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Lucie 
Fialová

Na stole jsem  
měla Pink  

i Lindsay Lohan
STRANY 8–9

Peníze za demolici  
Imperátoru budou  

vymáhat po majitelce 
STRANA 5

Zprávy

Teplická nemocnice  
je největší investicí  

Krajské zdravotní
STRANA 6

Zprávy



KLUB HVJEZDA 
21/4 2000  U2 desire revival band

JAZZ CLUB
14/4 2000  Vince Agwada Blues Band
21/4 2000  František Uhlíř Team feat. Andy  
  Schofield
27/4 2000  Marcella Camargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/5 2000  Zdeněk Bína Sólo
11/5 2000  Vladivojna La Chia
18/5   Ataky Jany Koubkové

KNAK 
28/4 2100  Lion s faktory tour 2018
17/5 2000  Phil Rudd and his band

KINO KVĚTEN
11/4 2000  Glory
12/4 1730  Pepa
13/4 2000  Fakjů pane učiteli 3
14/4 1330 Králíček Petr
15/4 1530  Planeta Česko
16/4 2000  Ramgape: Ničitelé
17/4 1500  Po strništi bos
18/4 2000  The Florida Project

19/4 1730  Hastrman
20/4 2000  Vadí nevadí
21/4 1530  Coco
23/4 2000  Máří Magdalena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/4 1500  Milada
25/4 2000  Universum Brdečka
26/4 2000  Dvě nevěsty a jedna svatba
28/4 1800  Carmen
30/4 1730  Dvě nevěsty a jedna svatba

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
11/4 1000   O perníkové chaloupce aneb  
  jenom jako
11/4 1800   O perníkové chaloupce aneb  
  jenom jako
12/4 1900  Šašek a syn
15/4 1000  Čarodějnický učeň
18/4 1900  Jak se Husákovi zdálo, že je  
  Věra Čáslavská
19/4 1800  Taneček přes dvě pekla
20/4 1000 Taneček přes dvě pekla
20/4 1800 Taneček přes dvě pekla
22/4 1900  Příliš drahá Mathilda
23/4 1000  Taneček přes dvě pekla
25/4 1600  Tančíme s Regius Bandem
26/4 1400 Akademie Metelkárny 2018

26/4 1700 Akademie Metelkárny 2018
29/4 1800  The Loser(s)

DŮM KULTURY
14/4 900  Základy shiatsu pro  
  každého – seminář
17/4 1600 Naše zahrádka
17/4 1700 Naše zahrádka
21/4 900  Základy shiatsu pro  
  každého – seminář
21/4 1500  Kouzelná školka – Michalovi  
  mazlíčci
24/4 1900  Jiří Krampol a Milan Drobný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/5 1900  Návštěvní den u Miloslava  
  Šimka
24/5 1900   Zahajovací koncert 54. ročníku  
  Hudebního festivalu L. van  
  Beethovena
31/5 1900  Koncert v rámci 54. ročníku  
  Hudebního festivalu L. van  
  Beethovena

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 29/4  Obrazy Petra Fejfara
do 8/6  Svět kostiček Lego 2
1/5 až 10/6  Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Teplice

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
do 14/4  Vladimír Švec – „Quid non fit“  
  (A co se stane v ...) – malba
25/4 až 27/5  Veronika „Šrek“ Bromová –  
  velkoplošné fotografie
30/5 až 24/6  Jan Samec „3X“ a Varvara –  
  „Varvara a její Samci“ – malba
27/6 až 1/9  Zakladatelé české moderny I. –  
  Galerie umění Karlovy Vary
5/9 až 30/9  Teodor Buzu - Obrazy - akvarel

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA BÍLINA
17/4 830  21. Bořeňská čarodějnice –  
  pěvecká soutěž
13/5 1500  Taneční odpoledne nejen pro  
  seniory – Den matek

ZÁMEK DUCHCOV 
14/4 až 15/4  Mezinárodní den památek  
  a sídel 
24/4 až 25/4  Jak se budí zámek? Program pro  
  mateřské a základní školy 
24/5  ZUŠ OPEN na zámku 
29/5 a 31/5 Hrdinové a bohové antických  
  bájí na zámku – speciální  
  komentovaná prohlídka 
4/6  Promítání hraného dokumentu  
  o Giacomu Casanovovi 
6/6  Vernisáž výstavy a koncert  
  absolventů ZUŠ Ivana Kawaciuka
8/6 až 9/6 Casanovské slavnosti 
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Tip Hany Machové
Je pro mě velkou radostí, že vám na 

tomto místě mohu představit nové tr-
novanské středisko pro děti a mládež, 
které se přesunulo z Luny do bývalé 
mateřské školy v Maršovské ulici. Děti 
si tu mohou každé odpoledne zahrát 
hry nebo si jen tak povídat a také si 
vybrat některou z nabízených aktivit: 
doučování individuální formou – pomoc 
s konkrétními úkoly a učební látkou, zájmové kroužky vý-
tvarné, hudební, sportovní (např. žonglování, sebeobrana), 
dramaťák, dílna nebo vaření. Součástí nabídky jsou i stolní 
hry nebo fotbálek, ale také pomoc starším dětem a mladým 
lidem při řešení jejich životních těžkostí. Patrová budova 
uprostřed sídliště, vedle prodejny U Týny a pobočky Policie 
ČR nabízí i letní terasu, v dosahu je hřiště na míčové hry, 
takže postupně budou vznikat nové programy, které vám 
představíme na Dni otevřených dveří ve středu 9. května. 
Pro širokou veřejnost je připraven i letní příměstský tábor 
Lovci pokladů. Podobné aktivity nabízí i Salesiánské stře-
disko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Proseticích. 
Jsem moc ráda, že se podařilo nové prostory najít, protože 
jsem poslední půlrok procházela Teplicemi a zjišťovala, 
že na podobné aktivity v Trnovanech není místo. Většina 
prázdných domů na Masarykově ulici nevyhovuje z bezpeč-
nostního hlediska, vhodné pozemky tu chybí, město není 
nafukovací. Co je v Teplicích pro mladé? Místo bývalého 
Angru vznikl povedený areál pro vyznavače kolečkových 
bruslí, vedle Zámecké zahrady je workoutové hřiště, na 
Letné discgolfové hřiště, na sídlištích hřiště na míčové hry. 
Přeji vám krásné jaro. 

 Hana Machová, Salesiánské středisko Štěpána Trochty 

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

www.kia.com

Kia Stonic. Kombinovaná spotřeba 4,2-5,5 l/100 km. Emise CO2 109-125 g/km. Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Využili byste cykloboxy, 
kdyby byly v Teplicích? 

Tomáš Kareš 
60 let 
pedagog a hudebník 
 
Určitě by mně nevadily. 
U nás ve Filharmonii je 

dost kolegů i kolegyň, kteří jezdí do 
práce na kole. Takže proč ne!

Simon Malá 
44 let 
zaměstnaná 
 
Já nikam na kole 
nejezdím, ale ti, co kolo 

používají, by to jistě uvítali. 

Veronika Rezková 
22 let 
studentka 
 
Určitě by to bylo dobré 
pro obyvatele, kteří 

jezdí pravidelně do práce na kolech, 
nechají si tam kolo a vědí na sto 
procent, že jim ho nikdo neukradne. 
Já osobě bych to asi nevyužila, radši 
se projdu pěšky, a když je potřeba, tak 
spíš jedu autem.

Veronika Bleilová 
27 let 
mateřská dovolená 
 
Myslím si, že naše 
země není zrovna 

moc na ježdění na kolech po městě. 
Všude v západní Evropě je to sice 
normální, ale u nás proto ani není 
zařízená potřebná infrastruktura. 
Pár nadšenců by si tam asi kolo 
dalo. Problém je v tom, zda by tam 
po čase vůbec ještě nějaká budka 
zůstala stát. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 11. 4. 2018 
 Příští vydání: 9. 5. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 1. 5. 2018  Informace o inzerci 
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města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem 
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Moderní foyer za 29 milionů
Teplice – Foyer 
domu kultury 
se dočká rekon-
strukce. Moder-
nizace vchodu 
a vstupní haly 
vyjde městskou 
kasu na 29 mili-
onů korun. 

Do jedno-
ho z nejlepších 
koncertních 
sálů se momen-
tálně vstupuje 
přes stísněný 
a temný prostor se šatnami. Návrh teplického ateliéru MISe řeší 
nový hlavní vstup z východní piazzetty, oživuje kolonádu kavár-
nou. Zrušením restaurace vznikne prostor pro nové šatny. Foyer 

se stává odpoví-
dajícím místem 
před, mezi i po 
akci. 

„Zatím stále 
řešíme doku-
mentaci a pro-
jekt v kontextu 
s památkovou 
péčí a požární-
mi normami,“ 
doplňuje Hynek 
Hanza, náměs-
tek primátora. 

 gz

O přívětivosti
Jste na svo-

je město pyšní, 
je pro vás ně-
čím zajíma-
vé? Určitě je 
v něm spousta 
hezkých míst, 
která  stojí za 

návštěvu. Jenže stále častěji 
slýchávám, že prostě všech-
no špatně. Přitom to tak není 
a my chceme, aby naše město 
bylo přívětivé pro obyvatele 
i návštěvníky. Ale jsme přívě-
tiví my? 

Když se dívám na diskuse 
a příspěvky na sociálních sí-
tích, tak si nejsem jistá. Ano-
nymita svádí k tomu, že kaž-
dý dělá ramena, má patent na 
rozum anebo prostě jen tak 
provokuje.  

Naivně pak zní, že chceme 
mít přívětivé město, být hrdí, 
že jsme se právě tady narodi-
li a žijeme, a kdybychom tu 
sounáležitost a hrdost chtěli 
demonstrovat jako Norové, 
Američané, Švýcaři… tak by-
chom si i vyvěsili vlajku. Ale 
jsme tady a tak si po česku 
zanadáváme, jak je všechno 
blbě a všichni hloupí. Jenže 
dokud budeme stále ke vše-
mu a všem negativní, tak bu-
deme pořád žít na příšerném 
místě s příšernými sousedy 
i kolegy a otravnými návštěv-
níky. To pak může sebevíc 
ohromit hezká Zámecká, 
Doubravka nebo Krušné hory, 
ale dojem z Teplic a z nás ne-
přívětivých Tepličanů zůstane 
nevalný. Škoda, nemyslíte?
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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žaluzie
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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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slevy
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jarní  
slevy

33 %
23
let

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.

www.zaluzienejlevneji.shop
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Trať z Teplic do Lovosic nebude
Teplice – Železniční trať z Lo-
vosic do Teplic přes Oparenské 
údolí je po sesuvu v roce 2013 
stále mimo provoz. Opravy 
části poničené sesuvem měly 
tři varianty. Vypadá to ale, že 
vybrána nebude ani jedna a že 
plány na obnovu tratě jsou de-
finitivně zamítnuty. Přitom ješ-
tě nedávno ministerstvo tvrdi-
lo, že trať poničenou sesuvem 
půdy u Dobkoviček kvůli vý-
stavbě dálnice D8 opraví.

První dvě varianty opravy 
trati počítaly buď s klasickým 
náspem, na kterém bude polo-
žená trať, nebo se stavbou že-
lezničního mostu, ten by pře-
klenul celé území sesuvu. Třetí 
variantou měl být takzvaný 
lehčený násep. Celkové nákla-
dy na obnovu tratě v místě se-
suvu a na požadovanou revita-
lizaci tratě z Ústeckého kraje 
by tak činily 1,8–2,8 miliardy 
korun. Bez nákladů na sanaci 

Trať před pěti lety zničil sesuv.  foto: archiv

širšího okolí sesuvu, které ne-
jsou dosud známy.

„Obnova železniční tra-
tě v místě sesuvu není plně 
v souladu s výhledovými před-
stavami Ústeckého kraje na 
celkovou revitalizaci tratě. 
V rámci revitalizace by muse-
lo dojít k rekonstrukci všech 
železničních přejezdů,“ uvedlo 

ministerstvo v důvodové  
zprávě. 

Konec tratě se vysvětluje 
i tím, že nebyla příliš vytížená. 
V úseku Řetenice – Lovosice jez-
dilo vlakem průměrně 45 lidí 
v každém spoji.  Vlaky mají úpl-
ně nahradit autobusy. Nyní jezdí 
vlaky z Teplic do Radejčína, pak 
už jen autobusy.  gz

Čištění ulic vypuklo, 
pozor na odtažení auta
Teplice – Blokové čištění 
místních komunikací pro-
bíhá v Teplicích. Začalo po 
Velikonocích a potrvá až do 
16. května. V rámci akce se 
provádí úklid a mytí vozovek 
a vybraných 
parkovišť na 
území města. 

Magistrát, 
stejně jako 
každý rok, 
prosí řidiče 
o respektová-
ní přenosných 
dopravních 
značek. V opačném přípa-
dě se majitelé parkujících 
automobilů vystavují nebez-
pečí odtahu vozidla. Rozpis 
jednotlivých ulic najdete na 
stranách 14–15 a na  
www.zitteplice.cz.  gz

Klub ze Stínadel 
spustil sekci historie
Teplice – FK Teplice spustil no-
vinku na svých webových 
stránkách. Nově zde najdou pa-
mětníci dávných fotbalových 
časů a fanoušci sekci historie, 
která obsahuje ucelený přehled 
o kompletní historii klubu. 

„Žádný jiný klub v České 
republice nedisponuje takto 
zevrubnou historickou sekcí, 
která by byla volně přístup-
ná fanouškům. Ti, co mají rádi 
statistiky a historii, si rozhod-
ně přijdou na své,“ říká Martin 
Kovařík z FK Teplice. Na histo-
rické sekci webu se pracovalo 
již od podzimu minulého roku 
a za neuvěřitelný přehled his-
torických dat vděčí klub Pavlu 
Nohálovi, historikovi teplické 
kopané, který na těchto přehle-
dech dlouhé roky pracuje. Ten 
plnil historickou sekci několik 
měsíců všemi možnými údaji, 
na které si fanoušek může jen 
vzpomenout.   zt

Zimní stadion roste jako z vody
Teplice – Výstavba nového zim-
ního stadionu vedle Sportov-
ní haly Na Stínadlech je v pl-
ném proudu. Stavební práce 
odstartovaly loni v řijnu a celá 
výstavba by měla trvat 16 mě-
síců. Během dubna se začnou 
montovat lepené vazníky. Stav-
ba pokračuje dle plánu, v pro-
sinci by měl být hotový led 
k vyzkoušení. Veřejnost bude 
moci novou ledovou plochu 
užívat v roce 2019.

„Stadion sice nebude mít 
parametry pro extraligu nebo 
velké koncerty, ale budou se 
tam podle pravidel hokejového 
svazu moci hrát třeba mládež-
nické zápasy. Rozměr ledové 
plochy 56 × 26 m totiž splňu-
je kritéria pro většinu hokejo-
vých soutěží podle parametrů 
Českého svazu ledního hoke-
je. Hlediště haly pojme téměř 

500 sedících diváků. Součástí 
haly bude sportovní ubytovna 
s kapacitou 30 lůžek,“ říká Jan 
Kerner, ředitel teplické Spor-
tovní haly.

Teplický zimní stadion navr-
hl architekt Petr Sedláček a fi-
nancuje ho město. Pokladnu 
přijde na přibližně 230 milionů 
korun.   gz

I přes mírnou zimu 
zásoby soli nestačily
Ústecký kraj – Silničáři  spotřebo-
vali přes zimu připravené zásoby 
soli, a dokonce museli i sůl do-
kupovat. Sněhu sice v nížinách 
nebylo zpočátku tolik, ale časté 
střídání teplot vedlo k namrzání 
silnic, tím byla údržba náročněj-
ší. A i když se už oteplilo, silni-
čáři s opravami vozovek po zimě 
ještě nezačali. Poprvé vyjela 
technika z garáží 5. listopadu, do 
Krušných hor. A právě tady na 
silnicích ležel do nedávna ještě 
sníh, proto je brzy na hodnocení 
škod. Údržba silnic II. a III. tří-
dy v regionu zatím stála za tuto 
sezonu zhruba 125 milionů ko-
run, předchozí sezonu přišla 
na 148,5 milionu. Ve správě má 
krajská údržba 3700 kilomet-
rů silnic a provádí údržbu i na 
507 kilometrech silnic I. třídy, 
a to včetně dálnic D6 a D7.   gz
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Peníze za demolici Imperátoru 
město chce po majitelce
Teplice – Z ruiny hotelu Imperá-
tor už je jen suť. Původně ho-
nosný hotel s kinosálem nebo 
základní školou zchátral. Rui-
na ohrožovala bezpečnost oby-
vatel okolních domů a zaměst-
návala hasiče s policisty. 

Před časem došlo k částeč-
nému zhroucení střechy a sta-
tik zhodnotil stav jako natolik 
vážný, že stavební úřad nařídil 
okamžitou demolici. Naříze-
ná demolice už je hotová a suť 
z hotelu odvezená.

Cena za demoliční práce je 
bezmála dva miliony korun. 
Částku by měla uhradit maji-
telka hotelu, která žije v Ru-
munsku. Pokud ji nezaplatí, 
město ji bude vymáhat.   gz

Cykloboxy nebudou
Teplice –  Cykloboxy instalují radnice 
měst nejčastěji poblíž nádraží nebo u 
zastávek MHD. Možnost bezpečného 
parkování kol podporuje rozvoj cyklisti-
ky ve městech. V Teplicích se neplánují. 
Po městě jezdí růžová kola, která si 
lze půjčit a zase vrátit. „Bikeboxy jsou 
skvělé, stojanů je ve městě extrémně 
málo,“ uvedl zastupitel Teplic Jakub 
Mráček.   gz 

Z  M Ě S T A

Kubera: Podpora sportování 
mládeže je prioritou
Teplice – Podpora sportu mláde-
že má v Teplicích podle primá-
tora Jaroslava Kubery dlouhou 
tradici. „Jejím cílem je jednak 
zlepšení fyzické kondice mla-
dých a také potlačení jiných 
nežádoucích aktivit jako na-
příklad užívání drog,“ říká pri-
mátor. 

Největší částku tvoří podpo-
ra na člena sportovního oddílu 
a příspěvek na údržbu sporto-
višť. V roce 2014 činil příspě-
vek 401 767 Kč, v  roce 2017 
vzrostl na 1,76 milionu korun. 
„To v přepočtu na jednoho 
sportovce představuje částku 
29 429 korun za rok, a to není 
málo,“ dodal primátor.

Teplice podpořily vznik fot-
balové akademie v ZŠ Ediso-
nova částkou 2,3 milionu Kč 
a připravuje se nová smlou-
va o podpoře na další tři roky. 
„Město také masivně investuje 
do výstavby nových sportovišť. 
Vedle sportovní haly se staví 
nový zimní stadion a probíhá 

Zažila monarchii i všechny prezidenty 
Teplice – Zažila obě světové vál-
ky, monarchii i všechny pre-
zidenty. Marie Machová se 
narodila 18. března 1915 na 
Slovensku. Odsud se ve svých 
15 letech s rodinou odstěhovala 
do Břežánek, kde její mamin-
ka pracovala u sedláka a ona 
sama nastoupila do místních 
keramických závodů, kde pra-
covala až do odchodu do dů-
chodu. Paní Marie je třiatřicet 

let vdovou, vychovala tři děti 
a má sedm vnuků a několik 

pravnoučat, i dokonce praprav-
noučat. V tomto roce v Pod-
krušnohorských domovech 
sociálních služeb, konkrétně 
v domově pro seniory v Tep-
licích U Nových lázní, oslavi-
la Marie Machová úctyhodné 
103. narozeniny.  V současné 
době je Marie Machová nej-
starší seniorkou v rámci domo-
vů sociálních služeb, které zři-
zuje Ústecký kraj.   gz

Dálniční policie má 
nové pomocníky
Ústecký kraj – Nové vozy Škoda 
Suberb dostali policisté z dál-
ničního oddělení v Řehlovi-
cích. Budou jezdit po dálnici 
D8 i na silnicích prvních a dru-
hých tříd v Ústeckém kraji.

„Mají především působit 
preventivně. Díky zjišťovací 
technice budou dokumento-
vat veškeré přestupky, jako je 
vysoká rychlost nebo nebez-
pečné předjíždění. Obsluho-
vat je budou speciálně školení 
policisté z dálničního odděle-
ní. Vozidla mají funkci auto-
matické kontroly, takže doká-
ží přečíst registrační značku 
automobilu až na 600 metrů 
a porovnat ji, například s evi-
dencí odcizených vozidel,“ 
popisuje Jiří Ušák, vedoucí od-
boru služby dopravní policie 
Ústeckého kraje.   gz

také rekonstrukce Aquacent-
ra, kdy původní zůstane pou-
ze vnější konstrukce a kromě 
nového relaxačního bazénu 
přibude sportovní bazén. V re-
laxačním bazénu bude teplota 
vody 33,5 stupně, takže Tepli-
čané už nebudou muset jezdit 
za teplou  vodou za hranice,“ 
uvedl Kubera.

Příprava výstavby venkov-
ního koupaliště je ve stadiu 
posuzování dvou lokalit, kde 
by mělo nové koupaliště stát. 
Menší stavby jako skate park 
a inline dráha už občanům 
slouží.

„Pokud jde o podporu pro-
fesionálního fotbalu, je město 
omezeno evropskými před-
pisy, vzhledem k tomu, že FK 
Teplice je akciová společnost. 
Přesto město podporuje mezi-
národní utkání a mládež,“ po-
dotkl primátor. Letos město 
vybuduje novou přístupovou 
cestu ke stadionu z Jateční uli-
ce, včetně parkoviště.    zt

Projekt #newlegs vyvrcholil,  
Tereza si může pořídit protézy
Teplice – Šek na více než 90 ti-
síc korun, které se vybraly 
v rámci charitativního projektu 
#newlegs, předali tepličtí fotba-
listé handicapované studentce 
Tereze Bártlové.  

Charitativní projekt #newlegs 
vznikl na její podporu. Tereza na 
jaře 2017 onemocněla zákeřnou 
meningitidou. Vlivem nemoci jí 
byly amputovány nohy v bércích 
a většina článků prstů. Cílem 
projektu bylo získat finance na 
nákup sportovních protéz, které 
by jí umožnily návrat ke sportu, 
který miluje. 

„Kromě klubu se do projektu 
zapojili i samotní hráči FK Tepli-
ce, kteří během celého podzimu 
sbírali peníze za každý vstřele-
ný gól, připsanou asistenci či 
vychytané čisté konto. Celkem 
hráči mezi sebou vybrali téměř 
20 tisíc korun,“ řekl Martin Ko-
vařík z FK Teplice. 

Dalších více než 60 tisíc korun 
pak přispěl samotný klub v rám-
ci vyvrcholení podpory projektu 

na zápase s Viktorií Plzeň, kdy 
věnoval 10 Kč za každého ná-
vštěvníka stadionu, kterých se 
v AGC Aréně sešlo přes šest ti-
síc. „Krásné gesto pak udělali 
také hostující fanoušci Viktorie, 
kteří mezi sebou vybrali více než 
10 tisíc korun a přispěli také. 
Celkem tak na projekt putova-
lo od fotbalového klubu přes 
90 tisíc korun,“ dodává Martin 
Kovařík.

Do podpory projektu se přidal 
i vlastník FK Teplice společnost 
AGC Flat Glass Czech, která Te-
reze na svém vánočním koncer-
tu věnovala 100 tisíc korun.   gz
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Ve městě jsou koše se sáčky pro pejskaře
Teplice – Na padesát odpad-
kových košů se sáčky na psí 
exkrementy se nově objevilo 
v Teplicích. Město tak chce vy-
jít pejskařům, ale nechce zatím 
kupovat originální odpadkové 
koše na psí exkrementy. Poprvé 
je totiž vyzkoušelo před osmnác-
ti lety v Šanovském parku a ne-
osvědčily se. Sáčky se kradly 
nebo byly poházeny po okolí 
a do košů byl vhazován komu-
nální odpad.  

Nyní bude tato služba pej-
skařům zatím ve zkušebním 
provozu a pak se rozhodne, zda 
originální nástavce na odpadko-
vé koše město nakoupí. To, zda 
jsou sáčky využívány, budou mo-
nitorovat městští strážníci spolu 
s odborem životního prostředí.

Momentálně jsou sáčky na 
psí exkrementy vydávány ma-
jitelům psů po zaplacení po-
platku. Služba funguje od loň-
ského června a každý platící 
majitel psa obdrží 100 ks sáčků.  

Poplatek za psa je ve městě sta-
noven ve výši 200 Kč za první-
ho psa. 

„Přes veškerou snahu města 
eliminovat tento druh znečiš-
tění veřejného prostranství se 
bohužel setkáváme s minimál-
ním efektem. Je potřeba změnit 
přístup některých spoluobčanů,“ 
uvedla Marcela Tůmová z teplic-
ké radnice.   gz

Teplická nemocnice je největší 
investicí Krajské zdravotní
Teplice – Nejvýznamnější stav-
ba posledních desetiletí  v re-
žii Krajské zdravotní – pavilon 
operačních sálů a sterilizace, 
roste v areálu teplické nemoc-
nice. Navíc tu oproti původní-
mu záměru dojde k dostavbě 
ještě jednoho nadzemního pod-
laží pro umístění anesteziolo-
gicko-resuscitačního odděle-
ní a jednotky intenzivní péče.  
Další stavbou v nemocnici je 
objekt pro nízkoprahový ur-
gentní příjem.

 „Největší investice Krajské 
zdravotní jsou v Teplicích. Vy-
jádřeno penězi jde o přibližně 
324 milionů korun,“ řekl Jiří No-
vák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní.

Projekt počítá také s výstav-
bou 25 parkovacích míst pro 

Nová stavba v areálu nemocnice.   foto: kz

osobní auta a s parkovací plo-
chou pro zaměstnance s 67 par-
kovacími místy.

„V souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí anesteziologicko-
-resuscitačního oddělení jsme 
nástavbu na právě probíha-
jící stavbu nového pavilonu 

vyhodnotili jako technicky 
a ekonomicky nejvýhodněj-
ší variantu s předpokládaný-
mi investičními náklady ve výši 
97 milionů korun,“ dodal Novák. 

Zároveň v těchto dnech pro-
bíhá rekonstrukce části teplic-
kého neurologického oddělení 
a RS centra. „Zejména se jed-
ná o změny dispozic, výmě-
nu oken, rozvodů technického 
zařízení budovy, elektrotech-
nické instalace atd. Veškeré 
náklady na realizaci jsou hra-
zeny z vlastních zdrojů teplic-
kého neurologického oddělení. 
Předpokládaný termín ukonče-
ní stavebních prací je zhruba 
v polovině měsíce dubna letoš-
ního roku,“ doplnil Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdra-
votní.  gz

Muzeum hledá věci 
z 1. republiky
Teplice – Staňte se spolutvůrci 
muzejní výstavy s názvem Tep-
lice za 1. republiky. Máte doma 
fotografie, dokumenty, oděvy, 
předměty denní potřeby i jiné 
předměty z let 1918–1938?

Zavolejte do muzea a do-
mluvte se na zápůjčce, koupi, 
případně daru. Volejte do kon-
ce května na telefonní číslo 
muzea: 412 359 000.   gz

Revitalizace Kyselky 
je v plném proudu
Bílina – Hlavní lázeňská budova 
v Bílině na Kyselce má oprave-
né okapy i střechu včetně deš-
ťových svodů a žlabů. Budo-
va prošla loni několika dílčími 
opravami, díky kterým město 
stabilizuje současný stav nemo-
vitosti. 

„Na Kyselce začala postupná 
revitalizace jak budov, tak i par-
ku. Opravená byla jedna část in-
halatoria a nyní se začne s opra-
vou historického mostu, který 
je ve špatném stavu. Opravy by 
měly trvat několik měsíců,“ řek-
la místostarostka Zuzana Bařti-
pánová.   gz

Infocentrum má i gotické sklepy
Krupka – Na místě v Husitské 
ulici, kde ještě nedávno stá-
la ruina, slavnostně otevřeli 
reprezentativní dům s infor-
mačním centrem, který svým 
vzhledem zapadá do historické 
zástavby celé ulice. Náklady 
dosáhly více než 19,5 milionu 
korun. 

Obyvatelé i návštěvníci to-
hoto historického hornického 
města tak budou moci využí-
vat budovu, která jim přiblí-
ží nejen historické, ale také 

Dobrovolní hasiči 
dostali stříkačku
Duchcov – Zbrusu novou cister-
novou automobilovou stříkač-
ku na podvozku Tatra Terrno 
za více než 7 milionů korun 
dostali duchcovští dobrovolní 
hasiči.

„Často v televizních repor-
tážích vidíme, jaké neštěstí 
se může stát nejen při požáru, 
a tak je dobře, aby výjezd hasi-
čů byl co možná nejdříve, po-
mocí moderní techniky, a ško-
dy byly minimální. Proto jsme 
rozhodli o nákupu nového 
auta. Podařilo se získat dotač-
ní titul z Ministerstva vnitra ve 
výši 2,5 milionu korun a také 
příspěvek 1,5 milionu z Ústec-
kého kraje,“ řekl starosta měs-
ta Zbyněk Šimbera.

 Letos Ústecký kraj podpoří 
dobrovolné hasiče a složky IZS 
dotací v souhrnné výši 13 mili-
onů korun. Celkem 72 žádos-
tí splnilo podmínky v rámci 
Programu na podporu Jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů 
obcí a ostatních složek IZS.  gz

současné krásy města a jeho 
okolí. Pod dohledem památká-
řů byly do nového objektu za-
členěny původní gotické skle-
py i čelní kamenná stěna.  

Infocentrum hornické kraji-
ny Krupka bylo vystavěno jako 
součást sasko-českého vědec-
kého projektu ArchaeoMontan 
2018. V rámci projektu byla 
v Krupce a v lesním terénu nad 
Krupkou vybudována také na-
učná stezka Po stopách hor-
níků, která je již v provozu.   gz
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Město vybere na poplatcích za psa 
průměrně částku kolem 720 000 Kč 
ročně. Na úklid psích exkrementů ze 
zeleně vynaloží 860 000 Kč ročně. 
Odklizeno je průměrně 3500 kg 
psích exkrementů na asi 180 hekta-
rech zelených ploch. 

P S I  A  M Ě S T O



B Y Z N Y S / P R Á C Ed u b e n  2 0 1 8

MC
20
18
40
5

INZERCE

Hejtmani chtějí peníze na silnice
Teplice – Krajům i nadále chybí 
prostředky ve výši minimálně 
4 miliard korun na opravy sil-
nic. Rada Asociace krajů ČR, 
která jednala v Teplicích, proto 
vládě předloží memorandum, 
které by regionům garantovalo 
víceleté financování na opravy 
silnic II. a III. tříd. 

„Každá částka na rekon-
strukce silnic nám pomůže, 
už loni jsme mohli díky těmto 
financím opravit například ob-
jízdné trasy kolem dálnice D8. 
Ročně vynakládáme z krajské-
ho rozpočtu stovky milionů 
korun, loni to bylo 436 milionů 

korun. Každým rokem se sna-
žíme stav silnic zlepšovat, toto 
je tedy významná finanční vý-
pomoc, kterou bychom nebyli 

schopni z vlastních zdrojů 
pokrýt, poslední částka, kte-
rou jsme získali od SFDI, byla 
329 milionů korun,“ řekl ná-
městek ústeckého hejtmana 
Martin Klika, který se jednání 
Rady AKČR zúčastnil.

Rada Asociace krajů také 
potvrdila, že odmítá rozšíření 
mýtného systému na dalších 
900 kilometrů silnic I. tříd. 
A to proto, že se kraje obávají 
přesunu kamionové dopravy 
na silnice II. a III. třídy, kte-
ré mají ve správě. Ty by byly 
pod náporem kamionů devas-
továny.   gz

Na Mírovém náměstí se bude parkovat po obvodu
Bílina – Náklady na revitalizaci 
bílinského Mírového náměstí 
vyjdou na bezmála 17 milionů 
korun a budou hrazeny z roz-
počtu města. Starosta Oldřich 
Bubeníček už podepsal smlou-
vu se zhotovitelskou společ-
ností Metrostav. 

„Největší změnou bude par-
kování po obvodu, díky tomu 
se náměstí krásně otevře 
a vynikne historická kašna 
nebo morový sloup,“ uvedl 

starosta města Oldřich Bube-
níček. 

Stavební práce začaly v břez-
nu, konkrétní harmonogram 
prací bude upřesněn a hotovo 
má být v druhé polovině příští-
ho roku.

„Veřejnost dlouhou dobu vo-
lala po tom, aby náměstí neby-
lo pouze parkovištěm, ale re-
prezentativním místem, kde se 
jak obyvatelé města, tak jeho 
návštěvníci mohou posadit, 

odpočinout si a kochat se pohle-
dem na rekonstruované budovy 
či zámek,“ řekla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová.    gz

Oprava plynovodu 
v Šanově skončí v létě
Teplice – Dělníci začali s opra-
vami vodovodu a plynovodu 
v lokalitě ulic Pod Doubravkou, 
Novákova, Křičkova, Foerste-
rova, Ševčíkova a Křížkovské-
ho v teplickém Šanově.  

Během období budou po-
stupně ve čtyřech etapách sta-
noveny objízdné trasy. Rekon-
strukce plynovodu a vodovodu 
potrvá až do 19. srpna.  gz

U Bílinské brány 
začne rekonstrukce 
Teplice – V ulici U Bílinské 
brány se bude rekonstruo-
vat vodovod a kanalizace. Jde 
o nevyhovující úseky vodo-
vodu a kanalizace pro zhru-
ba 200 obyvatel. Vodovod byl 
v této lokalitě uveden do pro-
vozu v roce 1945. 

„Řad je již dožilý a porucho-
vý. Kamerová prohlídka zjisti-
la, že je kanalizace ve špatném 
technickém stavu, vykazu-
je vysokou korozi dna,“ říká 
mluvčí SVS Jiří Hladík.

Práce budou zahájeny v po-
lovině dubna a dokončení je 
naplánováno nejpozději do 
31. srpna.   gz
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Lucie Fialová: Na stole jsem měla  Pink i siláka van Damma

Nejen v Londýně, ale také v Indii Lucie čerpala zkušenosti.

Můžete si k ní zajít na masáž. A budete mít 
stejnou péči jako světové celebrity. V Krupce 
totiž najdete masérku, které prošla pod 
rukama třeba zpěvačka Pink, herečka Lindsay 
Lohan nebo akční hrdina Jean Claude van 
Damme. Vše začalo, když Lucie Fialová odjela 
na zkušenou do Londýna.
Gabriela Zlámalová

Jak jste se dostala k masíro-
vání? Vystudovala jste to?

Většinu kurzů a praxi jsem si 
udělala v Londýně, pak i v In-
dii, Praze a po Evropě. Myslím, 
že kvalita kurzů je tam lepší. 
Základní masérský kurz s me-
zinárodní akreditací (která 
není zase tak moc mezinárod-
ní) trvá rok. Jsou tam zkouš-
ky praktické i teoretické. V ČR 
jsem se s tím zatím nesetkala. 
To mluvím o všeobecných kur-
zech, ne o masérských, akredi-
tovaných Ministerstvem zdra-
votnictví.

Prý jste masírovala světové 
celebrity jako třeba Lindsay 
Lohan nebo Pink… Je to prav-
da?  

Pracovala jsem v 5hvězdičko-
vých hotelech v Londýně a Lon-
dýnem projde hodně celebrit. 
Například když jsem předtím 
pracovala v restauraci, chodili 
tam herci, zpěváci, umělci. Bylo 
super na ně nejen koukat, ale 
i bavit se s nimi o normálních 
věcech. Třeba Brendan Fraser 
byl můj oblíbenec, protože dával 
dobré spropitné, ale jeho man-
želka byla mnohem zábavnější.

Můžete nám prozradit, kdo 
všechno vám prošel rukama?

Pink, Lindsay Lohan, Clau-
de Makélélé, LeAnn Rimes 
s přítelem, Jean Claude van 

Damme, hudebník z Red Hot 
Chilli Peppers – ale fakt nevím 
kdo, protože tuhle kapelu ne-
musím. 

Jak se masérka z Krupky do-
stane k tomu, že k ní na ma-
sáže chodí celebrity?

Chodila jsem za nimi do ho-
telů. Concierge (pracovní po-
zice v hotelnictví, podobná 
funkci recepčního) zavolá a já 
přijedu, namasíruji a zaplatím 
mu podíl, takzvané comission, 
za to, že zavolal. Dělala jsem 
to i v Barceloně a v Indii. Když 
mi někdo dohodí masáž a je to 
dobře zaplaceno, tak mu za to 
něco dám. Klientům v Česku 
dávám dárečky, většinou ručně 
vyrobené svíčky, olejíčky, delší 
masáž…

A jsou stejní jako my „běžní 
smrtelníci“? 

Ano, jsou to lidi. Přepracova-
ní, vidím, že ve velkoměstech 
jsou lidi víc ve stresu. 

V současné době masírujete 
jen u nás, nebo stále jezdíte 
i mimo republiku?

Naposledy jsem byla v Bar-
celoně. Je tam úžasně, živo, 
vzrušující, přátelské. Přijde mi, 
že lidi jsou v Barceloně přátel-
štější. Ale možná pojedu ma-
sírovat do Alp, uvidíme, jestli 
to vyjde.

Jóga a meditace jsou součástí jejího života.

Lucie Fialová a cestování patří k sobě.
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Lucie Fialová: Na stole jsem měla  Pink i siláka van Damma

barva: všechny barvy 
miluji  

jídlo: čerstvé, 
opravdové, místní

hudba: kvalitní, živá, 
taneční

číslo: ve slovanské / 
jogínské tradici, jsou 
posvátná 9 a její násobky

politik: Yogi Bhajan, 
Osho, Abraham (Esther 
Hicks), příroda

motto: řešením 
problému problém 
nevyřeším

M O J E  N E J

se narodila se v Táboře a vystudovala 
teplické gymnázium. Žije a pracuje 
v Krupce u Teplic.  Masíruje od roku 
2000 a všechny kvalifikace získala 
především v Londýně. Jógu cvičí více 
než 15 let. Začala hatha jógou, pak
ashtanga, tantra jóga, a momentálně
učí a praktikuje kundalini jógu podle 
Yogi Bhajana.

Lucie Fialová 

P R O F I L

Kdo masíruje masérku, když ji 
bolí záda a sama si na ně ne-
dosáhne?

Ostatní maséři a v akutních 
případech používám míčky 
nebo kamínky v ponožce, jež-
ka od Tichanovského. Často si 
masíruji nohy – reflexka, hlavu, 
šíji a tak, kam dosáhnu. Denně 
cvičím kundalini jógu, taky pra-
cuji s dechem. Jsem přesvědče-
ná, že hodně bolesti je způsobe-
no mentálně a pak nedostatkem 
dýchání a vody. Myslím, že tak 
dobře masíruji, protože masíruji 
sama sebe.

Kromě masáží se zabýváte 
také jógou, jak jste se ke cvi-
čení jógy dostala a co vám to 
dává?

Tu jsem začala cvičit v Lon-
dýně, normální hatha, pak jsem 
v Indii objevila tantra jógu, 
v Americe kundalini jógu a u té 
jsem zůstala. Přijde mi nejvíc 
zábavná a hlavně vymakaná. 
Ten, kdo ji vymyslel, byl GÉNI-
US (Yogi Bhajan). Jsou to sesta-
vy cviků (ásán), které na sebe 
vzájemně logicky navazují, ně-
kdy je to dynamičtější, někdy 
klidnější, používáme u toho 
i mantry (slova s cíleným efek-
tem) a různé dechové techniky. 
Sestavy mají vždy cílený efekt, 
například na otevření srdce, 
na zlepšení intuice, na zvýšení 
osobního magnetismu, přitaže-
ní peněz apod. 

Vždy pracují na celém ener-
getickém (tedy i fyzickém), du-
chovním, mentálním systé-
mu těla. Také mě baví, protože 

ráda zpívám. Jsou tu mantry na 
všechno, jako recept na cokoliv, 
když si zpívám, povznáším se. 

Slyšela jsem, že existuje něja-
ká hormonální jóga, která po-
může s problémy s početím. Je 
to pravda?

Každá jóga ovlivňuje hormo-
ny. Když pracujeme s tělem, 
zjednodušeně řečeno, pracuje-
me s hormony. Jóga má tu vý-
hodu, že staví lidské tělo do po-
svátných, geometrických pozic, 
které celou bytost ladí do svého 
plného vyjádření.  V kundalini 
józe (a i další) existuje plno cvi-
ků a meditací, které stimulují 
šišinku a hypofýzu, které jsou 
branou k otevření a rozšíření 
vědomí, které kontrolují a ovliv-
ňují sekreci ostatních hormo-
nálních žláz. Když máme vyla-
děné hormony, cítíme se dobře 
a můžeme do života pozvat no-
vou bytost. 

Zajímáte se také o jiné typy 
cvičení, meditace, relaxace?

Momentálně pracuji s trau-
matem – biodynamický dech 
na uvolňování traumat. Spolu-
pracuji s Robertem Gajdošem 
a Martinou Chalupníkovou, se 
kterými jsem absolvovala mezi-
národní trénink v Polsku. Spo-
lečně organizujeme akce, které 
jsme nazvali Dechová ceremo-
nie. 

Dechová ceremonie je navrže-
na tak, abychom rozbili vrstvy 
fyzického brnění, uvolnili men-
tální, emocionální i fyzické blo-
ky přímo v našem centrálním 

emocionálním a fyzickém jádru. 
Abychom se co nejvíc otevře-
li směrem dovnitř (a tím i ven), 
spojili se sebou, se svým nitrem, 
se svými stíny i světlem a sdíleli 
prostor s ostatními ve skupině. 
To vše vede k lehkosti bytí a žití 
a lepší schopnosti přitažlivosti, 
vyjádření sebe – kde se odvaha 
stává samozřejmostí.  

Jako podporu a přípravu na 
dýchání používáme např. tech-
niky z kundalini jógy, tantry, 
různá cvičení, extatický tanec 
a meditace na uvolnění a ote-
vření se. Samotné dýchání je asi 
hodinový proces. 

Používáme biodynamický 
dech – hluboký kruhový dech, 
vědomé pohyby, práci s tělem 
– dotyky, cítění pocitů v těle, 
tónování, aromaterapii a su-
per hudbu.  Tímto způsobem se 
dostaneme do vyššího stavu vě-
domí, tělo se přehltí kyslíkem, 
a dovolí tak, aby se jakékoliv za-
seklé emoce nebo traumata vy-
plavily na povrch a dokončily se 
a opustily nás. 

Baví mě to, protože jsem jen 
průvodce, lidi používají svůj 
dech, něco, co je lehce přístup-
né každému, a mají tak přístup 
ke své vlastní moci a opravdu 
vidíme ten rozdíl od předtím 
a potom…

Když vidím, čím se zabýváte, 
napadá mě, že asi hodně řeší-
te duchovno, je to tak?

Meditace nebo nějaká každo-
denní praxe mi přijde jako sa-
mozřejmost, tak jako dýchání. 
Možná i nutnost. Nechápu, jak 

Lucie Fialová masíruje už 18 let.   foto: 5x archiv Lucie Fialové

si lidi udrží mentální nebo emo-
cionální rovnováhu bez něčeho, 
o co se mohou opřít. Já sama 
mám co dělat, ale spíš mě to 
baví, cítím se v tom dobře. 

Kde vás vlastně lidé mohou 
najít?

Mám na YouTube nějaká vi-
dea jógy, jinak pracuji doma, 
v Krupce.

A kde se vidíte například za 
pět let?

Mám vizi, ale jsem tajnůstkář. 
Pořád vidím pláže a hory a pří-
rodu. Hodně, hodně přírody 
a hodně dobrých lidí.  

9
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Strhující show míří 
do teplického divadla
Teplice – Zažijte strhující arti-
stické výkony i dech berou-
cí moderní taneční kreace. To 
vše najdete v novém divadel-
ně akrobatickém projektu The 
Loser(s), který se teplickému 
publiku představí 29. dubna od 
19:00 hodin v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 220 do 
300 korun. 

Vítězové prvního ročníku 
televizní soutěže Česko Slo-
vensko má talent - akrobatic-
ké duo DaeMen, oslovili další 
performery z řad tanečníků 
a akrobatů. The Loser(s) je jen 
jedním z řady projektů, s ni-
miž podnikají vítětné tažení 
po českých, ale stále více i za-
hraničních scénách. Na Letní 
Letné 2017 patřili k absolutní 
špičce.  zt

Obrazy Petra Fejfara 
uvidíte v muzeu
Teplice – Zajděte si do muzea 
na výstavu snových olejomaleb 
v impresionistickém stylu tep-
lického umělce Petra Fejfara. 
Nová expozice je přístupná ve 
výstavních sálech teplického 
zámku. Obrazy si můžete pro-
hlédnout do 29. dubna.  zt

Středověké hrady 
z lega v muzeu
Teplice – Druhou a ještě větší 
výstavu pestrobarevných kos-
tiček ze stavebnice Lego si uži-
jete znovu v teplickém muzeu. 
Tentokrát 
jsou vysta-
veny hrady 
a středo-
věk, edice 
z devade-
sátých let, 
novinky let 
2015–2017, 
Baby Primo 
a město s letištěm a kolejiš-
těm. Pro nejmenší děti je opět 
připraven dětský koutek. 

Vstupné je 60 korun pro do-
spělé a 30 korun pro děti od 
3 let. Otevřeno je od úterý do 
neděle od 10:00 do 12:00 ho-
din a od 13:00 do 17:00 hodin. 
Nová expozice je přístupná do 
8. června ve druhé a třetí vý-
stavní místnosti.   zt

Do Teplic přijede americký  
kytarista Vince Agwada
Teplice – Američan Vince Agwa-
da je kytarista, zpěvák, skla-
datel a producent, který se na 
americké bluesové scéně pohy-
buje více než čtvrt století. A vy 
si ho už 14. dubna od 20:00 ho-
din užijete v teplickém Jazz Clu-
bu. Vstupné je 200 korun. Vin-
ce pochází z Chicaga. Jeho otec 
byl hluboce zakořeněn v tradič-
ní africké hudbě a máma mi-
lovala blues, jazz a gospel. To 
vše mu dalo výborný hudební 
základ. Vince vydal dvě vlastní 
alba. V roce 2008 „Eyes Of The 
City“ a v roce 2011 „Basic Blue“. 
Jako kytarista se podílel na 
mnoha albech různých uměl-
ců, jako jsou Son Seals „Live At 
B.L.U.E.S.“ nebo Sugar Blue „In 
Your Eyes“.  zt

Dokud nás milenky nerozdělí uvidíte v divadle
Teplice – Brilantní situační ko-
medie plná zvratů a záměn 
o tom, kolik milenek je zapo-
třebí ke zkáze jednoho dlouho-
letého manželství, se rozehra-
je na prknech Krušnohorského 
divadla. Představení Dokud 
nás milenky nerozdělí pražské-
ho Divadla Palace, se uskuteč-
ní 21. května od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 220 do 300 ko-
run. 

Rosalie a Francis rekapitu-
lují své dosavadní manželství 
a určitě by se shodli na tom, 
že jsou spolu šťastní, kdyby se 
právě neprovalilo, že Francis 
žije dvojí život. Celá rodina se 

ocitá v komickém zmatku, Ro-
salie vrací odvetný úder, dce-
ři se za podivných okolností 

hroutí manželství a další po-
stavy celý děj ještě dál humor-
ně zamotávají.  zt

František Uhlíř Team 
v Jazz Clubu
Teplice – Užijte si další nevšed-
ní koncert v teplickém Jazz 
Clubu.  

Dechovka i taneční 
melodie
Teplice – Na taneční odpoled-
ne s oblíbenou kapelou Jitky 
Dolejšové, v jejímž provede-
ní zazní populární taneční 
melodie i klasická „dechov-
ka“, se můžete těšit 25. dub-
na od 16:00 hodin. Vstupné je 
100 korun.  zt

Čeká vás vystoupení sku-
piny František Uhlíř Team. 
Hraje v ní mimo jiné také je-
den z nejlepších českých ky-
taristů Adam Tvrdý a vynika-
jící britský saxofonista Andy 
Schofield, který byl i členem 
skupiny nedávno zesnulé-
ho britského zpěváka George 
Michaela a zúčastnil se s ním 
i jeho evropského turné. Ve 
skupině bubnuje Jaromír He-
lešic.  Koncert se uskuteč-
ní 21. dubna od 20:00 hodin. 
Vstupné je 150 korun.  zu

Zoo mají jednu vstupenku
Ústecký kraj – Milovníci exotických 
zvířat mohou už druhým rokem  využít 
výhodné nabídky k návštěvě tří zoologic-
kých zahrad kraje – v Děčíně, Chomutově 
a Ústí nad Labem. 
Návštěvníci zaplatí nižší cenu než při 
součtu všech tří vstupů. Je určena do-
spělým osobám a dětem za 260 a 140 Kč 
a kromě vstupenky v podobě pohledu 
zahrnuje i dárek – originální magnetku. 
Pokud se držitelům vstupenky podaří 
navštívit všechna tři zařízení do 31. října, 
jsou zařazeni do slosování o hodnotné 
ceny. „Jak je vidět na počtu zakoupených 
vstupenek, každý rok se zájem zdvojná-
sobí. Jsme velmi rádi, že tolik návštěv-
níků má díky tomuto projektu možnost 
navštívit i zoologické zahrady na druhé 
straně kraje, než je jejich bydliště, a podí-
vat se tak na další zajímavá místa,“ řekl 
krajský radní Zdeněk Matouš.   zt

T I P  N A  V Ý L E T
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Do Dubí na krajky
Dubí – Na výstavě uvidíte kraj-
kářskou tvorbu členů Vzdělávacího 
spolku uměleckých řemesel Praha. 
Tento spolek, založený už v roce 
1992, šíří vzdělání v oboru umě-
leckých řemesel a pro současný, 
moderní styl hledá a rozvíjí známé 
i méně známé techniky. 
Výstava bude k vidění do 20. května 
v prostorách Domu porcelánu 
s modrou krví v Tovární ulici 
v Dubí. 

P O Z V Á N K A
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Cvičení pomůže 
na bolavá záda 
Teplice – Cvičit a časem i před-
cvičovat začala energická Ga-
briela Hallerová hlavně proto, 
že se sama potřebovala hýbat. 
Pravidelné cvičení ji pomoh-
lo od bolestí například zad, 
které ji sužovaly, a zároveň se 
naučila poslouchat své tělo, 
a díky tomu zjistila, co je pro 
ni dobré a předává to i nyní, 
ve třiasedmdesáti letech, dál.

„V teplickém denním cent-
ru Kanape vedu kondiční cvi-
čení na židlích a se židlemi. 
Inspirovala jsem se z cviče-
ní pro lidi postižené civili-
začními chorobami, ale mís-
to vleže jsem cviky upravila 
na židle,“ popisuje Gabriela 
Hallerová.

Ta se ovšem nezabývá jen 
cvičením, ale třeba také ma-
sážemi, jógou prstů nebo by-
linkářstvím.

„Všechno, co dělám, mě 
baví a neustále se v tom vzdě-
lávám. Tady v denním centru 
nejen, že cvičíme, ale zájem-
cům ukazuji i různé druhy 
ulevování si. Radím, co dě-
lat, když se jim špatně dýchá. 
Učím lidi jak si pomoci, aniž 
by museli hned brát nějaké 
léky,“ dodává třiasedmdesáti-
letá cvičitelka.    gz

Voleník: Sanitka není žluté taxi 
Ústecký kraj – Zdravotnická zá-
chranná služba (ZZS) poskytuje 
na základě tísňové výzvy před-
nemocniční neodkladnou péči 
všem v přímém ohrožení života 
nebo osobám se závažným po-
stižením zdraví. V současnosti 
má záchranka v kraji dvacet dva 
výjezdových základen včetně le-
tecké záchranné služby Ústí nad 
Labem, celkem 45 výjezdových 
skupin. Záchranáři provedou 
téměř 300 výjezdů denně, říká 
Prokop Voleník, mluvčí ZZS Ús-
teckého kraje.

Je záchranka a její sanitky 
součástí nemocnice?

V našem kraji není součástí 
žádné nemocnice. Jejím zřizova-
telem je Ústecký kraj. Je jednou 
ze základních složek Integro-
vaného záchranného systému. 
Úkolem ZZS je vyšetřit a ošetřit 
nemocné nebo zraněné a v pří-
padě, že to zdravotní stav vyža-
duje, transportovat je do nemoc-
nice. V současnosti je záchranka 
vysoce specializovanou zdra-
votní službou a jejich nápadně 
žluté sanitky představují svým 
vybavením intenzivní lůžko 
s možností monitorace životních 
funkcí a provádění dalších výko-
nů pro záchranu života.

Setkávají se záchranáři s na-
dávkami nebo napadením?

Verbální agresivita, a nejen ta 
verbální v poslední době vzrůs-
tá, nejen při volání na linku 155. 
Agrese je způsobená stresem 
volajícího, jeho případným stra-
chem o své blízké, neznalostí 
systému fungování záchranka, 
ale často také ve spojení s alko-
holem či požitím jiných omam-
ných látek, případně z důvodu 
nedostatečného společenského 
vychování.

Mluví se také o zneužívání 
záchranky, čím je to způsobe-
no, jak to řešit?

Každou minutu v ČR vyjíždí 
dvě sanity k případům. Počet 

výjezdů rok od roku stoupá. 
V roce 2016 ZZS Ústeckého 
kraje provedla 88 500 výjezdů 
a za loňský rok již 93 740 vý-
jezdů.  A čím je to způsobeno? 
Někteří volající své potíže zá-
měrně zveličují, a to tak, že je 
operátor nucen sanitu vyslat. 
Posádka na místě zjistí, že se 
o takto závažný stav nejedná. 
Jsme v situaci, kdy začínáme 
upozorňovat, že sanita není 
žluté taxi! Je nutné si uvědomit, 
že nastává situace, kdy sani-
ta zasahuje jinde, než kde je ji 
opravdu potřeba. Řešení zneu-
žívání nebo nadužívání systé-
mu ZZS v ČR musí řešit záko-
nodárci, političtí představitelé 
a zdravotní pojišťovny.   gz
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Pražská Matějská pouť je lákadlem už více než 400 let. A jak se 
rozrůstala a získávala na věhlasu, lákala čím dál více návštěvníků 
z celé republiky. Na desítky let už se dá počítat akce, kterou každo-
ročně pořádá organizátor akce, společnost KOČKA s.r.o. Jedno z vol-
ných pondělí totiž věnuje bez vstupného a poplatku na atrakcích dě-
tem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Také z teplické 
Arkadie se na Výstaviště Holešovice vypravil autobus klientů z jed-
notlivých středisek s doprovodem. Na pouti je sice přivítalo sluníč-
ko, ale jak se říká „zubaté“. Po obědě se dokonce přidalo trochu sně-
hových vloček. To ale nezměnilo nic na dobré náladě „poutníků“, ve 
skupinkách vyrazili do víru atrakcí a jiných lákadel. „Prošli jsme, co 
se dalo, od lochnesky přes létající draky, autodrom a dům hrůzy až po 
centrifugu,“ říká Zuzka Nétková, vedoucí stacionáře a jedna z těch, 
kdo klienty doprovázeli, „a když nám byla zima, pomohl horký čaj, 
krásně vonící langoše a nakonec jsme skončili v Mořském světě, kde 
bylo příjemné teplo.“ Na závěr ještě koupit perníkové srdce pro ma-
minku nebo babičku, turecký med pro bráchu a hajdy do autobusu 
a domů. Tak zase napřesrok, děkujeme.    Josef Hon, Arkadie Teplice

Studenti 7.C u okresního soudu
Ne však v pozici obžalovaných, ale v roli pozorovatelů se 

studenti 7.C zúčastnili v úterý 27. března soudního líčení, 
kdy mohli na vlastní oči vidět práci soudce, státního zástup-
ce a obhájce při reálném soudním procesu.  Na pořadu jednání 
byla majetková trestná činnost a výsledkem byl rozsudek, pe-
něžitý trest ve výši deset tisíc korun, v případě nezaplacení pak 
tříměsíční trest odnětí svobody nepodmíněně. Po skončení pak 
ještě probíhala diskuse se soudcem a státní zástupkyní. Máme 
obrovskou radost, že se nám i přes všechny nástrahy povedlo 
prostor zkolaudovat. Zocelili jsme našeho týmového ducha a tě-
šíme se na naši pedagogickou i sociální práci. 

 Gymnázium Teplice

Tepličtí futsalisté slaví postup

K Ř Í Ž O V K A Francouzské přísloví

V Radotíně se na 
konci března kona-
lo západní konferenč-
ní finále Futsalové ligy. 
Tohoto republikové-
ho kola se zúčastnila 
družstva SOŠ Jarov-Pra-
ha, SOŠ a SOU staveb-
ní Kolín, S a PSŠ Plzeň 
a naše Gymnázium Tep-
lice. Všechna utkání 
byla vyrovnaná a naši 
futsalisté slaví postup 
mezi finálovou čtyřku. Na tomto úspěchu školy se aktivně podí-
leli hráči J. Novák 7.D, V. Šilhan 7.D, L. Chiriac 6.D, J. Hora 6.D, 
J. Knapík 6.D, V. Černý 6.F, D. Wohlrab 6.E, M. Stehlík 6.E, T. Zedí-
nek 6.E, M. Vachoušek 5.C a R. Klepáček 5.F (viz foto). Děkujeme 
i A. Jahnelovi 6.F, J. Vítovi 6.F, P. Hennebichlerovi 5.B a J. Zaspalo-
vi za podporu v hledišti.  Gymnázium Teplice
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Arkadie na Matějské pouti
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Skleněné dělicí stěny 
a celoskleněné dveře
Způsobem jak dosáh-
nout dojmu z otevře-
ného prostoru a záro-
veň zachovat hranice 
jednotlivých místností 
jsou skleněné příčky 
a celoskleněné dveře. 

V případě skleněné příčky je 
nutné plánovat již při projek-
tu domu či bytu. U rekonstruk-
ce je vždy zapotřebí statické 
posouzení zdi, kterou chceme 
nahradit skleněnou stěnou. Jed-
nodušší aplikaci představují ce-
loskleněné dveře, ale i u těch se 
vyplatí dopředu plánovat a svě-
řit montáž odborníkům.

Vedle svých estetických 
kvalit nabízí sklo také široké 
praktické výhody. Jednoduchá 
údržba a odolnost vůči běžným 
chemikáliím používaných v do-
mácnosti staví sklo nad ostatní 
materiály.

Volba skla
Vždy záleží na majiteli domu 

či bytu, zda zvolí do interié-
ru povrchově upravené sklo – 
např. mléčné (Matelux®) nebo 
s potiskem (Artlite), aby za-
choval diskrétnost  prostoru za 
ním, nebo nechá vyniknout ote-
vřenému prostoru a zvolí sklo 
čiré (Planibel® Clearlite), aby 
vytvořil nenápadné přechody. 
Trendem současného interié-
ru je použití vysoce reflexních 
skel (Stopsol) s efektem po-
lopropustného zrcadla. Rozdíl-
nou intenzitou světla před a za 
takovou skleněnou příčkou 

nebo dveřmi, lze dosáhnout 
průhlednosti či naopak efektu 
zrcadlové stěny.

Chcete-li, aby se z dveří stal 
výrazný designový prvek, který 
určí osobitý charakter prosto-
ru, můžete zvolit skla barvená 
ve hmotě, která propouští do-
statek světla, ale zároveň při-
náší do interiéru barevný ná-
dech v tónech šedé, tmavě šedé 
či bronzové.

Design těchto aplikací je 
v neposlední řadě závislý i na 
použitém kování a uchycení. 
Pokud je promyšleně vybrá-
no, podtrhne stylovou jednotu 
s prostorem. 

Otočné dveře
Nahraďte plné dveře celo-

skleněnými. Výraznou změ-
nu ve vašem interiéru může 

zajistit výměna běžných plných 
otočných dveří za celoskle-
něné. Nepřebernou nabídkou 
designových variant skla či 
kování vytvoříte dveře přesně 
dle vašich představ. Lze využít 
stávajících zárubní nebo kotvit 
přímo do stěny. Nevyhnutelným 
řešením je využití celoskleně-
ných dveří v případě skleněné 
stěny či příčky. 

Ušetřete místo
Posuvné dveře umožňují lep-

ší využití prostoru. Tuto otázku 
řeší především obyvatelé malo-
metrážních bytů. Posuvné dveře 
nahrazují klasické otočné dve-
ře tam, kde pro otvírání není 
dostatek místa. Z praktického 
hlediska umožňují vytvoření 
soukromí či naopak sdíleného 
prostoru, a to dle individuální 

nálady obyvatelů. Zároveň jsou 
velmi elegantní a poskytují 
vzhled luxusního designu. Vol-
bou typu osazení (na stěnu či 
do pouzdra) lze snadno vyhovět 
dispozičním požadavkům pro-
storu i v případě rekonstruk-
ce. Posuvné dveře ze skla jsou 
bezpečným řešením, vyrábí se 
z tepelně tvrzeného skla tloušť-
ky 8 mm, které splňuje bezpeč-
nostní požadavky. Navíc je sklo 
odolnější proti poškrábání než 
jiný materiál. 

Zmíněné aplikace jsme 
schopni dodat na klíč, počínaje 
radou o vhodném typu skla, za-
měření, až po instalaci. Pro více 
informací nás kontaktujte na  
richard.kastl@eu.agc.com nebo 
navštivte webovou stránku  
www.agc-yourglass.com.  

 Foto: © AGC Glass Europe

Průsvitným sklem (Matelux) zajistíte dostatečný přísun světla a nepřijdete o intimitu prostoru. Posuvné skleněné příčky od podlahy až po strop zvýší místnost opticky, sklo Lacobel. 

Rozdělení prostoru celoskleněnou stěnou, čiré sklo (Planibel Clearlite) s potiskem.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sever.rozhlas.cz

ČESKÉHO ROZHLASU SEVER 
19.5.2018 OD 12 HODIN

NA SCHODECH 10, ÚSTÍ NAD LABEM

Marcel Zmožek - Petr Lüftner - Maxipes Fík
Atrakce pro děti- Soutěže - Prohlídky budovy

VSTUP ZDARMA

INZERCE-POLOVINAA4-DOD-2018-2B.indd   1 26.3.2018   9:40:55

INZERCE

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zS E R V I S

Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května - 
u hřiště 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 
10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 24.–27. 7., 
28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 
6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19. 10.–23. 10., 
23. 11.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické 
11.–14. 4., 16.–19. 5., 20.–23. 6., 25.–28. 7., 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Unčínská 2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 
15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle 
OSSZ 20.–24. 4., 25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 
3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 12.–16. 4., 17.–21. 5., 
21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 
8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 4.–8. 5., 
8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny - parkoviště u tří věžáků 1.–4. 5., 
5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 10.–14. 5., 
14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou Policie 

ČR 4.–8. 5., 8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 
21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6. , 5.–9. 7., 9.–13. 8., 
13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 18.–21. 4., 23.–26. 5., 
27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 
14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 - 3.–7. 5., 7.–11. 6., 
12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 12.–16. 4., 17.–21. 5., 
21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 
8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 19.–23. 4., 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Scheinerova 4.–8. 5., 8.–12. 6., 13.–17. 7., 
17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 12.–16. 4., 17.–21. 5., 
21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 
8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 8.– 23.–26. 4., 
28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 19.–23. 4., 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 9.–12. 5., 13.–16. 6., 18.–21. 7., 
22.–25. 8., 26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 
5.–8. 12. 2018

Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr 
od Modlanské ul.) 19.–23. 4., 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Skupova x Havlíčkova 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 
9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 
6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 10.–14. 5., 
14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 12.–16. 4., 17.–21. 5., 
21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 
8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 - na parkovišti u „Palm 
Beache“ 18.–21. 4., 23.–26. 5., 27.–30. 6., 
1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na 
parkovišti přes silnici 3.–7. 5., 7.–11. 6., 
12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6. , 5.–9. 7., 
9.–13. 8., 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
kpt. Jaroše 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 11.–15. 5., 15.–19. 6., 
20.–24. 7., 24.–28. 8., 28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 
7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6., 
5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 18.–22. 10., 
22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 

6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Pod Doubravkou - parkoviště naproti č. p. 
2900 3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 4.–8. 5., 
8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 
6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo, 23.–26. 4., 
28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
11.–14. 4., 16.–19. 5., 20.–23. 6., 25.–28. 7., 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 20.–24. 4., 
25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 
12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
K. Čapka 2525 - u křižovatky s ul. U schodů 
4.–8. 5., 8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 
21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 
13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 9.–12. 4., 14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 
5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 
9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
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K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 13.–17. 4., 
18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 27. 4. – 1. 5., 
1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 
19.–23. 10., 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova 9.–12. 4., 14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 
5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 20.–24. 4., 25.–29. 5., 
29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 24.–27. 4., 29. 5. – 1. 6., 
3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 
15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 16.–19. 4., 
21.–24. 5., 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Tyršova 28. 4.–7. 4., 9.–12. 5., 13.–16. 6., 
18.–21. 7., 22.–25. 8., 26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 
5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 6.–10. 4., 11.–15. 5., 
15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 28. 9. – 2. 10., 
2.–6. 11., 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 
15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní 
silnice 24.–27. 4., 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7., 
7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 20.–23. 11., 
25.–28. 12. 2018

Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní 
silnice 13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 
8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 
26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 
23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 10.–14. 5., 
14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 24.–27. 4., 29. 5. – 1. 6., 
3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Javorová 3025 17.–20. 4., 22.–25. 5., 26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 10.–13. 4., 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018

Ostravská x Bulharská 1.–4. 5., 5.–8. 6., 
10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 20.–24. 4., 25.–29. 5., 
29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Jugoslávská 2534-5 2.–5. 5., 6.–9. 6., 
11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 
2709-2717 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 
8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 
26.–29. 12. 2018
Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou 
ul. 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 8.–11. 8., 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 
26.–29. 12. 2018
ul. U Garáží - u bývalého bunkru 1.–4. 5., 5.–8. 6., 
10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD 10.–13. 4., 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
U Soudu - zeleň nebo dopravní značení 2.–5. 5., 
6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků, 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Libušina 2350 -bok domu na zeleni 23.–26. 4., 
28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018

Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 
18.–21. 4., 23.–26. 5., 27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti „Pramenu“ 
3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 10.–13. 4., 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Sklářská 223 - 247 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD 11.–14. 4., 16.–19. 5., 
20.–23. 6., 25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská 9.–12. 4., 14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 
5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi 23.–26. 4., 
28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Anglická - u nádraží Zámecká zahrada 
30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 
17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Litoměřická 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku 
věžáků 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Jaselská 315 - naproti přes silnici 17.–20. 4., 
22.–25. 5., 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 
9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Zrenjaninská 297 18.–21. 4., 23.–26. 5., 
27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 
14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018

Velkoobjemových kontejnerů najdete na území Teplic velké množství. Celkem jsou 
na 125 stanovištích. Jejich vymezení je v uvedeném harmonogramu udáno orientačně. 
Na každé ze stanovišť je vždy 1x za 5 týdnů přistaven velkoobjemový kontejner na dobu 
max. 4 dny (s ohledem na rychlost zaplnění). Do těchto kontejnerů nepatří zejména 
starý nábytek, jako jsou křesla, židle, skříně, válendy, ale ani podlahové krytiny, jako jsou 
koberce či linolea. Rozhodně 
do nich „neházejte“ ani 
umyvadla či toalety. Vha-
zovat byste do nich neměli 
ani zeminu, suť či kamení. 
Dále elektroodpad, jako jsou 
lednice, televize, mikrovlnné 
trouby či pračky. Nejsou 
určeny ani pro nebezpečný 
odpad, jako jsou zbytky 
barev, ředidla, vyjetý olej, 
zářivky nebo autobaterie.

I N F O R M A C E  K   V E L K O O B J E M O V Ý M  O D P A D Ů M

Částečná uzavírka ulic Papírová a Lázeňská je v plném proudu. V ulicích probíhá 
rekonstrukce a dostavba bazénu pro Lázeňský dům Beethoven. Provoz obchodů zůstává 
v uvedených místech nepřerušen. Práce mají být hotové 30. června 2018.

U Z A V Í R K A  U L I C E  P A P Í R O V Á  A   L Á Z E Ň S K Á

V době od 2. července do 27. července 2018 bude zajištěn provoz v mateřských 
školách Fr. Šrámka, Jugoslávská, K. Čapka, Moskevské nám., Na Spojce. Od 30. července 
do 24. srpna 2018 mohou rodiče umístit díte ve školkách Bohosudovská, Hlávkova, 
Jaselská, J. Ressla, Okrajová, Zelená. Zcela mimo provoz zůstanou mateřské školy  
J. V. Sládka, J. Suka, Na Stínadlech a Koperníkova.

P R Á Z D N I N O V Ý  P R O V O Z  M Š  V   R O C E  2 0 1 8

Pivovarské slavnosti:  
Ústí se otřese v základech

Přípravy jednoho z největ-
ších hudebních festivalů v Ústí 
nad Labem, Pivovarských slav-
ností, nabírají na obrátkách. 
Letos si podle Luboše Machoně 
z pořadatelské agentury Dream 
přijdou na své milovníci rocku, 
popu i folku. 

Jak se rýsuje příprava 
Pivovarských slavností?

Přípravy započaly hned po 
ukončení loňských slavností, 
kdy jsme vytipovávali vystu-
pující umělce. Od ledna jsme 
pak postupně na webových 
a facebookových stránkách 
odtajňovali interprety. Na ap-
ríla byl odhalen hlavní účin-
kující – Tomáš Klus. Dalšími, 
kdo 9. června v letním kině 
v Ústí nad Labem vystoupí, 
jsou Peter Nagy a Indigo, Ara-
kain, Kabát revival, Děda Mlá-
dek Illegal Band nebo Cirkus 
Problém. To však není vše, 
i letos je připravena II. Stage 
s kapelami z našeho regionu. 
Kompletní program je již na 
www.pivovarske.cz.  

Od prosince si mohli zájemci 
zakoupit vstupenky za 100 Kč. 
Od února až do 20. dubna za 
zvýhodněnou cenu 200 Kč, a to 

formou online předprodeje na 
webu www.pivovarske.cz nebo 
přes všechny terminály Sazka. 
Od 20. dubna dojde ke zvýšení 
vstupného na standardní cenu 
300 Kč, na místě pak za vstu-
penku zaplatíte 350 Kč. Ke kaž-
dé vstupence je pak připraveno 
0,5 l Březňáka zdarma.

Rekord v návštěvnosti 
slavností je od doby, kdy na 
nich byl poprvé Tomáš Klus, 
nepřekonaný. Podaří se to 
letos?

Věříme, že ano, že se Ústeča-
né, a nejen oni, umějí bavit a že 
se Ústí zatřepe v základech. 

Kolik piv se vypije?
V minulém roce se vypilo přes 

80 hektolitrů piva, tak doufáme, 
že letošní rok přesáhneme ma-
gických 100 hektolitrů.    pr
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