-
ce čtenářů. Zde pracovala celých 24 let. Dnes jí dělá radost nejen 
rodina, ale hlavně spousta přátel, kteří svou milovanou „tetu“ rádi 
a pravidelně navštěvují. Dokazuje to mnoho obrázků, drobností 
a pozorností, které má v bytě vystavené.  Rostislav Kadlec, Krupka

Gymnázium hledá rodinu 
pro studenta z Maďarska
Uplynulý školní rok přijelo do 
České republiky třináct výměn-
ných studentů. Touto dobou 
již zažívají „obrácený kulturní 
šok“ po návratu do své vlasti. 
Již za měsíc do České republi-
ky přijedou studenti z celého 
světa, aby zde jeden školní rok 
žili s hostitelskou rodinou, cho-
dili na střední školu a učili se 
český jazyk. Pro jednoho z nich 
ještě hledáme hostitelskou 
rodinu. Hostitelský program je 
příležitostí, abyste se studen-
tem sdíleli svůj příběh, své tra-
dice a své zvyky a současně se 
něco dozvěděli o jiných lidech 
a jejich kulturách. Koncem 

srpna přijede do ČR patnáct 
studentů a pro jednoho z nich 
ještě hledáme hostitelskou 
rodinu. Jedná se o 16letého 
studenta z Maďarska. Má cit 
pro fair-play. Fotbalista, IT 
nadšenec, zajímá ho psycho-
logie. Přijede do ČR strávit 
příští školní rok. Staňte se jeho 
hostitelskou rodinou a zažijte 
jedinečný zážitek kulturní 
výměny. Hostit můžete také jen 
na 3 měsíce – a můžete se tak 
stát „popříjezdovou“ rodinou. 
Napište nám o dopis od tohoto 
studenta. Kompletní informace 
najdete na webové stránce 
gymtce.cz.  Gymnázium Teplice
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Parohová chodba na zámku
Zoologické sbírky muzea 
vznikly poměrně pozdě, i když 
základy tohoto ústavu byly po-
loženy již v roce 1873 (Fasslovo 
muzeum), respektive 1894 
(spolkové muzeum). V roce 
1911 získalo muzeum rozsáh-
lou sbírku brouků (265 krabic 
s téměř 7 215 exempláři) z po-
zůstalosti dr. J. Baumeistera. 
V roce 1977 bylo v renesanční 
chodbě zámku vystaveno 
paroží pocházející převážně ze 
zástřelů ve šlechtických obo-
rách krušnohorských polesí. 
Takto instalovaná „Parohová 
chodba“ byla však koncem 80. 
let minulého století v důsledku 
probíhající rekonstrukce zru-
šena. O její nové instalaci bylo 
rozhodnuto v roce 2008 a do 
stávající podoby byla uvedena 
v květnu 2009. Při její instalaci 
byly použity nové poznatky při 
snaze o zachování původního 
rázu. Z vystavených exponátů, 
které svědčí o vysoké úrovni 
chovu vysoké spárkaté zvěře, 
vypovídají zejména jelení tro-
feje číslo 6, 11, 16 a 21 v „Paro-
hové  chodbě I“ a paroží číslo 9 
v „Parohové chodbě II“. Rovněž 
ukázky vadných parůžků srnčí 
zvěře dokladují, že v místních 
lesích a oborách prováděli 

jejich majitelé řádný negativ-
ní výběr chované zvěře. Lov, 
či lépe řečeno myslivost, je 
jednou z nejstarších činností 
člověka. Přestože dnes používá 
v chovu moderní chovatelské 
metody s využitím vědeckých 
poznatků z genetiky, zachová-
vá tradice, které založili naši 
předkové. Výrazně je to vidět, 
či spíše slyšet, v mysliveckém 
názvosloví, které se nijak 
výrazně nezměnilo po staletí. 
Doklad zachovávání tradi-
ce můžeme spatřit i zde, na 
podložkách trofejí. Základní 
tvar a použitý materiál zůstává 
stejný od 18. století. Parohová 
chodba je doplněna expozicí 
grafických listů zobrazujících 
přírodní a myslivecké náměty 
většinou z okolí Teplic.

 Bohuslav Bořek, Regionální muzeum Teplice

I N Z E R C E

Vysvědčení v Arkadii
Konec školního roku oslavo-
vali také v soukromé speciální 
škole Arkadie. Na osmdesát 
kluků a holčiček, ale také mla-
dých mužů a slečen ve věku od 
sedmi do osmnácti let dostalo 
vysvědčení a vyrazilo za prázd-
ninovými dobrodružstvími. Ti 
nejstarší, dvě slečny a dva mla-
díci, si šli pro vysvědčení dříve. 
Jejich školní rok totiž končil 
závěrečnými zkouškami v prak-
tické škole a vysvědčení pro ně 
bylo na této škole poslední. Po 
praktické a teoretické zkoušce 
se s čerstvým vysvědčením 
vydají do relativně samostatné-
ho života. Díky komplexnosti 
služeb Arkadie bude ale pořád 
k dispozici pomocná ruka v po-
době asistentů v sociálně te-
rapeutických dílnách. U ostat-
ních se odměňovalo skutečně 

v poslední červnový den. A bylo 
to stejné jako na všech školách. 
Oči prvňáků plné očekávání, 
kytičky pro paní učitelku, foto-
grafující maminky a tatínkové. 
Ve „školičce“ na Valech, jinak 
odloučeném pracovišti ZŠ a PrŠ 
Arkadie, o.p.s., dostalo své 
vysvědčení na tři desítky těch 
mladších kluků a holčiček. Pro 
čtyři z nich to bylo vysvědčení 
první, ti se opravdu nemohli 
dočkat. Museli ale počkat, až 
se společně představí dvěma 
písničkami rodičům, a teprve 
potom nadešel ten významný 
okamžik. Pro každého měla 
paní učitelka pár milých slov, 
na oplátku dostala ona i její 
asistentka kytičku. Po nich 
si vysvědčení převzalo osm 
těch, kteří ve „školičce“ končí 
a odchází na druhý stupeň do 
hlavní budovy, dolů do Šano-
va – do Archy. Vzdělávání dětí 
ve speciální škole Arkadie je 
významnou službou pro děti 
se zdravotním postižením 
a jejich rodiny. Ne pro všechny 
je optimální cestou inkluze do 
škol v hlavním proudu. Pro ty, 
jejichž míra postižení inkluzi 
neumožňuje, je Arkadie připra-
vena poskytnout své služby.

 Josef Hon, Arkadie Teplice
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5. května – u hřiště 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12. 
Krušnohorská – parkoviště 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.
Unčínská  30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Proboštovská x Táborská 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 1.9.–
5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 29.8.–1.9., 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 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 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.
Masarykova x Olbrachtova 14.9.–18.9., 19.10.–
23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 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) 20.9.–23.9., 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 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  14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Zemská 1439  21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 
30.11.–4.12.
Hlávkova  15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova  1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Nedbalova x Fibichova 14.9.–18.9., 19.10.–
23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Edisonova 1841–3 na parkovišti 25.9.–28.9., 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Severní x Na Haldách  21.9.–25.9., 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 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.) 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 
30.11.–4.12
Skupova x Havlíčkova  28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Skupova x Thámova  25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 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  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“ 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 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Kosmonautů  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  18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
V Závětří 1676 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683 24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 
2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom 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 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 
31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–
18.12.
J. Hory x U Horského pramene 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J. Hory x Vančurova 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 21.8.–24.8., 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–
25.11., 27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  1.9.–
5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K. Čapka 11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Zeyerovo nám. 1300 28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 15.9.–19.9., 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–
2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 25.8.–29.8., 
29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Křičkova x Škroupova., 11.9.–14.9., 16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10  18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
P.Holého x Purkyňova 22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Tyršova., 6.9.–9.9., 11.10.–14.10., 
15.11.–18.11., 20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.

Písečná 2990  30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
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 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12
Stará Mlýnská x Souběžná  19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku  7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 
4.12.–7.12.
Svatováclavská x Vladislavova  7.9.–11.9., 
12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3  22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Habrová 3082 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 
12.12.–15.12.
Javorová 3025 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Francouzská x Varšavská 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň  11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Slovenská 2638  18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5 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 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–
4.11., 6.12.–9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
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   29.8.–1.9., 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 12.9.–15.9., 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení., 30.8.–
2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Vrázova x Svojsíkova  23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků  11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  21.8.–24.8., 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 
14.12.–18.12.

Stará Duchcovská 403   12.9.–15.9., 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Sklářská 223 – 247 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
V Břízkách – točna  MHD 13.9.–16.9., 18.10.–
21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  11.9.–14.9., 16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 21.8.–24.8., 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 28.8.–
31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Litoměřická 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Zrenjaninská 297–8 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.
Zrenjaninská 320–1 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  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: 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: 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
Za odpad mimo kontejner hrozí pokuta 
Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo nádoby 
k tomu určené je přestupkem, za který občanům 
hrozí pokuta do výše 50 000 korun. 
Zákaz ukládání velkoobjemového odpadu:  
nábytek – křesla, židle, postele, skříně , 
podlahové krytiny – koberce, linolea , sanitární 
keramika – umyvadla, toalety.
Pokud se potřebujete zbavit tohoto druhu 
odpadu, jsou vám zdarma k dispozici 
velkoobjemové kontejnery přistavované na 125 
stanovišť po celém městě. Jejich přehled včetně 
harmonogramu najdete na: www.teplice.cz, 
v záložce„odpady“. Tyto odpady nepatři sem ani 
do velkoobjemových kontejnerů:  elektroodpad 
– lednice, televize, pračky, mikrovlnné trouby, 
drobná elektro zařízení . Nebezpečný odpad 
– zbytky barev, ředidla, vyjetý olej, zářivky, 
autobaterie, atd.,  suť, zemina, kamení (předat je 
možné ve sběrném dvoře v omezeném množství) 
Všechny výše uvedené odpady můžete také 
ZDARMA uložit na sběrný dvůr v ul. Úprkova 
3120, Teplice. 
Otevřeno: Pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hod. 
a v sobotu 8.00 – 14.00 hod.

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

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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Darujte městu vánoční strom
Každoročně centrum Teplic 
zkrášlí několik vánočních 
stromů. Pokud v nejbližší 
době uvažujete o pokácení 
vzrostlého jehličnatého stro-
mu a chtěli byste jej darovat 
městu, obraťte se na Dagmar 
Teuschelovou, vedoucí odboru 

životního prostředí, a to 
telefonicky na č. 417 510 903 
nebo elektronicky na adre-
se teuschelova@teplice.cz. 
Nabízený strom by měl být 
nejméně 11 m vysoký a pravi-
delně rostlý. Nabídky můžete 
zasílat do 13. října.  zt

Částečná uzavírka Nákladní ulice
Částečná uzavírka ulice Nákladní od okružní křižovatky s ulicí 
Novosedlická po křižovatku s ulicí Spojenecká probíhá z důvodu 
rekonstrukce vodovodu a zrušení kanalizace. Uzavírka bude 
ukončena k 31. srpnu.  zt
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