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Jiří Reissig

Fotografování není 
koníček, je to kůň
STRANY 8–9

Rekonstrukce 
Zámeckého 

náměstí bude 
hotová do Vánoc

STRANA 4

Vládu nad vodou 
přeberou města, 

její cena ale asi 
neklesne

STRANA 7

Zprávy

Byznys

teplice



Tip Hany 
Machové
Když se řekne kul-
tura v Teplicích, 
naskočí mi několik 
„hudebních“ jmen. 
Roman Dietze, 
tj. Severočeská 
filharmonie Tep-
lice, která v těch-
to dnech hraje 
koncerty pro žáky 
mateřských, základních i středních 
škol. Jaroslav Purkyt uvádí 22. září 
večer plný samby a o týden později 
v Jazzclubu zazpívá Miriam Bayle ke 
100. výročí narození Elly Fitzgerald. 
Martin Uhrik na Hvjezdě nabídne 
30. září MoveBreakers, kteří hrají 
mix electro-swingu, funky i italské-
ho folkloru. Od Antonína Moravce 
v Zahradním domě (i jinde) vybírám 
The Boom band 1. října nebo ruskou 
folk metalovou kapelu Kalavela 
19. října. S dětmi se můžete v září 
vypravit na velkou nedělní diva-
delní pohádku Princezna se zlatou 
hvězdou na čele nebo na autorské 
představení Maňáskového divadla 
v Teplicích Červená karkulka. Já 
sama se do divadla vypravím až 
v říjnu na dvě představení He-
reckého studia. Mám ráda režii 
Petry Würtzové, tentokrát to bude 
divadelní adaptace Kytice, Máj. A na 
pohádku „Broučci“ vyrazím už po-
druhé, protože se mi na jaře moc lí-
bila. Poslední pozvánka je na Týden 
nízkoprahových klubů (do 22. září). 
NZDM Luna nabídne Herní festival 
v Trnovanech v okolí Luny. Příchozí 
si mohou zasportovat, vyzkoušet 
hudební nástroje, soutěžit apod. 
Nabídka aktivit mapuje činnosti, 
které Salesiánské středisko nabízí 
dětem a mládeži v Teplicích už od r. 
1998. Mimochodem nevíte o volných 
prostorách v Trnovanech, kam by 
se nízkoprahový klub, doučování 
a kroužky mohly přesunout?

 Hana Machová, Salesiánské středisko Štěpána Trochty

K U L T U R O U

KLUB HVJEZDA
začátek vždy ve 20:00 hod.
23/9  REMEMBER – KILLING FLIES (blues-rock/Australie 

– Francie) + DOT (blues-rock‘n‘roll/Praha) + ZERO 
ZERO (punk-rock/TP) + LOUTY (punk-rock/Roudnice) 
+ REMEMBER THE HEROES (punk-rock/TP) 

30/9  MOVEBREAKERS + DJ (electro swing/Praha) 
7/10  SCHLAK (crossover-rock‘n‘roll/TP) + SANDRA 

A JEJÍ VEMBLOUDI (rock-punk/Most) + DEVIANT 
(hard rock-metal/TP)

14/10  VISACÍ ZÁMEK (punk-rock/Praha) 
+ HLAHOL (hard rock-metal/Teplice)

21/10  UŽ JSME DOMA (experimental-punk/Praha) 
+ GORILY V MLZE (alternative/Tisá) 

28/10  COWER (thrash/Teplice) + FLESHLESS 
(death-grind/Děčín) + V.A.R. (metal-thrash/Liberec) 
+ NOT! (hardcore-grind/Teplice) 

25/11  WHITESNAKE REVIVAL

BOŽÁK 
7/10 2000 6 WEAPONS
20/10 2100 LOGIC (YYY) a M + ENT. / Zhora vypadá všechno líp
27/10 2100 ROCK LIVE TOUR 2017
1/12 2100 ZNOUZECNOST

JAZZ CLUB
22/9 2000 ADRIANO TRINDADE AND LOS QUEMADOS
29/9 2000 MIRIAM BAYLE (pocta Elle)
7/10 2000 AGA DERLAG TRIO
9/10 2000 MICHAELA RABITSCH A ROBERT P. QUARTET
13/10 2000 PETR KALANDRA MEMORY BAND
21/10 2000 VEČER PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘÁTKA
28/10 2000 BUCKSHOT GALA

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)
2/11 2000 WHITE COWBELL OKLAHOMA (Kanada) 

APE SHIFTER

KINO KVĚTEN
20/9 1730 LOGANOVI PARŤÁCI
21/9 1730 DOBRÝ ČASY
22/9 2000 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
23/9 1530 LEGO NINJAGO FILM 3D
23/9 2000 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
25/9 1730 SAMA
26/9 1730 PO STRNIŠTI BOS

27/9 2000 DRUHÁ STRANA NADĚJE
28/9 2000 BLACK SABBATH: THE END OF THE END

29/9 2000 WIND RIVER
30/9 1730 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
24/9 1030 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
24/9 1900 BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR
25/9 1900 RUSKÁ ZAVAŘENINA
1/10 1800 VIVAJUMP – TANČÍM SE SVÝM OSUDEM
2/10 1900 KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
6/10 900 a 1700  TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
7/10 1800 VIVAJUMP – TANČÍM SE SVÝM OSUDEM
9/10 1900 ČOCHTAN VYPRAVUJE (DIVOTVORNÝ HRNEC)
11/10 1900 THE LOSER(S)
12/10 1000 a 1800  KYTICE, MÁJ
18/10 1900 DALIBOR JANDA
19/10 1000 a 1800  BROUČCI
20/10 1000 a 1800  BROUČCI
22/10 1030 MALÁ ČARODĚJNICE
23/10 1900 DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ
27/10 1900 HALLOWEENSKÁ PÁRTY
31/10 1900 FRIDA

DŮM KULTURY
26/9 1600 a 1700  ČERVENÁ KARKULKA
3/10 1900 ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
17/10 1800 ELVIS 40 (poslechová diskotéka)
24/10 1600 a 1700  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
25/10 1900 SLET BUBENÍKŮ

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 1/10 CESTOU NECESTOU (fotograf Jiří Reissig)
do 19/11 VÝSTAVA NEJMLADŠÍ MUZEJNÍ SBÍRKY 

BIBLIOFILIÍ ZE SBÍREK KNIHOVNY MUZEA
od 22/9 do 26/11  BIBLIOFILIE – KNIHY LÁSKOU TVOŘENÉ

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

Veronika Gajerová ve slavné klasice na prknech Krušnohorského divadla
Zajděte si do Krušnohorského diva-
dla na špičkovou ukázku propraco-
vaného psychologizujícího herectví. 
Pražské Divadlo Rokoko přiveze 
do Teplic slavnou hru Kdo se bojí 
Virginie Woolfové. Hraje se 2. října 
od 19:00 hodin a vstupné je od 260 
do 340 korun. Autor hru po pade-
sáti letech lehce zkrátil a pročistil 
a novou verzi přeložil do češtiny Jiří 
Josek. Dramatický klenot se rozzářil 
i díky režii Petra Svojtky. Veronika 
Gajerová jako společensky i lidsky 
frustrovaná Martha a Aleš Procházka 
v roli jejího muže George dokážou 
skrývaná zranění svého staršího 

manželského páru podat přesně, bez 
nadbytečné exprese, přesto však drs-
ně a výstižně. Oba interpreti podávají 
vrcholné výkony své herecké kariéry. 
Také představitelé mladšího páru - 
Viktor Dvořák a Veronika Kubařová 
– šťastně uchopili možnosti, jež jim 
text nabízí a postupně se dostávají 
při atacích Marthy a George až ke 
dnu svých postav. Albeeho hra byla 
v šedesátých letech, kdy vznikla, 
často porovnávána s absurdním 
dramatem. Nyní, jakoby očištěna 
dravým proudem „cool“ dramatiky, se 
stává překvapivě aktuální výpovědí 
o našich současných frustracích.  zt
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I N Z E R C E

Co si myslíte 
o rekonstrukci 
nádraží?

Lukáš Šotner 
30 let, technik 
Teplice 

Jsem určitě pro 
rekonstrukci, 

je to první vizitka města, 
kterou návštěvník přijíždě-
jící vlakem vidí.

Karin  Körschnerová 
25 let, mateřská dov. 
Teplice
 
Myslím si, že 
rekonstrukce 

nádraží je super nápad. Ale 
aby to nezůstalo jen u plá-
nování. Snad se dočkáme 
pěkného nádraží, za které 
se nebudeme muset stydět. 

Eliška Beňková 
35 let, obchodnice 
Teplice
 
Už bylo na čase 
a vyčistit přední 

část vstupu by taky neuško-
dilo. A pak se lidi přestanou 
ptát, kde to nádraží vlastně 
máme. 

Kateřina Nesvatbová 
26 let, zaměstnaná 
Teplice
 
Nádraží se mě 
tedy moc netý-

ká, ale je dobře, že se s tím 
konečně začne něco dělat. 

A N K E T A

Rekonstrukce nádraží je v dohlednu

Teplice – Nádraží v Teplicích 
se dočká opravy. A teplické 
nádraží nebude v našem 
kraji jediné. V příštím roce 
má začít rekonstrukce také 
nádraží v Bílině anebo v Mos-
tě. Ohlásila to Správa želez-
niční dopravní cesty (SŽDC).  
V současné době hledá správa 
vhodné stavební firmy, které 
modernizace vybraných ná-
draží provedou. 

Teplické nádraží si už re-
konstrukci zaslouží, historická 
budova je značně zanedbaná. 

Plánována je obnova konstruk-
cí a povrchů, zajištění bezbari-
érovosti. Provoz budovy by měl 
být modernější a hospodárněj-
ší. Na rekonstrukci SŽDC vy-
naloží téměř čtvrt miliardy ko-
run. Jen to ještě chvíli potrvá. 
Začátek prací je naplánován 
na rok 2020 až 2021. Vyplý-
vá to z programu rekonstruk-
ce a revitalizace osobních ná-
draží pro roky 2018 až 2022, 
který SŽDC zveřejnila. Nádraží 
v Teplicích využije denně zhru-
ba 4200 cestujících.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 20. 9. 2017 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 10. 10. 2017  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz 
 V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p. 
 Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno 

Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media 
Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 
10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: 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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Nemusíte do Prahy
 

Teplé měsíce 
jsou sice pryč, 
ale i mimo 
lázeňskou 
sezónu je 
v Teplicích 
co dělat.

Je přece fajn si zavítat 
do zdejšího divadla, klubů, 
kin anebo do Jazz Clubu. 
V jeho komorní atmosféře 
si totiž můžete užít špičko-
vá vystoupení českých i za-
hraničních interpretů. A ne 
ledajakých. Mnohdy jde 
o špičky ve svém oboru.

Když se podíváte na 
mapu České republiky, 
moc podobných zařízení, 
jako je teplický klub, na 
ní nenajdete.

Není se pak čemu divit, 
že se k nám muzikanti tak 
rádi vracejí. Jen řada Tep-
ličanů si toho, co ve městě 
mají, moc neváží. Přiznejte 
se, kdy jste v Jazz Clubu byli 
naposledy? Že nikdy? Není 
právě září nejlepší čas to 
napravit?

Nemusíte jít rovnou na 
jazz, zkuste třeba vystou-
pení Petr Kalandra Memory 
Bandu, anebo si zajděte na 
Večer pro opuštěná zvířát-
ka. Uvidíte, že ta atmosféra 
vás dostane, a třeba se brzo 
rozhodnete i pro nějaký ten 
náročnější koncert. 

A já jsem rád, že mi ti 
skvělí muzikanti hrají u nás 
v Teplicích a že za tím vším 
nemusím jezdit do Prahy. 

 Za redakci Daniel Mareš

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
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Zámecké náměstí bude hotové do Vánoc
Teplice – Teplické Zámecké ná-
městí se změní. Na chodnících 
bude nová dlažba a původní 
lampy nahradí nové osvětlení. 
Městskou kasu tato rekonstruk-
ce přijde na 12 milionů korun.

Na náměstí se vrátí původ-
ní kostky, které musely být 
odstraněny z důvodu rekon-
strukce kanalizace a vodovo-
du. Práce jsou naplánovány do 
prosince tohoto roku.

Zámecké náměstí je historic-
ké, a proto zde veškeré práce 

probíhají pod kontrolou 
památkářů a ve spoluprá-
ci s archeology. Těm se na 
náměstí podařilo objevit 
jeden z mostních oblouků 
z pískovcových kvádrů. 

V těchto dnech se pra-
cuje na úpravách povrchu 
a žulová dlažba bude tím 
posledním, co na Zámec-
kém chybí. Teplický vá-
noční trh by se už mohl 
konat na úplně novém 
náměstí.  gz

Nové dopravní hřiště chce radnice vybudovat tam, kde kdysi bývalo
Bílina – Dopravní hřiště v Bílině 
bude opět v provozu. Město 
usiluje o pronájem státního 
pozemku, na kterém hřiště bý-
valo, aby jej opravilo a znovu 
otevřelo veřejnosti.

„Po dlouhé roky plochu vy-
užívala provozovna sběrných 
surovin. Vzhledem k postup-
nému útlumu provozu sběrny 
a zájmu města o vybudování 
dětského dopravního hřiště 

jsme začali hledat vhodné mís-
to pro jeho vybudování a bý-
valé dětské dopravní hřiště se 
ukázalo jako ideální. V sou-
časné době jednáme s Cent-
rem služeb pro silniční dopra-
vu o dlouhodobém pronájmu 
nebo výpůjčce dané plochy,“ 
uvedla místostarostka Zuzana 
Bařtipánová.

Pokud město s plánem uspě-
je, budou provedeny základ-

ní úpravy, aby dopravní hřiště 
mohlo být zprovozněno pro 
veřejnost.

„Bude vyspraven terén, 
upraví se okolí cest a chtě-
li bychom tam pro děti i nově 
namalovat parkoviště a kruho-
vý objezd, který tam nyní není. 
Dále tam bude vybudováno zá-
zemí pro obsluhu, návštěvníky 
a uskladnění pomůcek, bude 
zajištěno odvodnění a oplocení 

plochy hřiště,“ vyjmenoval ve-
doucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička.

Hřiště bude po otevření slou-
žit hlavně dětem z mateřských 
a základních škol, a to nejen 
z Bíliny, ale i okolních obcí. 
Různé akce pro veřejnost by se 
tam pak konaly i ve spolupráci 
s BESIPem. V provozu by moh-
lo být hřiště v průběhu příští-
ho roku.  gz

Do centra se vrátí historická dlažba
Bílina – Do centra Bíliny se vrátí 
historická dlažba. Město zahá-
jí 1. etapu revitalizace Mírové-
ho náměstí a přilehlého okolí 
rekonstrukcí ulic Zámecká 
a Komenského.

„V rámci rekonstrukce do-
jde k obnově historické dlažby 
na silnici i chodnících, které 
budou navíc v rámci možností 
rozšířené. Dále dojde k výmě-
ně veřejného osvětlení a opra-
vě kanalizačních vpustí,“ 

upřesnila práce místostarost-
ka Zuzana Bařtipánová. 

Zatím však není dokonče-
na projektová dokumentace 
pro provádění stavby. A ta je 
zásadní pro výběr zhotovitele 
a stanovení nákladů na stavbu. 
Koncem září by mělo být vše 
k dispozici a budou známy po-
drobnější informace. S harmo-
nogramem a postupy prací byli 
ale již nyní seznámeni majite-
lé domů v dotčených ulicích při 

jednání s vedením města, zá-
stupci odboru nemovitostí a in-
vestic a projekční kanceláře.  gz

Nejstarší kandidát je z Teplic, je mu 80 let
Teplicko – Do říjnových parla-
mentních voleb zbývá měsíc. 
Lidé budou o novém složení 
poslanecké sněmovny rozho-
dovat 20. a 21. října. V Ústec-
kém kraji svoje kandidátky 

zaregistrovalo 24 politických 
stran a hnutí.

Původně se do voleb při-
hlásilo 25 politických stran 
a hnutí, ale uskupení Radostné 
Česko svou kandidátku stáh-

lo. Vedle současných parla-
mentních stran se bude v kraji 
ucházet o přízeň voličů ještě 
dalších 17 uskupení.

O křeslo poslance má zájem 
565 kandidátů. Z toho je osm 
lidí 21letých, mezi nejmladší-
mi jsou dva z Ústí nad Labem, 
a naopak nejstarší kandidát 
má osmdesát let a je Teplic.  

Ke změnám došlo na něko-
lika kandidátkách. Například 
z kandidátky Starostů a nezá-
vislých odstoupil původně avi-
zovaný lídr podnikatel Dalibor 
Dědek, krátce po něm odvolal 
kandidaturu i ředitel teplic-
kých lázní Radek Popovič. 

Minulé sněmovní volby 
v Ústeckém kraji vyhrálo hnu-
tí ANO, následované ČSSD, 
KSČM, TOP 09, tehdejším 
Úsvitem přímé demokracie 
a ODS.  gz

Provoz komplikuje 
výstavba kruháku

Duchcov – V Duchcově začala 
další etapa výstavby nové 
okružní křižovatky na Teplické 
ulici. Část nově vybudované 
křižovatky je nyní otevřena 
jednosměrnému provozu smě-
rem na Osek. Naopak došlo 
k uzavření ulice Horská cesta. 

Provoz od Oseku zůstane za-
chován tak jako dosud, tedy 
objížďkou – ulicemi Nerudo-
va a Družby. Tato další etapa 
výstavby nového kruhového 
objezdu by měla trvat 6 týd-
nů, tj. do druhé poloviny října. 
Kruhový objezd se na křižovat-
ce ulic Osecká a Teplická začal 
stavět na začátku května. Plá-
nované dokončení je v listopa-
du letošního roku.  gz

Opraví se silnice 
z Teplic na Velemín
Teplicko – Ještě do konce roku 
plánuje ŘSD opravu na něko-
lika úsecích silnice I/8 mezi 
Velemínem a Teplicemi. Práce 
začnou po 20. září, kdy proběh-
ne kontrola tunelů a D8 se uza-
vře. Po tomto datu se má totiž 
dálnice D8 v Českém středo-
hoří otevřít kompletně, včetně 
druhého mostu tzv. Prackovic-
ké estakády. Dosud tam řidiči 
jezdí pouze po jednom mostě, 
kvůli rizikovému podloží.  gz

Busta polárníka 
bude ještě letos
Teplice – Letos si Teplice připo-
mínají 176. výročí narození 
polárníka, objevitele a malíře 
Julia Payera. V šanovském 
parku bude slavného rodáka 
připomínat dílo sochaře Jana 
Koblasy – busta na žulové 
pyramidě bude hotová do kon-
ce roku. Město za ni zaplatí 
850 tisíc korun.  zt

Kandidující subjekty v Ústeckém kraji podle vylosovaných čísel
1. ODS
2. Řád národa – Vlastenecká unie
3. Cesta odpovědné společnosti
4. ČSSD
7. Starostové a nezávislí (STAN)
8. KSČM
9. Strana zelených
10. Rozumní – stop migraci a diktátu EU
12. Strana svobodných občanů
13. Blok proti islamizaci - Obrana domova
14. ODA
15. Česká pirátská strana
19. Referendum o Evropské unii
20. TOP 09

21. Hnutí ANO
22. Dobrá volba 2016
23. Sdružení pro republiku – 

Republikánská strana Československa 
Miroslava Sládka

24. KDU-ČSL
25. Česká strana národně sociální
26. Realisté
27. SPORTOVCI
28. Dělnická strana sociální spravedlnosti
29. Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura (SPD)
30. Strana práv občanů (SPO)
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Půlnoční vrah od teplické Agathy 
Christie je už na pultech knihkupectví
Teplice – Teplická autorka napí-
navých detektivek Veronika 
Černucká právě vydala další 
ze svých detektivních romá-
nů. Tentokrát pod názvem 
Půlnoční vrah. Příběh vás 
zavede do poklidného měs-
tečka, kde řádí masový vrah 
s perverzními choutkami. 
Místní lidé jsou zděšení o to 
víc, že vrahem musí být jeden 
z nich. Případu se ujímá sou-
kromá vyšetřovatelka Tara.

Soutěžte s námi o knihu Půlnoční vrah 
s věnováním autorky. Musíte odpovědět 
správně na otázku:
 
Kolik knih vydala Veronika Černucká?
a) 7           b) 8           c) 9

Své odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitteplice.cz pod heslem 
Půlnoční vrah do 29. 9. 2017.   zt

19 občánků přivítali v Krupce
Krupka – Krupská radnice byla 
plná dětského smíchu, radosti 
a očekávání slavnostního 
okamžiku. V nejstarší části 
městského úřadu, v obřadní 
síni, se konalo vítání občánků. 

Prostory sálu byly zaplněny 
do posledního místa. Zájem byl 
dokonce tak velký, že se celý 
obřad musel rozdělit a konal 
se dvakrát. Tentokrát se slav-
nostní okamžik týkal 19 dětí 
a jejich rodičů či prarodičů.

„Jsem velice rád, že rodiče 
dětí mají zájem nejen o tuto 
slavnostní událost, ale přede-
vším o založení rodiny a ná-
sledné bydlení v Krupce. Je 
krásné vidět, že v Krupce bydlí 

celé generace rodin, pro které 
je naše město skutečným do-
movem,“ řekl po slavnostním 
přivítání nových občánků sta-
rosta města Zdeněk Matouš.

Krupka patří mezi měs-
ta našeho regionu, kde vítá-
ní občánků a další významné 
okamžiky jednotlivců i skupin 
považují za důležitou událost 
v životě obyvatel města.  gz

Teplický stadion obsadili filmaři
Teplice – Na teplických Stínadlech se natáčela reklama. Na stadio-
nu filmový štáb točil reklamu skandinávské sázkové kanceláře. 

„Filmaři dorazili den předem, kdy si připravili stadion. Sundali 
některé naše reklamy podél hřiště a nainstalovali si tam svoje. 
Některé pak překryli modrými bannery,“ řekl Martin Kovařík, ře-
ditel komunikace a marketingu FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté tak museli na celý den uvolnit hřiště, tribu-
ny a šatny prvoligového „áčka“.  gz

Fotbalisté pomohou sportovkyni, která přišla o nohy
Teplice – Sen Terezy Bártové 
z Oseka, která onemocněla zá-
keřnou meningitidou, lékaři jí 
museli amputovat nohy v bér-
cích, přišla o většinu článků 
prstů na rukou, navíc jí nefun-
gují ledviny, podpoří tepličtí 
fotbalisté. Připojili se k pro-
jektu #newlegs. Ten Tereze 
pomůže k nákupu odlehčených 
protéz, aby se mohla vrátit do 
do cyklistického sedla.

#newlegs je skupina, která 
sdružuje lidi na podporu Te-
rezy. Již je založený instagra-
mový účet, na který se posílají 
fotky z různých koutů svě-
ta se samolepkami #newlegs 
a informuje se zde o všech 
novinkách. Je také založen 
transparentní účet, kam může 

kdokoliv přispět. Peníze bu-
dou použity na koupi nových 
odlehčených sportovních pro-
téz, aby Tereze byl umožněn co 
nejrychlejší návrat ke sportu, 
který tak miluje.

„Děkujeme FK Teplice za pod-
poru naší kamarádky a velké 
sportovkyně Terezy. Je pro nás 
důležité, že se i klub první fot-
balové ligy do projektu zapojil 
a bude pomáhat. Všem hráčům 
a celému realizačnímu týmu 
děkujeme a přejeme úspěšnou 
fotbalovou sezónu,“ říká za celý 
projekt #newlegs Jan Kuták, je-
den ze zakladatelů.

FK Teplice podpoří projekt  
#newlegs hned několika způ-
soby: propagace projektu bude  
probíhat v klubovém maga-
zínu, na sociálních sítích, na 
webu FK Teplice a i při všech 
podzimních zápasech žluto-
modrých. Přispět se rozhodli 
také hráči FK Teplice, kteří za 
každý svůj gól, asistenci či vy-

chytané čisté konto v případě 
brankářů věnují na transpa-
rentní účet po tisícikoruně. 

Celá spolupráce vygraduje 
při posledním podzimním zápa-
se s Plzní, při kterém klub vě-
nuje z každé prodané vstupen-
ky část na transparentní účet. 

„Chceme pomoci dobré věci, 
proto jsme se rozhodli zapojit 
celý klub, od samotných hráčů 
pak vzešla iniciativa, že by také 
rádi pomohli. Všichni věříme, 
že góly, asistence i čistá konta 
budou přibývat, a tím také pe-
níze na pomoc Tereze.  Součas-
ně si všichni přejeme, aby na 
zápas s Plzní dorazilo co nejví-
ce diváků a i tento příspěvek 
byl co nejvyšší,“ doufá Martin 
Kovařík z FK Teplice.  gzTereza Bártová. foto: facebook cesta za snem

Stavbou kruháku se dá projet
Přestanov – Nepřehlednou křižo-
vatku v Přestanově snad brzy 
nahradí kruhový objezd. Silničá-
ři s úpravami již začali a stavba 
má být dle plánu dokončena 
v březnu příštího roku. Celý 

kruhový objezd vyjde přibližně 
na 15 milionů korun.

Řidiči na tahu z Teplic do Dě-
čína tak každý den zažívají do-
pravní komplikace. Ale i přes 
pokračující stavbu se většinou 
dá projet. Práce jsou naplánova-
né do pěti etap a část komuni-
kace I/13 je vždy průjezdná. Jízd-
ní pruhy jsou dostatečně široké, 
takže lze stáhnout dopravu vždy 
do jednoho jízdního pruhu.  gz

horizontální a vertikální žaluzie

shrnovací dvere

   www.zaluzienejlevneji.shop
E-SHOP

náhradní dílyon-line prodej

roletkymarkýzy
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Nového německého prezidenta 
obsluhovali tepličtí studenti
Teplice – Studenti teplické hotelovky obsloužili naši hlavu státu 
a nového německého prezidenta. Německý prezident Frank-Wal-
ter Steinmeier byl 12. září hostem prezidenta Miloše Zemana. 

V rámci nezvykle krátké návštěvy oba prezidenti stihli společ-
ný oběd na Pražském hradě. O jejich obsluhu se opět postarali 
žáci Hotelové školy. Tentokrát to byla zhruba třicítka žáků a dva 
učitelé. Šlo už o 29. Cestu teplických studentů  na Pražský hrad 
za hosty hlavy našeho státu.  gz MC
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Krajiny za pomoci 
camery obscury

Výstava fotografií Pavla 
Talicha pořízené takzvanou 
bedýnkou s dírkou. Předmě-
tem výtvarného zájmu auto-
ra je fotografické ztvárnění 
krajiny za pomoci camery 
obscury. Výstava potrvá do 
15. října v Galerii Zahradní 
dům. Pavel Talich, původní 
profesí zemědělský inženýr, 
je svými originálními sním-
ky zastoupen v mnoha čes-
kých i světových sbírkách 
a výstavních síních.

Camera obscura je před-
chůdkyně fotoaparátu a his-
torická pomůcka malířů. Jde 
o schránku nejrůznější veli-
kosti s otvorem v jedné stě-
ně. Světlo z vnější scény po 
průchodu otvorem dopadne 
na konkrétní místo na pro-
tější stěně. Promítnutý obraz 
je vždy menší než ve skuteč-
nosti a převrácený.  gz

P O Z V Á N K Y Teplickou nemocnici čeká modernizace 
Zdravotnická pracoviště teplické nemocnice 
projdou postupnou obnovou a rekonstrukcí, aby 
odpovídala požadavkům moderní medicíny.  Po-
dle Petra Sochůrka z Krajské zdravotní, pod kte-
rou nemocnice v Teplicích patří, jde o výstavbu 
operačních sálů nebo například o vybudování 
nízkoprahového urgentního příjmu.

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace
Nejvýznamnější investiční akcí ve výši 184,8 
milionu korun je v teplické nemocnici výstavba 
čtyř operačních sálů a sterilizace, která od-
startovala v minulých týdnech úpravou terénu 
pro základy budovy. Nový pavilon bude mít pět 
nadzemních podlaží a jedno podzemní. Vystavě-
né operační sály poslouží pro veškeré současné 
spektrum operačních výkonů, které jsou v tep-
lické nemocnici prováděny. Operovat se zde 
budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět la-
paroskopické zákroky. Nyní mají lékaři v teplic-
ké nemocnici k dispozici deset operačních sálů, 
u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní s dalším 
používáním i po realizaci výstavby nových sálů. 
Dosavadní prostory tak budou zachovány pro 
operační výkony v oblasti očního lékařství, 
urologické endoskopické operativy, jednodenní 
gynekologické operativy a akutní porodnické 
operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji 
jednodenní chirurgie a jejího zázemí. Projekt 
počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst 
pro osobní auta zaměstnanců, dvě z nich budou 
vyhrazena pro tělesně postižené. 

Vybudování nízkoprahového urgentního příjmu
Další plánovanou investicí v teplické nemocni-
ci je vybudování nízkoprahového urgentního 

příjmu včetně obratiště pro sanitní vozidla 
s přístřeškem.  V současné době probíhá ve-
řejná zakázka na zhotovitele a předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je 16, 6 milionu korun. 
Bude se jednat o budovu s plochou střechou, 
která bude navazovat na stávající pavilon „F“. 
Nízkoprahový urgentní příjem po vybudování 
pacientům poskytne ambulantní péči v oblasti 
interny a neurologie. Dále zde bude expektační 
pokoj se třemi lůžky a potřebné zázemí pro 
pacienty a personál. Součástí investiční akce 
je i výstavba obratiště, které poslouží výhradně 
sanitním autům.

Komunikační systém sestra–pacient
Předmětem veřejné zakázky za zhruba 2,3 mi-
lionu kotun je dodávka, montáž a zprovoznění 
komunikačních systémů sestra-pacient a s tím 
související stavební práce v teplické nemocni-
ci. Krajská zdravotní požaduje zařízení, které 
umožní spojení mezi hlavní ústřednou, paci-
enty, lékaři a ostatními propojenými hlavními 
terminály po strukturované kabeláži, využívají-
cí technologii zobrazující informace na displeji. 

Další investice jsou ve fázi příprav
Krajská zdravotní má pro nadcházející období 
v teplické nemocnici naplánovanou i řadu 
dalších investičních akcí. Například vybudo-
vání vzduchotechniky v kuchyni stravovacího 
provozu, kdy dojde k instalaci nové technolo-
gie, která zvýší kapacitu současné vzducho-
techniky na trojnásobek. Modernizací projde 
například i výtah v budově chirurgie. Pláno-
vány jsou také stavební úpravy neurologické 
ambulance.  gz

Katastrofa ve školách, na kterou doplatily hlavně děti
Změnu školského zákona, 
který zavedl odborníky kri-
tizovanou inkluzi, považuje 
za největší průšvih končícího 
volebního období Sněmovny, 
tvrdí ústecká poslankyně 
Gabriela Hubáčková.

Sněmovna má za sebou 
poslední zasedání v tomto 
volebním období. Co se vám 
podařilo prosadit? 
Těžko říci, který zákon byl 
nejdůležitější, ale potěšilo mě 
navýšení stipendií, které prošlo 
na náš návrh. Snížili jsme DPH 
na odborné časopisy a publika-
ce, zrušili jsme zdanění výsluh 
policistům. Podpořili jsme 
zvýšení platů v sociální sféře.

A ve školství? Jste také stíno-
vou ministryní tohoto resor-
tu, kterým hýbe inkluze.
Největší chybou, proti které 
jsem byla od samého počátku, 
ale poslanci vládní koalice, 
si ji prosadili, jsou změny ve 
školském zákoně, které se 
týkají právě inkluze. Napros-
to se rozbourala fungující 
koncepce speciálního školství. 
Ředitelé škol se na mě obracejí 
s tím, že chybí nejen slibované 

finance na podpůrné prostřed-
ky – pomůcky, nejsou asistenti, 
nejsou psychologové, kteří by 
měli nově všechny dotčené děti 
vyzkoušet… Prostě to nefungu-
je tak, jak nám exministryně 
školství slibovala. O co víc, je to 
ještě horší katastrofa, než jsme 
si uměli kdokoliv představit. 
A doplácejí na ni zejména děti.

Vláda před volbami narychlo 
vychází vstříc odborům a zvy-
šuje platy mimo jiné i učite-
lům. Jste zastáncem plošného 
navyšování?
Učitelé jsou dlouhodobě 
podhodnoceni a zvýšení jejich 
mezd je správný krok. I když 
samozřejmě se neubráním ani 
já tomu, že je to nyní, měsíc 
před volbami, hodně populi-

stické gesto ze strany koali-
ce. Čtyři roky učitele nikdo 
nevyslyšel, čtyři roky s nimi 
nikdo nerozebíral jejich pro-
blémy, čtyři roky se jim mzdy 
nezměnily, až teď před volbami 
to najednou jde.

Platy nejen pedagogických 
pracovníků jsou stále ještě 
hluboko pod průměrem evrop-
ských států. Učitelé by určitě 
měli mít vyšší platy. Pravomoci 
by měl mít samozřejmě ředi-
tel, aby navyšoval peníze dob-
rým a úspěšným, a měl by mít 
k dispozici finance takové, aby 
ocenil jejich práci.

Jak chcete stabilizovat 
školství?
Pokud se něco mění co půl 
roku nebo co rok, stabilitu 
ztratíte a pak ne vše jde dopře-
du tak, jak by si člověk přál. 
A to je přesně případ školství. 
Neskutečným způsobem 
narostla byrokracie. Každý 
si vysvětluje postupy výuky 
po svém, neexistuje koncep-
ce vyučování s uspokojivým 
výstupem. Takže ať se to líbí 
nebo ne, je nutné sjednotit vý-
uku, nazvěme to třeba osnovy. 
Přiznejme si, že některé věci 

se opravdu žáci musí prostě 
naučit, a ne jen vědět, jak je 
vygooglovat. Nechme učitele 
učit, ne úřadovat. Přestaňme 
ničit to, co je funkční, a nevy-
mýšlejme nesmysly.

České školství potřebuje jed-
notnost, potřebuje řád.

Obracejí se na vás i ředite-
lé škol?
Právě proto, že se zabývám 
zejména školstvím, ředitelů 
škol bylo hodně. Podařilo se 
mi zařadit malotřídní školu 
na seznam fakultních škol. 
Je to velká zkušenost pro 
všechny studenty i absolventy 
pedagogických fakult. Poznají 
výuku v netradičním prostředí. 
Pomohla jsem s vytvořením 
základní školy s alternativním 
vyučováním v Ústí nad Labem. 
Snažíme se vyřešit problémy 
způsobené v oblasti logope-
dických škol a nyní jednáme 
o úpravě školského zákona 
v oblasti povinného přijímání 
dvouletých dětí do školky.

Ale aby nebylo školství mno-
ho, hlídáme plány nakládání 
s lithiem v Krušných horách, 
které považujeme za bohatství 
České republiky.  zt
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Vládu nad vodou přeberou 
města, ceny se to asi nedotkne
Společnost SVS podepsala 
kupní smlouvu s francouzským 
koncernem Veolia, a od ledna 
2019 tak získá plnou kontrolu 
ve společnosti SčVK. Města 
a obce díky tomu získají nejen 
kontrolu nad provozem vodá-
renství v severních Čechách, 
ale také nad stovkami milionů 
korun, které dosud končily 
jako dividendy v zahraničí. 

„Zástupci měst a obcí a ak-
cionáři naší společnosti pro-
kázali nesmírnou prozíravost 
a obchodního ducha. Podpisem 
těchto smluv jsme zajistili bu-
doucí prosperitu společnosti 
i další rozvoj vodárenské infra-
struktury,“ řekl předseda před-
stavenstva SVS Tomáš Indra.

Cena kontraktu není veřejná. 
To se ale nelíbí některým před-
stavitelům měst i krajů. „Pů-
sobí to na mě, že se připravuje 
něco nekalého. Pokud by tomu 
bylo naopak, není důvod mlžit 
a naopak být velmi transpa-
rentní!“ řekla ústecká primá-
torka Věra Nechybová. Podle 
SVS do doby vložení smlouvy 
do veřejného registru je infor-

mace o ceně v režimu obchod-
ního tajemství. Údajně má jít 
zhruba o dvě miliardy korun.

Cena vody je na severu Čech 
jedna z nejdražších v republice 
a její cena stoupá, i přes snižu-
jící se spotřebu. Letos lidé platí 
za kubík přes 98 korun. Cílem 
odkupu akcií je podle primáto-
ra Teplic Jaroslava Kubery mít 
vodu pod kontrolou. „Ale nemá 
to nic společného ani s její ce-
nou ani s množstvím investic. 
To je na akcionářích, aby roz-
hodli,“ uvedl Kubera v České 
televizi. 

Smlouva znamená, že SVS 
jako první v republice přebra-
la plnou kontrolu nad vodáren-
skou a kanalizační infrastruk-
turou. Převezme ji v lednu 
příštího roku.  gz

Stavební společnost AZ SANACE a. s. se sídlem 
v Ústí nad Labem a devatenáctiletou tradicí na 
trhu rozšiřuje svůj kolektiv o strojníky, vrtmistry 
a sanační dělníky. Nabízíme zajímavé mzdové 
ohodnocení, stabilní pracovní zázemí. Zaškolení, 
zvýšení kvalifi kace, stravenky.

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

Rozšiřujeme 
naše řady, 
přidejte se 
k nám!

I N Z E R C E

Areál s halami možná 
vyroste u Malhostic
Mezi Teplicemi a Ústím možná 
vyrostou nové haly. Nový areál 
má vzniknout poblíž exitu 
na Malhostice na Teplicku. 
V sedmi halách by našlo práci 
až 1 200 lidí. Mají v nich být 
sklady, opravny nebo vývojová 
centra. Vzniknout by mělo 
zhruba i 500 parkovacích míst. 
Občané se můžou k záměru 
vyjádřit do 25. září.  gz

Kraj hledá banku; 
potřebuje 1,5 miliardy
Ústecký kraj se zadluží o další 
1,5 miliardy korun. Za peníze 
je v plánu oprava mostů a škol. 
V současné době hledají krajští 
politici vhodnou banku, která 
půjčku 1,5 miliardy korun po-
skytne. „Gymnázia mají studen-
tů dostatek, ale kraj potřebuje 
i studentky a studenty na učeb-
ní řemeslné obory a techničtější 
věci,“ upřesnil hejtman Oldřich 
Bubeníček. Ústecký kraj si půjčí 
například na stavbu kampusu 
řemesel Střední školy stavební 
a technické v Ústí za 440 mi-
lionů nebo dostavbu areálu 
školy SŠ stavební v Teplicích za 
278 milionů.  zt

MC
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Brno 75,74 Kč/m3

Ostrava 76,62 Kč/m3

Pardubice 84,40 Kč/m3

Praha 85,42 Kč/m3

Plzeň 86,14 Kč/m3

Ústí n.L. / Teplice 98,30 Kč/m3

C E N Y  V O D Y  V   R .  2 0 1 7

7

B Y Z N Y Sz á ř í  2 0 1 7



Vše, čeho jsem kdy ve 
fotografování a v ho-
rách dosáhl, není má 
zásluha, ale přírody, 
která mi to umožnila 
a postála mi mode-
lem. Toto motto Jiřího 
Reissiga naprosto 
přibližuje a specifiku-
je. Fotograf, cestova-
tel a horolezec slaví 
v tomto roce význam-
né životní jubileum.

Jste úspěšným fotografem, 
cestovatelem a horolezcem. 
Která z těchto činností je 
nebo byla pro vás ta nejoblí-
benější?
Samozřejmě fotografování, 
tomu jsem podřizoval vše dříve 
při lezení po kopcích i nyní 
při cestování. Jsem v penzi 
a mohu si dopřát nyní po 40 
letech v pracovním procesu 
ten komfort dělat jen to co 
mne baví – ne vždy, ale pokud 
to jde. Zatím to jde.

Fotografování je váš koníček, 
nebo jste se jím živil?
Dříve to byl koníček, pak kůň 
a určité části mého života 
i druhé zaměstnání – léta 
jsem dělal fotografa pro Dům 
kultury Teplice. Od roku cca 
1990 mám na to živnostenský 
list a provozoval jsem to jako 
druhou živnost. Momentálně 
ji mám pozastavenou, kvůli 
současné legislativě.

Patříte mezi zakládající členy 
fotografické skupiny Total, 
jaké máte vzpomínky na dobu 
založení?
Byla to krásná doba našeho 
mládí, nadšení pro fotografo-
vání. Sice politicky naprosto 
nemožná. Ale dokázali jsme 
si najít vhodnou cestu jak 
komunikovat se západem, 
obesílat různé zahraniční  
fotografické salony téměř na 
celém světě, a mít tak přehled, 
jak to vypadá za železnou 
oponou. Sice nám vše cen-
zurovali, ale pokud člověk 
venku získal nějaké ocenění 
v podobě papírového diplomu, 
zpravidla to dorazilo. Jen když 
to byla medaile, tak ji zabavili 

a jako nedorazila – odvolání 
čí dopátrání nemožné. S tím 
jsme se smířili. V Teplicích 
bylo dosti výstavních možnos-
tí, které bohužel po revoluci 
zmizely. Vždy je potřeba platit 
daň za něco. Kultura funguje 
povětšinou na bázi komer-
ce. Prachy, prachy, prachy, 
amatéři mají smůlu nebo mají 
dostatek peněz, a pak si to fi-
nancují za své. Ale nechci vše 
zatracovat. Na moji současnou 
výstavu jsem dostal dotaci od 
města. Samozřejmě jsem za 
to vděčen. Ze svého nízkého 
důchodu bych nebyl schopen 
zaplatit pronájem Jízdárny, 
o ostatních nemalých dalších 
výdajích nemluvě.

Ale to jsem odbočil od té-
matu našich začátků. Scházeli 
jsme se v různých hospodách, 
kde se dalo a byl tam aspoň 
malý prostor na rozložení fo-
tek a přípravy výstav a obesí-
laných zahraničních salonů. 
Všechny to bavilo a žili jsme 
tím v 60. a 70. letech. Jsme asi 
jedni z mála, co se i po 50 le-
tech pravidelně scházíme kaž- 
dý čtvrtek. I když upřímně řeče-
no, dnes už to není jen o foto-
grafii, ale o přátelství a vzá-
jemné pomoci ve stáří. Lidé mi 
nevěří, že něco takového fungu-
je po těch letech napříč režimy.

Byl jste na mnoha místech 
a máte možnost posuzovat 
a srovnávat. Který dobytý vr-
chol, navštívený kontinent 

či země má z vašeho pohledu 
nejvíce tváří?
Patrně jihovýchodní Asie, kde 
jsem nějaký čas pobýval a mohl 
lépe poznat její tvář. Skutečně 
se tam prolíná nejhlubší bída 
leckteré její země, kde někte-
ré její části vypadají jak před 
mnoha staletími, a proti tomu 
např. Bangkok s nejmodernější 
technikou ve všech směrech. 
U hor je to něco jiného. Ten 
kopec je pořád stejný ze všech 
stran – jen příroda si s námi 
zahrává, zda nám umožní 
vystoupit na vrchol, či nikoli. 
Já měl asi v životě štěstí. Přijeli 
jsme v roce 1981 pod Matter-
horn a vystoupili na vrchol ne 
zrovna lehkou cestou, i když 
s komplikacemi, ale vrchol byl.

Můj syn se o zdolání Matter-
hornu  pokoušel několikrát 
v posledních letech, ale vždy 
neúspěšně – prostě příroda 
nechtěla. 

Uměl byste sám sebe jako fo-
tografa charakterizovat?
Nevím, zda to dobře popíšu, 
člověk sám sebe vidí jinak 
než okolí. Pokusím se. Mám 
maturitu na teplické strojní 
průmyslovce + následně asi 
25 let v různých strojírenských 
profesích. Tam se uplatňuje 
maximální přesnost a pečli-
vost. No a to si nesu celým 
životem, i kamarádi to o mně 
říkají. Když něco dělám, sna-
žím se o maximální přesnost 
a pečlivost. Díky této vlastnosti 

jsem schopen chodit za zábě-
rem, dokud to není úplně podle 
mých představ. A podobně je 
to pak při zpracování v PC. 
Jak jsem napsal v komentáři  
k mým fotkám – krajina si dělá 
co chce a nepočká ani počasí. 
Tak to stojí hodně sil a času, 
než to KLAPNE. Musí mít 
člověk hodně velkou trpělivost 
a jistý druh pokory, aby mu to 
vše vyšlo do správné souhry.

Za dobu vašeho cestovatel-
ského a fotografického živo-
ta jste určitě nasbíral mnoho 
úžasných záběrů, kterého si 
ceníte nejvíce?
Z doby analogové, tedy hlu-
boké minulosti, jistě jednoho 
mého záběru, kamarádů 
horolezců zde ze skal, kdy 
jsem symbolicky vyjádřil, co je 
to přátelství na laně. Ta fotka 
získala ve světě hodně ocenění 
– visela na světovém fotosalo-
nu v Japonsku. To si považuji.

Z doby digitální to už je jiná 
skupina, otevřely se hranice 
a mohl jsem fotit téměř vše, 

Jiří Reissig: Fotografování není  koníček, je to kůň

gabriela zlámalová

barva: modrá
jídlo: svíčková
hudba: country, swing
číslo: 7
politik: Jan Masaryk
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kam jsem se dostal. Řekl bych, 
že vždy když se vrátím z něja-
ké cesty, tak se nadchnu pro 
jeden záběr, který se mi zdá 
nejlepší. Pak jedu na jinou ces-
tu a objeví se úplně něco jiné-
ho a to zas přehodnotím jinak. 
Dám příklad.

Po návratu z Barmy v roce 
2007 byl můj nejsilnější záběr 
malého barmského unudlané-
ho kluka za ostnatým drátem, 
který mi charakterizoval celý 
ten despotický režim v zemi 
a jejich nezměrnou chudobu.

Po návratu z Afriky v roce 
2014 detail lva v ranním slunci 
v NP Kalagadi Transfrontier na 
hranicích JAR a Botswany.

Děláte přednášky a besedy 
z cest, nevadí vám, že by se 
na ta místa mohlo vypravovat 
stále více lidí?
Samozřejmě, i to je možné. 
Nedělám si patent na rozum 
a cestování. Pokud má před-
náška někoho inspiruje, vyrazí 
do té oblasti, jsem rád, že se 
mu to povede. A je to pro mne 
dobrá zpětná vazba, když se 
vrátí, setkáme se a přinese mi 
nové poznatky z těchto míst.

Určitě jste se setkal s domo-
rodci, kteří vás oslovili nej-
více?
V roce 1997 v Barmě s jejich 
nesmírnou chudobou v té době 
hluboký diktátorský a totalitní 
režim. Bylo to v době, než pro-
pustili z vězení disidentku Su Ti.

Pak v roce 2012 v Namibii 
v Capriviho stripu, kde lidé cho-
dí pro pitnou vodu mnoho kilo-
metrů a je to v podstatě jejich 
celodenní činnost. I když upřím-
ně řečeno v poslední době je 
to už od domorodců povětšině 
silná přetvářka, touha po peně-
zích lehce získaných od turistů. 
Čím dál tím více jsou ochotni se 
převléknout z normálního odě-
vu do jakého folklorního a tvá-
řit se, že tak je to pořád, a čekat 
na vyfocení za peníze. Živit se 
normální činností jako v minu-
losti – zemědělstvím pastevec-
tvím atd. to je už nebere a že-
nou se za rychlejším způsobem 
obživy. Je to devastace jejich pů-
vodních hodnot. Bylo by to na 
delší povídání...

Prožil jste někdy na cestách 
či v horách opravdu strach?
Ani ne tak strach jako určitou 
beznaděj. Když jsem dostal 
tropickou střevní virozu  
a ležel kdesi v Laosu v bambu-
sové chýši a léky nezabíraly. 
Nic příjemného, zdravotní 

služba a pomoc nula. To si pak 
člověk uvědomí ten evropský 
komfort, který kdekdo u nás 
považuje za samozřejmost 
a neváží si toho.

Čtu každou chvíli o množství 
marných výjezdů naší záchran-
né zdravotní služby, kvůli ba-
nální horečce a jiným triviál-
nostem. Každý by měl vyjet do 

takových exotických zemí, aby 
si pak vážil zdejšího zdravotní-
ho komfortu.

Když vidíte nějaký svůj sní-
mek, víte hned, kde jste ho 
fotil, nebo musíte lovit v pa-
měti?
Myslím, že mám docela dobrou 
fotografickou paměť, takže 
téměř vždy vím, kdy a kde 
jsem to fotil.

Jste autorem mnoha výstav, 
která je nebo byla pro vás ta 
nejdůležitější?
Jistě ta k mé šedesátce, kterou 
jsem si splnil jeden ze život-
ních snů. Udělat velkou retro-
spektivu mé činnosti v rodném 
městě. To se tenkrát povedlo. 
Splnilo to mé očekávání. Nyní 
na to rád navazuji k dalšímu 
jubileu, kdy jsem ani ve snu 
nedoufal, že vůbec něco tako-
vého ještě uskutečním.

V současné době máte au-
torskou výstavu v teplickém 

zámku k životnímu jubileu, 
jaký z ní máte pocit?
Předčila tu před 10 lety. Bylo 
tam na Teplice neskutečných 
162 přítomných při zahájení. 
Něco takového v Teplicích 
nepamatuji. Nechci se chlubit, 
ale udělalo mi to obrovskou 
radost, jaký byl zájem a reakce 
lidí. Moc jim za to děkuji.

Jste rodilý Tepličan, jaký 
máte k městu vztah?
Řekl bych, že kladný. Dle svých 
možností se snažím prosazo-
vat jejich dobré jméno nejen 
jako lázeňské město, kamkoli 
se dostanu. V minulosti jsem 
pracoval dobrovolně v mno-
ha poradních sborech pro 
kulturu, v porotách různých fo-
tografických soutěží, pokud to 
šlo, vždy ve vztahu k Teplicím. 
Stejně tak i dnes mám radost, 
když vidím, jak Teplice rostou 
do krásy, oproti letům minulé-
ho století, šedivého socialistic-
kého realismu. Je neustále co 
zlepšovat, chybí zde cyklostez-
ky, letní koupaliště atd., ale 
hodně se toho povedlo.

Jaké máte pocity z Teplic 
vašeho dětství a z Teplic 
současných?
Celkem kladný, ale srovnávat 
to se současností, to se nedá. 
Ta doba se neskutečně změ-
nila. Řekl bych, že jsme v té 
poválečné době padesátých let 

byli velmi naivní, nezkušení 
a neznalí. Když to srovnám 
s mými vnoučaty, kde jsou 
intelektuálně oni ve stejných 
letech, no to se prostě nedá. 
Nebyla televize, internet, mož-
nost informací nula (dokonalá 
filtrace železnou oponou). To 
nemluvím o materiálních mož-
nostech tehdy a dnes.

Máte už vnoučata?
Jsem ženatý od roku 1970, 
mám 2 děti a 4 vnoučata. Po 
této stránce jsem vrcholně 
spokojen, komu se podaří to 
štěstí mít zdravou spokojenou 
rodinu? Vracet se ze svých 
cest a vědět, že na vás vždy 
někdo doma čeká.

Jaké máte plány do budoucna?
Udržet si přiměřeně zdraví, 
možnost, co to dovolí – sporto-
vat, lyže, kolo, vysokohorská 
turistika, trochu horolezectví, 
no a samozřejmě vše ve spo-
lečnosti mých fotografických 
mašinek. 

Jiří Reissig: Fotografování není  koníček, je to kůň

Jiří Reissig se narodil v roce 1947. Po 
ZŠ absolvoval SPŠ strojní Teplice, poté 
26 měsíců vojenská služba, zajišťování 
leteckého provozu. Pracoval v tech-
nických funkcích v n. p. Desta Teplice. 
Po revoluci soukromý podnikatel, nyní 
důchodce. Nikdy nebyl v žádné politické 
straně. Nikdy se politicky neangažoval, 
přesto působil v mnoha zájmových 
orgánech a organizacích. V různých 
fotografických porotách, poradních 
sborech pro kulturu i ve vrcholných 
orgánech Svazu českých fotografů. Také 
v krajském výboru českého horolezecké-
ho svazu. Po revoluci s kolegy pořádal 
i fotografická školení, workshopy ap. Od 
mládí fotografuje, ale také rád sportuje. 
V zimě rád jezdí na běžkách i sjezdov-
kách. A ač není jazykově vybaven, rád 
individuálně cestuje. Každý rok, sám 
nebo s manželkou, někam vyráží autem 
po Evropě. Posledních 15 let hlavně do 
Francie, speciálně Provence.

Jiří Reissig 
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Aga Derlak Trio v Jazz Clubu 
a Petr Kalandra Memory Band
Zajděte si do teplického Jazz 
Clubu  na jedinečný koncert. 
Uskuteční se 10. října od 20:00 
hodin. Vstupné je 120 korun. 
I přes svůj nízký věk má teprve 

třiadvacetiletá Polka Aga 
Derlak všechny předpoklady 
stát se světovou hvězdou. Na 
absolutním vrcholu, na špičce 
současného jazzu se pohybuje 

mnoho žen, ale jen málo kla-
víristek a a jen velmi málo tak 
moc talentovaných klavíristů 
jako je Agnieszska.

Nenechte si ujít ani koncert 
Petr Kalandra Memory Bandu, 
který je naplánovaný na 13. říj-
na od 20:00 hodin. Vstupné je 
200 korun.  zt

Výstava Národní kroniky na náměstí Svobody
Na náměstí Svobody můžete až 
do 30. září zhlédnout výstavu 
Národní kronika. Jedná se 
o společný projekt SenSen 
a Národního muzea, který má 
ambici stát se největším archi-
vem malých i větších událostí, 
které mají možná jen osobní 
nebo místní význam, ale přece 
jenom ukazují dobu a souvis-
losti svého vzniku. Dále chce 

uchovat a zpřístupnit vzpo-
mínky pamětníků pro poučení 
a pobavení současníků. Vznik-
ne tak významný doplněk „vel-
kých“ dějin, který v budoucnu 
nejenom historikům umožní 
do hloubky zachytit součas-
nou dobu a bude sloužit jako 
mezigenerační zprostředkova-
tel informací o době nedávno 
minulé.  zt

Teplice budou hostit slet bubeníků
Již pošestnácté bude republi-
kou křižovat ojedinělý putovní 
koncert – festival Slet bubení-
ků. Jen jednou do roka se sejde 
parta bubeníků, aby nadchla 
publikum každého věku 
a vyznání. Teplická zastávka 
je naplánována na 25. října. 

Hudebníci se od 19:00 hodin 
představí v Domě kultury. 
Vstupné je 330 korun. Kromě 
bicích, bubnů, perkusí, hlasů 
a zvuků se letos do sestavy 
dostal i neobvyklý hudební bicí 
nástroj: cymbál – mísovitý nebo 
zvonovitý kovový nástroj.  zt

Reissig v muzeu
Navštivte v teplickém mu-
zeu autorskou výstavu k 70. 
výročí narození známého 
teplického fotografa Jiřího 
Reissiga. Expozice vznikla 
za podpory Statutárního 
města Teplice. Výstava bude 
přístupná do 30. září.  zt

Večer pro 
opuštěná zvířátka
Ani letos nebude v Jazz 
Clubu chybět komponova-
ný hudebně-taneční večer, 
jehož výtěžek bude věno-
ván Sdružení na ochranu 
opuštěných zvířat Fousek.  
Akce se uskuteční 21. října. 
Vstupné je dobrovolné, vítá-
no je i krmivo pro kočičky 
a pejsky. Těšit se můžete na 
hudební vystoupení kapely 
Ukrutná veverka, tančit 
bude Duo Marlen a jejich 
taneční přátelé. Připravena 
je pro vás tombola, dražba, 
budete si moci zakoupit 
trička, šperky, drobné 
umělecké předměty, vše ve 
prospěch Fouska.  zt

P O Z V Á N K Y

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 

Bez názvu-2   1 6. 9. 2017   9:22:44
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NOVÁ SEZÓNA
V MĚSTSKÝCH
LÁZNÍCH
ODSTARTOVALA
Nabízíme:
 BAZÉN   SAUNU
 KONDIČNÍ CENTRUM

Od října otevíráme
Vámi oblíbené kurzy:
 PLAVÁNÍ
PRO DĚTI

 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ PRO 
NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY 
od 3. října každé ÚTERÝ
od 16:00 hod.

 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ
PRO SENIORY
od 4. října každou STŘEDU
a PÁTEK od 9:00 hod.

Najdete nás
na adrese:
Panská 23
v Ústí nad Labem

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

Těšíme se na Vás!

NOVÁ SEZÓNA
V MĚSTSKÝCH
LÁZNÍCH
ODSTARTOVALA

PLNĚ
OBSAZENO
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Mamo vyšetření  využily tisíce žen
Mamocentrum v Bílině, které 
funguje od loňského února, 
vyšetřilo jen loni 4500 žen. 
Dobrá dostupnost, parkování, 
hezké prostory a zejména 
rychlost odbavení je tím hlav-
ním, proč toto centrum ženy 
vyhledávají.

„Letos předpokládáme vyše-
třit okolo 5000 žen. Novinkou 
v našem centru je zakoupe-
ní nového a velmi moderní-
ho mamografického přístroje, 
který pracuje v režimu přímé 
digitalizace obrazu. Jedná se 
o top model firmy GE, GE Se-
nographe Pristina. Ergonomie 

přístroje umožní lepší poloho-
vání prsů, kvalita obrazu bude 
výrazně vyšší, oproti dříve po-
užívané technologii nepřímé 
digitalizace,“ řekl primář od-
dělení Petr Váša.  Dávka záře-
ní pro pacientky se sníží. „Na-
bídneme ženám vyšetření na 
přístroji, který je odbornou ve-
řejností hodnocen jako jeden 
z nejlepších. Přístroj lze roz-
šířit o přídavná zařízení, jako 
je stereotaxe či tomosyntéza,“ 
dodal primář. 

Instalace nového přístroje pro-
bíhá právě nyní a do plného pro-
vozu bude zapojen v říjnu.  gz

Pozor na fotbalistu, není bezpečný pro děti
Na českém trhu se objevila dět-
ská hračka Panáček fotbalista, 
která se podle české obchodní 
inspekce prodávala bez povin-
ného značení a informací pro 
uživatele. Tím, že se hračka dá 
rozložit na několik malých dílů 
a prodejci ji nabízeli a pro-
dávali bez návodu i bez další 
zákonné dokumentace, byla 
hračka zakázána na českém 
trhu. Může dojít i k ohrožení 
zdraví malého dítěte.

Podle inspektorů hračka 
může znamenat pro děti zdra-
votní riziko. Malé děti by mohly 
jednotlivé díly sklá-
dačky polknout nebo 
vdechnout. Vzhledem 
k chybějícímu značení 
značkou shody CE a ne-
známému výrobci je 
důvodné podezření, že 
hračka nebyla posouze-
na z hlediska všech pří-
padných nebezpečí.

Jedná se o plastového panáč-
ka, který je ve složeném stavu 
asi 80 mm vysoký. Hračka se 

prodává jako 
skládačka, kdy 
jednotlivé dílky 
do sebe zapadají. 
Hračka je v igeli-
tovém obalu zce-
la bez značení. 
Panáček je sta-
hován z distribu-
ce.  zt

Sestry dostanou 
slíbené peníze

Ústecký kraj rozdělil zdravot-
nickým zařízením peníze od 
ministerstva zdravotnictví na 
navýšení platů zdravotních se-
ster. Vláda rozhodla o navýše-
ní platů o dva tisíce korun pro 
sestřičky pracující na směny 
a bez odborného dohledu od 
1. července.

 „Celkem se na Ústecký kraj 
obrátilo osmnáct poskytova-
telů zdravotních služeb, takže 
celková výše požadavků je ve 
výši téměř 37 milionů. Roz-
dělení peněz museli nejdříve 
projednat krajští zastupitelé,“ 
upřesňuje náměstek ústecké-
ho hejtmana Stanislav Rybák.  

Ústečtí krajští zastupitelé 
dále schválili dalších osm milio-
nů korun, které mají jít na platy 
zdravotních sester také.  gz

Krajské zdravotní, a. s., je 10 let, v hodnocení převládají pozitiva
Krajská zdravotní  si v září letošního roku  
připomene 10 let od svého vzniku.

Jejím jediným vlastníkem je Ústecký kraj 
a společnost je v současnosti největším po-
skytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji. 
Se svými 6800 zaměstnanci je také největším 
zaměstnavatelem v regionu. Tyto skutečnosti ji 
rovněž řadí mezi jednu z největších zdravotnic-
kých zařízení v celé České republice. V loňském 
roce měla společnost obrat téměř 6 miliard 
343 milionů korun, při kladném  hospodaření 
a zisku převyšujícím 6,6 milionu korun.  

S ohledem na geografické rozmístění 
v regionu  tvoří nemocnice Krajské zdravotní 
jednu páteřní  osu zdravotnických zařízení 
pro celý Ústecký  kraj, který prostřednictvím 
Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic 
– v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a Chomutově včetně několika  specializovaných 
pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.  

Myšlenka propojit nemocnice v majetku 
Ústeckého  kraje do jedné společnosti měla, má 
a vždy asi  bude mít příznivce i odpůrce. Uply-
nulých deset let dává za pravdu těm, kteří v ní 
viděli přínosy a pozitiva. Jsem přesvědčen, že 
nemocnice díky spojení ve společnosti Krajská 
zdravotní fungují  lépe, jsou silnější, rozvíjejí se 
a poskytují pacientům lepší péči. A to navzdory 
tomu, že zajištovat kvalitní zdravotní péči 
v příhraničním regionu, jakým  je Ústecký kraj, 
dnes není vůbec snadné.

Krajská zdravotní stojí především na 
lidech, na práci lékařů, sester, sanitářů, 
ale třeba i pracovníků údržby, stravovacích 
provozů nebo prádelen. Snažíme se maximálně 
o to, aby jejich práce byla co možná nejlépe 
ohodnocena. V uplynulých  letech jsem spolu 
s představenstvem společnosti usiloval o to, 
aby mzdy v Krajské zdravotní stabilně rostly, 
a společnost si tak budovala pověst silného 
a solidního zaměstnavatele. Dovolím si říci, 
že se nám v tomto směru daří, mzdy lékařů  
a sester v našich nemocnicích snesou srovnání  

s dalšími zdravotnickými zařízeními a v mnoha  
kategoriích se drží v čele pomyslného žebříčku.  
Velmi dobrým partnerem nám v tomto směru 
byly odborové organizace, se kterými dokážeme 
najít společnou řeč. I odbory mají tedy podíl na 
tom, jak si Krajská zdravotní v současné době 
vede a jak daleko za uplynulých deset let došla.

Ne vše je pochopitelně dokonalé. Dluh 
na investicích  v nemocnicích, které byly 
do Krajské  zdravotní spojeny, byl a je 
nemalý a stav mnoha  objektů je stále ještě 
neradostný. Snažíme se  to změnit. Investice 
do budov i přístrojů, které  v posledních 
letech v nemocnicích i díky finanční  podpoře 
Ústeckého kraje realizujeme, nemají  v jejich 
historii obdoby. Krajské zdravotní se jen  
v roce 2015 podařilo realizovat investiční akce 
v rekordní celkové hodnotě 1,5 miliardy korun 
a pro letošek, rok 2017, činí celkový objem 
investičních aktivit 852 milionů korun. Rekon-
struujeme, a dokonce stavíme nové objekty, 
klíčové pro další rozvoj jednotlivých nemocnic 
jsou například nové operační sály v Tepli-

cích. Vše realizujeme s jediným cílem – vytvořit 
co možná nejlepší podmínky pro poskytování 
zdravotní péče pro občany Ústeckého kraje.

Ne všechno se daří dostatečně hladce 
a rychle. Narážíme na klasické problémy, se 
kterými se potýkají snad všechny nemocnice, 
ať už je to legislativa, problémy s dodavateli, 
nastavení systému financování zdravotní péče 
v České republice nebo personální proble-
matika. Překonáváme je, někdy snáze, někdy 
obtížněji. Dovolím si však říct, že převažují 
úspěchy, a je na místě jich několik vyzdvihnout. 
Jednoznačně musím jmenovat zdravotní péči 
v onkologii, její zachování a rozvoj pro občany 
našeho regionu je podle mého názoru zcela 
zásadní. Dokázali jsme tento obor v podobě 
komplexního onkologického centra udržet 

a pozvednout. Zmínit musím i rekonstrukci 
dětského pavilonu ústecké Masarykovy nemoc-
nice, díky které máme moderní pracoviště na 
špičkové úrovni. Připomenout mohu i robotic-
kou chirurgii, ve které patříme mezi pracoviště 
nejvyšší evropské i světové úrovně. A takto 
bych mohl pokračovat.  

Za deset let Krajské zdravotní, dovolím 
si říci deset úspěšných let, bych rád, jménem 
vedení společnosti, všem jejím zaměstnancům 
poděkoval. Věřím, že i budoucnost Krajské 
zdravotní a jejích nemocnic bude úspěšná 
a i nadále bude pro pacienty garancí kvalitní 
a dostupné zdravotní péče.

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

Investice byly podpořeny 
Ústeckým krajem 

 
www.kr-ustecky.cz

Opláštění objektu D v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem prochází revitalizací, 
včetně přístavby podlaží.

Vizualizace objektu D v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatele Karla Čapka

Američtí fotbalisté 
jdou do nové sezony
Dávno jsou pryč časy, kdy si 
pár kluků v Zámecké zahradě 
házelo „šiškou“ víceméně pro 
zábavu. Jak moc se Nordians 
posunuli hlavně v sezoně 2017? 

„Jednou z hlavních změn byl 
přechod z osmičkové na jede-
náctkovou formu fotbalu. Tato 
těžká výzva si vynutila i posíle-
ní a rozšíření kádru, kterému 
pomohlo i hostování mostec-
kých hráčů. Další hlavní změ-
nou bylo posílení našeho týmu 
o prestižního amerického tre-
néra, Michaela Sholarse, který 
se k nám připojil na začátku 
zápasové sezony, a který tak 
předává své mnohaleté zku-
šenosti z vrcholového americ-
kého fotbalu, říká Jan Růžička 
z Nordians.

Ale i další novinky a zajíma-
vosti jsou pro fanoušky připra-
veny. „Změnili jsme organizaci 
a přípravu domácích zápasů, 
jelikož chceme, aby si fanouš-
ci zápasy amerického fotbalu 
především užili a dobře se ba-
vili. Zároveň se snažíme o to, 
aby porozuměli pravidlům to-
hoto sportu a lépe se tak ori-
entovali v dění na hřišti. Laťku 
v přípravě jsme zvedli hlavně 

ve finálovém zápase, Iron Bow-
lu, kdy se se čtyřmi stovka-
mi fanoušků v zádech předve-
dl náš tým vyrovnanou bitvu 
s Třincem. Tempo bohužel ne-
vydrželo a byla z toho nakonec 
prohra 28:14. Na jasného outsi-
dera to byl ale povedený zápas 
a všichni tak vědí, že v příš-
tí sezoně s námi musí počítat. 
Tou největší odměnou pro tým 
v sezoně 2017 je postup ze 4. 
do 3. ligy,“ dodává Jan Růžička.

Nordians se letos také činili 
mimo hřiště. Společně s žen-
ským týmem Hilders se zapo-
jili do několika charitativních 
akcí jako Ukliďme Česko, Pote-
če krev nebo spolupráce s dět-
mi a mládeží, kterým připravi-
li zábavu v podobě fanzón na 
několika kulturních a sportov-
ních akcích.  gz

Nejlepší dřevorubci změří síly 
v ústeckém letním kině
Čtvrtek 28. září 2017 (12:30–18:00), Letní kino 
Ústí nad Labem, VI. ročník FESTIVAL DŘEVA, s nej-
větší dřevorubeckou show v severních Čechách.
I letos, na konci září, proběhne 
v rámci šestého ročníku akce FESTIVAL 
DŘEVA souboj nejlepších sportovních 
dřevorubců ČR, včetně vicemistra světa 
Martina Komárka. Soutěžit se bude 
v šesti tradičních disciplínách: Spring- 
board, STIHL Stock Saw, Standing 
Block Chop, Single Buck, Underhand 
Chop a Hot Saw.

Pro FESTIVAL DŘEVA, který se opět 
uskuteční v areálu Letního kina, byl 
trochu netradičně stanoven termín 
dne Státního svátku, čtvrtek 28. září. 
Příjemně strávený rodinný den, kdy si 

každý člen rodiny najde „to své“.  Fandě-
ní a adrenalin s dřevorubci, ale i spoustu 
poznání u zábavně naučných expozic 
Lesů ČR „CESTA DO LESA“ a lesní 
pedagogiky Vojenských lesů a statků ČR 
„UČÍME SE O LESE“.  Nejmenší se mohou 
podívat na pohádku oblíbeného Sváťova 
Dividla a vyřádit se v lunaparku.

Akci doprovodí dřevosochaři, výrobci 
dřevěných hraček, keramiky, dráteníci 
a prezentace zahradní a lesní techniky. 
Vstup na FESTIVAL DŘEVA v Ústí nad 
Labem je ZDARMA.

Více na www.festivaldreva.cz
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AGC získala další ekologické ocenění, 
nově pro izolační skla Thermobel

Světový výrobce plochého 
skla AGC Glass Europe, 
jehož součástí je teplická 
sklárna, pokračuje v plnění 
svých závazků zaměřených 
na trvalé zlepšování výroby 
a kvality svých výrobků.

Dlouhodobým cílem společnosti je vyvíjet 
nové výrobky s lepším výkonem z hle-
diska ochrany životního prostředí, po 
celou dobu jejich životnosti, včetně fáze 
recyklace a zavádět výrobní postupy, 
které napomáhají zachování životního 
prostředí tím, že používají ty nejčistší 
technologie, které jsou v současné době 
k dispozici.

V letošním roce byla oceněna izolační 
skla, která společnost vyrábí pod znač-
kou Thermobel. V rámci programu 
„Cradle to Cradle CertifiedTM Products“ 
je prováděno ekologické hodnocení celé-
ho životního cyklu výrobků. Základní fi-
lozofie spočívá  v tom, že každý materiál, 
jehož „život“ v jednom výrobku skončí, 
lze použít pro vytvoření jiného výrobku. 
Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky 
splňovaly přísná kritéria v pěti kategori-
ích týkajících se ochrany zdraví a život-
ního prostředí.

Posuzování izolačních skel se týká 
mnohem většího počtu kritérií než je 
tomu u jiných sklářských výrobků, proto-
že hodnocení zahrnuje kromě samotné-
ho skla také všechny komponenty, které 

izolační dvojskla nebo trojskla obsahu-
jí, jako jsou rámečky, tmely apod. Velmi 
náročné a důkladné posuzování všech 
aspektů výrobků i samotné výroby bylo 
oceněno bronzovou úrovní.

AGC je první a jediný výrobce skla na 
světě, který získal certifikát Cradle to 
Cradle CertifiedTM a nabízí dnes nejširší 
portfolio produktů s certifikáty na úrov-
ni Silver nebo Bronze. V minulých letech 
získala AGC certifikáty pro své základ-

ní plavené sklo float, dále skla s funkč-
ními povlaky, které využívají solární zis-
ky nebo naopak chrání proti přehřívání. 
Ze skel, která lze použít v interiéru jsou 
bronzovou úrovní oceněny škály dekora-
tivních skel Lacobel/ Matelac, Lacobel T/ 
Matelac T, Matelux a zrcadla Mirox. Stří-
brné úrovně dosáhla škála vrstvených 
bezpečnostních skel Stratobel/ Stratophone. 
Více o výrobkové škále najdete na 
www.agc-yourglass.com.  pr

Foto: © AGC Glass Europe
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Festup o tom, jak vydělat na internetu, i neúspěších úspěšných
Umělá inteligence a internet 
věcí, samořiditelná auta, a čím 
se budou „za volantem“ bavit 
řidiči, anebo jak se vydělává 
na internetu, online hrách 
a sociálních sítích, o tom bude 
již druhý ročník festivalu 
startupů Festup, který se koná 
4. října v prostorách UJEP 
a pořádá jej Inovační centrum 
Ústeckého kraje. Na večer 
téhož dne pak do ústeckého 
Hraničáře sezvalo pět úspěš-
ných, aby v celosvětově popu-
lárním formátu Fuckup Night 
vyprávěli o svých selháních 
a průšvizích.

Inovační centrum Ústecké-
ho kraje oslaví 4. října 2. vý-
ročí svého vzniku hned třemi 
akcemi na podporu a motiva-
ci k podnikání. Hned z rána 
v 8.30 zahájí ve vědecké 
knihovně UJEP motivační Sní-
daní šampionů Junior, jejímž 
hostem bude zakladatel úspěš-
ného kavárenského řetězce La-
garto Jan Hawelka. Ten účast-
níky naladí na již druhý ročník 
festivalu startupů Festup, kte-
rý začne od 10.00 v prostorách 
nedalekého Multifunkčního 
centra Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí na Labem. 
Festival bude na téma, jak se 
vydělává na síti – internetu 
a sociálních sítích – a jaká je 
jejich budoucnost.

Umělá inteligence, nejznámější 
český youtuber a auta bez řidiče
„Účastníky Festupu čeká hned 

několik zajímavých hostů 
– o umělé inteligenci bude 
mluvit například zástupce 
firmy IBM David Kadleček, rub 
i líc vydělávání na druhé nej-
používanější sociální síti světa 
ukáže jeden z nejúspěšnějších 
českých youtuberů Jirka Král, 
v sekci věnované podnikání 
žen přivítáme jednu z prů-

kopnic a propagátorek žen 
v IT byznysu Ditu Přikrylovou 
a zástupce společnosti Valeo 
přiveze na půdu univerzity 
ukázat samořiditelné auto,“ 
snaží se nalákat Tereza Váňo-
vá, která má v ICUK pořádání 
festivalu na starosti.

Program festivalu nebu-
de plný jen zajímavých hostů 
a přednášek, ICUK ve spolu-
práci s Českou spořitelnou při-
pravil soutěž podnikatelských 
nápadů.

„Jedinci i studentské týmy 
si budou moci otestovat, zda 
by jejich nápad uspěl v reál-
ném podnikání. Bude to ‚bo-
jovka‘, kde budou své nápady 
pilovat podle doporučení těch 
nejzkušenějších, shánět si pro 
ně body od prvních zákazníků 
a budou se snažit přesvědčit 
i investora. Ty nejlepší si pak 

stáhneme do našeho podnika-
telského inkubátoru,“ říká Te-
reza Váňová z Inovačního cent-
ra a doplňuje: „Cílíme sice spíše 
na studenty univerzity a střed-
ních škol, ale své si na festivalu 
najde i širší veřejnost, ostatně 
vstupné je zdarma.“

Celý program festivalu lze 
najít na www.festup.cz. 

Selhání a průšvihy úspěšných
Na večer 4. října přichystalo 
Inovační centrum další celo-

světově velmi oblíbený pořad, 
a sice Fuckup Night. Večer, 
v němž o svých selháních a ne-
úspěších s nadhledem a humo-
rem vyprávějí úspěšní lidé. 

Pozvání tentokrát přijali na-
příklad Jana Zielinski, zaklada-
telka a ředitelka nejúspěšnější 
středoevropské designové pře-
hlídky Designblok, o svůj fuck- 
up se podělí Jan Straka z ve-
leúspěšného startupu Clever 
Minds, který nedávno udělal 
díru do světa s promyšlenými 
designovými diáři, anebo třeba 
dvojice kadaňských studentů 
Jakub Jan Fiala a Ondřej Kočan, 
které nebavily současné učeb-
nice angličtiny a tak si udělali 
vlastní, a získali za ni spoustu 
cen i zařazení do žebříčku nej-
lepších evropských inovátorů. 
Úplný seznam hostů najdete 
na webu www.icuk.cz. 

„Smyslem večerů Fuckup 
Night je ukázat, že selhání pa-
tří k životu i podnikání a ne-
třeba se ho bát. Je ale důležité 
se z něj poučit. Ti nejúspěš-
nější z nich jich mají za sebou 
často i více,“ dodává na závěr 
Tomáš Siviček, ředitel Inovač-
ního centra Ústeckého kraje, 
které téměř v den svého dru-
hého výročí vzniku všechny 
tři akce pořádá. Večer Fuckup 
Night začíná 4. října od 19.00 
v ústeckém Veřejném sále 
Hraničář, kde lze rovněž kou-
pit vstupenky.

Mediálním partnerem festiva-
lu jsou Žít Ústí a Žít Teplice.  zt

ZMĚNY V PROVOZU 
MHD TEPLICE
Od 4. září došlo ke změnám číslování linek 
i jízdních řádů. Podívejte se na kompletní 
přehled změn.

Došlo:  
• k převedení čísel všech linek do číselné 
řady od 100 do 149 
(dáno účastí v IDS Ústeckého kraje 
„Doprava Ústeckého kraje“) 
• k úpravám tras jednotlivých linek)
• k úpravám jízdních řádů všech linek 
• ke zkrácení / prodloužení intervalů 
jednotlivých linek dle skutečné přepravní 
poptávky 
• k rozšíření doby provozu zavedením 
přípojných spojů z půlnočních a na první 
ranní vlakové spoje ve směru Ústí n. 
L. nebo Most do většiny částí města 
(zajištěno linkami MHD č. 124, 125 
a linkami DÚK č. 802 a 803) 
• k zavedení garantovaných přestupných 
vazeb na Benešově náměstí a u Hlavního 
nádraží
• přestupní vazby na Benešově náměstí 
jsou garantovány: v pracovních dnech od 
ranního zahájení provozu do 6:00 hod. 
v pracovních dnech od 18:30 hod. do 
večerního ukončení provozu o sobotách, 
nedělích a svátcích celodenně

• přestupní vazby u Hlavního nádraží 
jsou garantovány: v pracovních dnech pro 
spoje s příjezdem/odjezdem ve 4:55 hod. 
o sobotách, nedělích a svátcích pro 
spoje s příjezdem/odjezdem v 5:00 hod. 
celotýdenně pro spoje s odjezdem 
v 0:00 hod. 
• přestupní vazby na Benešově náměstí 
i u Hlavního nádraží jsou garantovány 
při zpoždění spojů do 3 minut, vyjma 
posledních spojů s odjezdem z Benešova 
náměstí ve 23:00 hod. a spojů s odjezdem 
od Hlavního nádraží v 0:00 hod., kdy se 
vyčká do příjezdů všech spojů bez ohledu 
na jejich zpoždění Upozorňujeme cestující, 
že v měsíci září budou nadále probíhat 
uzavírky ulic Lounská a Opavská. Těmito 
uzavírkami bude dotčen provoz linek 101, 
106, 108, 121, 125, budou zavedeny 
objízdné trasy a výlukové autobusové 
linky za trolejbusy. Prosíme cestující, 
aby sledovali informace na zastávkových 
označnících a na internetových stránkách 
dopravce – www.arriva-city.cz.

TROLEJBUSOVÉ LINKY
101 Nová Ves – Bílá cesta – Třešňovka 
– Benešovo náměstí – (Hlavní nádraží) – 
Plavecká hala – Panorama a zpět 
102 (Řetenice, Tolstého) – Řetenice, 
V Břízkách – Nemocnice – Benešovo 
náměstí – (Hlavní nádraží) – Trnovany – 
Anger a zpět 

103 Prosetice – (Šanov I lázně) – Pražská 
– Benešovo náměstí – Hlavní nádraží – 
Trnovany – Trnovany, Somet – Šanov II – 
Panorama a zpět 
104 Nemocnice – Benešovo náměstí 
– Plavecká hala – Šanov II – Trnovany, 
Somet – Anger a zpět 
105 Řetenice, Tolstého – Nemocnice – 
Benešovo náměstí – Trnovany – Trnovany, 
Somet – Šanov II – (Panorama) a zpět 
106 Nová Ves – Bílá cesta – (Třešňovka) – 
Nemocnice – Jateční – Benešovo náměstí – 
Pražská – Šanov I lázně a zpět 
107 Řetenice, Tolstého – Nemocnice – 
Benešovo náměstí – Pražská – Prosetice 
a zpět 
108 Nová Ves – Bílá cesta – Benešovo 
náměstí – Trnovany – Anger a zpět 
111 Šanov I lázně – Pražská – Benešovo 
náměstí – Bílá cesta – Nová Ves – Bílá 
cesta – Třešňovka – Nemocnice – Jateční 
– Hlavní nádraží – Trnovany – Trnovany, 
Somet – Šanov II – Panorama a zpět 
(nostalgická trolejbusová linka)

AUTOBUSOVÉ LINKY 
112 Benešovo náměstí – Trnovany – 
Olympia a zpět (bezplatná linka pro 
zákazníky OC Olympia) 
121 Hudcov – Nemocnice – Valy – 
Benešovo náměstí – Hlavní nádraží – 

Městské sály – Luna – Maršovská / 
Trnovany, Bohosudovská – J. Koziny a zpět 

122 Bystřany, hřbitov – Prosetice – 
Pražská – Šanov I lázně – Zeyerovo 
náměstí – Hlavní nádraží – Benešovo 
náměstí – Dubská – Hřbitovní – Libušina – 
Nemocnice / Řetenice, Perla – Buzulucká 
a zpět 123 Dubská – Benešovo náměstí – 
(Hlavní nádraží) – Městské sály – (Zemská) 
– Luna – Trnovany, Bohosudovská – J. 
Koziny – Maršovská – (Sobědruhy, Rudné 
doly) – Sobědruhy – Olympia – Gagarinova 
– Trnovany, Somet – Šanov II a zpět 

124 Maršovská – J. Koziny – Trnovany, 
Bohosudovská – Luna – Městské sály – 
Trnovany – Gagarinova – Trnovany, Somet 
– Panorama – Plavecká hala – Benešovo 
náměstí – Hlavní nádraží a zpět 

125 Nová Ves – Bílá cesta – Bystřanská – 
Prosetice – Pražská – Benešovo náměstí – 
Hlavní nádraží a zpět 

Jízdní řády a další informace naleznete 
na stránkách dopravce ARRIVA CITY s.r.o. 
(www.arriva-city.cz) nebo v informační 
kanceláři dopravce na Benešově náměstí. 
Své stížnosti a připomínky k nové 
organizaci provozu můžete telefonovat 
na tel. číslo: 417 510 923, psát na e-mail: 
cize@teplice.cz, nebo doručit na adresu: 
Magistrát města Teplice, odbor dopravy, 
Mírové náměstí 2970, 415 01 Teplice.

T R A S Y  J E D N O T L I V Ý C H  L I N E K  M H D

Festival startupů Festup přilákal v loňském prvním ročníku více než 500 lidí
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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 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12. 
Krušnohorská  – parkoviště 29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické 
ul.., 18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.
Unčínská  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 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 3.10.–
6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 12.10.–
16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.
Masarykova x Olbrachtova 19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
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) 5.10.–9.10., 9.11.–
13.11., 14.12.–18.12.
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu  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  20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova  6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.
Nedbalova x Fibichova  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.) 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  2.10.–5.10., 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.

Skupova x Thámova  29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad  19.10.–23.10., 
23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 10.10.–13.10., 14.11.–17.11., 
19.12.–22.12.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 5.10.–9.10., 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Kosmonautů  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 13.10.–17.10., 17.11.–
21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683 28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 
7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom 29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 
2900 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
J.Hory x U Horského pramene 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J.Hory x Vančurova 29.9.–3.10., 3.11.–
7.11., 8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. 
Fr.Šrámka 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  
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–
2.1.2018
Potěminova x K.Čapka 16.10.–19.10., 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Zeyerovo nám. 1300 2.10.–5.10., 6.11.–
9.11., 11.12.–14.12.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 29.9.–3.10., 
3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Křičkova x Škroupova., 16.10.–19.10., 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10  22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
P.Holého x Purkyňova 26.9.–29.9., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  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., 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 13.10.–17.10., 17.11.–
21.11., 22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 
11.12.–14.12.
Písečná 2990 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní 
silnice 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–
16.12.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní 
silnice 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 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  12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Svatováclavská x Vladislavova 12.10.–
16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3  26.9.–29.9., 31.10.–
3.11., 5.12.–8.12.
Habrová 3082 17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně 
MHD) 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 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 3.10.–6.10., 7.11.–
10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň  16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Slovenská 2638  22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5 4.10.–7.10., 8.11.–
11.11., 13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou 
s Moravskou ul. 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení., 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.

Vrázova x Svojsíkova  27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků  16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni 
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“ 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 
14.12.–18.12.
Stará Duchcovská 403   17.10.–20.10., 
21.11.–24.11., 26.12.–29.12.
Sklářská 223 – 247 27.9.–30.9., 
1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
V Břízkách – točna  MHD 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  16.10.–19.10., 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 
25.9.–28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
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 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad  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: 
25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11. 2017
Sudý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopad 
2017) ve Vaší lokalitě tedy budou: 
2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. 2017

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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Odstávka v Aquacentru
Až do 24. září probíhá v Aquacentru Teplice pravidelná podzimní 
odstávka provozu. Odstávka se týká celého areálu s výjimkou 
restaurace Plavecká, ta bude v provozu po celou dobu odstávky. 
Centrum se návštěvníkům znovu otevře 25. září ve 13:00 hodin.  zt
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