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Simona 
Vavrušová

Chtěla jsem Oscara  
a mám Oskara
STRANY 8–9

Plány na výstavbu domů pro arabské  
klienty lázní jsou ve hře 
STRANA 4

Zprávy

Do Senátu chce primátor, šéf fotbalu,  
ředitel školy, hasič i designér
STRANA 6



ŠANOVSKÁ MUŠLE
16/6 1630  Big Band teplické konzervatoře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/6 1300 Živé Teplice – sousedská  
  slavnost
3/7 1630  Krušnohorská dechovka
7/7 1630  Golf
10/7 1630  Stará sešlost
14/7 1630  Krušnohorka
17/7 1630  Doubravanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/7 1630  Julek Baroš Band
24/7 1630  Plechovanka
28/7 1630  Krušnohorská dudácká muzika
31/7 1630  String Clarinet

JAZZ CLUB
16/6 2000  Paul Batto Jr. Duo
23/6 2000  Večer pro opuštěná zvířata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/6 2000  Igor Barboi Trio 

KNAK 
22/6 1900  Křest CD rockového sboru  
  Melodica s hvězdnými hosty!
27/6 1900  Chelsea Europe Tour 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/8 2000  Koncert B.B.Band
27/10 2000  J.A.R. v Teplicích

KOSTEL. SV. JANA KŘTITELE
6/8 1900  Cyklus letních chrámových  
  koncertů - Musica Florea
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Tip Hany Machové

Milí čtenáři, jaký kul-
turní tip vám nabídnout 
v parném létě, kdy píši tyto 
řádky? Nejraději bych vás 
poslala na koupaliště, ale 
to tady v Teplicích není 
nejvhodnější. A tak hurá 
na koncert. Celý červen tu 
máme 54. ročník Hudeb-
ního festivalu Ludwiga 
van Beethovena, čeká 
nás maraton módy Czech 
Fashion Week 2018, kon-
certy v Zahradním domě.  
V úterý a sobotu to vezměte 
v půl páté odpoledne přes 
Šanovskou mušli. Ve středu 
si můžete zatančit na terase 
Krušnohorského divadla. 
Pro mě nejzajímavější je 
teplická Malá Paříž. Kdo 
jste ještě neprocházel Zá-
meckou zahradou v neděli 
odpoledne, tak to určitě 
napravte. Co se povedlo 
T. Moravcovi, za to mu patří 
velká poklona. Můžete se na 
chvíli zastavit, zůstat na celé 
odpoledne nebo si vybrat 
konkrétní hudebníky. Jen 
doporučuji vzít si s sebou 
deku, terasa bývá obsazená 
a na lavičkách mnoho míst 
také nezbývá. V prodeji jsou 
už vstupenky na Evropskou 
hudební akademii a Divadlo 
na zámku. Ale ještě před tím 
se můžeme osobně setkat 
v neděli 24. června 14 hodin 
na „Třetím ročníku soused-
ské slavnosti Živé Teplice“. 
Budete překvapení, kolik 
kolem vás žije aktivních 
lidí. Samotný program tvoří 
ti, kteří něco vytváří, ať je 
to jídlo, drinky, cukrovinky, 
šperky, hračky, hadříky, 
hudba, tanec či jakékoliv 
jiné umění, a jsou z Teplic. 
Salesiánské středisko opět 
nabídne kreativní koutek.  
A kdo ví, třeba mezi vámi 
objevíme nové dobrovolníky 
do středisek v Proseticích 
a Trnovanech. Na setkání 
s vámi se těší 

 Hana Machová,  
        Salesiánské středisko Štěpána Trochty
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NÁMĚSTÍ SVOBODY 
14/7 1400  Teplice free LIVE 3 
19 a 20/9  Každý svého zdraví strůjcem 
29/9   Dějiny České kotliny – projekce  
  oživení fasády teplické radnice

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 
8/9 1000  Teplický pivní rynek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOZOVNA TROLEJBUSŮ TEPLICE 
15/9   Oslavy 66 let trolejbusů  
  v Teplicích 

KINO KVĚTEN
13/6 2000  Foxtrot
14/6 1732  Teambuilding
15/6 1530  Příšerky z vesmíru
16/6 1800  Don Carlos, Giuseppe Verdi
17/6 2000  Ghost Stories
18/6 2000  Escobar
19/6 1730  Já, Simon
20/6 2000  Indie Rickshow
21/6 1730  Dámský klub
22/6 1500  Jurský svět: Zánik říše
23/6 1730  Dámský klub
25/6 1730  Jsem božská
27/6 2000  Noční hra
28/6 2000  Sicario 2: Soldado
30/6 1330  Pat a Mat znovu v akci

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
13/6 1600  Tančíme na terase s Regius  
  Bandem
14/6 900  Pohádka o cukrové řepě
15/6 1000  Pohádka o cukrové řepě
17/6 1730  Taneční vystoupení žáků ZUŠ
19/6 1700  Kouzelný klobouk
20/6 1600  Tančíme na terase s kapelou  
  Colors
22/6 830  Příběh ze severu
23/6 1600  Příběh ze severu 
26/6 1900  Caveman
27/6 1700  Tančíme na terase  
  s Windibandem
27/6 1900  Benefice aneb Zachraň svého  
  Afričana (Činoherní studio  
  Ústí nad Labem)
28/6 1630  Roots & Blues festival (terasa  
  kavárny Krušnohorského divadla)
28/6 1700  Viva Jump Repete 2018
29/6 1700  Viva Jump Repete 2018
4/7 1600  Tančíme na terase  
  s Parta Bandem
11/7 1600  Tančíme na terase s Vabank
13/7 1730  Tančíme s Dixilandem
18/7 1600  Tančíme na terase s Regius  
  Bandem
19/7 19:00  Italka v Alžíru
25/7 16:00  Tančíme na terase  
  s Windibandem
27/7 17:30  Tančíme na terase s Dixilandem
3/8 17:30  Dixiland na divadelní terase
9/8 19:00  Operní gala
10/8 17:00  Dixiland na divadelní terase
17/8 17:00  Dixiland na divadelní terase

31/8 17:00  Radka Fišarová: Madamme  
  de Paris
31/8 19:00  Mikulášovy prázdniny

DŮM KULTURY
13/6 1900  No Metronomme Percussion
14/6 1900  Severočeská filharmonie  
  Teplice
18/6 1530  Kytička uvitá z písniček  
  a tanečků
21/6 1900  Závěrečný koncert Hudebního  
  festivalu L. V. B. 
23/6 1300  Czech Fashion Week 2018
24/6 1300  Czech Fashion Week 2018
7/9 1900  Turkish National Youth  
  Philharmonic
11/9 1900  M. Zounar a M. Randová  
  – Návštěva z ordinace
19/9 1900  Josef Zíma a Yveta Simonová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 28/6  Střední škola obchodu a služeb  
  Teplice – 100 let republiky
22/6 až 9/9  Rudolf Jakoubek – Grafiky  
  a kresby
3/7 až 29/7  Československé legie I.  
  (1914–1920)

ALTÁN U ZAHRADNÍHO DOMU
do 30/9 1500 Malá Paříž

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
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
do 30/9  Teodor Buzu – Obrazy – akvarel

ZÁMEK DUCHCOV 
5 a 6/7 1000  Casanova – intrikán, špión,  
  diplomat na zámku Duchcov 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/7  Setkání přátel vozů Citroën  
  na zámku Duchcov
27/7   Mezinárodní modelářský  
  festival na zámku Duchcov
4 a 5/8  Prohlídky s Casanovou  
  na zámku Duchcov
6 až 10/8 Kreslení a malování na zámku  
  – Okouzleni antikou

TEPLICKÝ ZÁMEK
Divadlo na zámku - XVI. ročník 
31/8
1000  Příhody vodníka Česílka 
1700 Radka Fišarová – Madamme De Paris
2000 Mikulášovy prázdniny
1/9
1000  Mrkvomen
1500  Zumba Krupka
1700 Dos Hambaeros
2000 Úča musí pryč!
2/9
1000  Pohádka na předpis
1500  Strach má velké oči
1700 Ivan Hlas Trio
2000  S nebo bez?
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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 Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia cee’d SW. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Kia Venga. Kombinovaná spotřeba 
6,0–6,5 l/100 km. Emise CO2 140–150 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Sportage v limitované edici FIFA World CupTM v dieselovém provedení a zahrnuje slevu 70 000 Kč, 
výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 7. 2018.

INZERCE

Z P R Á V Y

U Modlan zřejmě vyrostou 
domy pro arabské klienty 
lázní. Co tomu říkáte? 

Karin Körchnerová  
26 let, mateřská 
dovolená  
Teplice 
S arabskou čtvrtí určitě 
nesouhlasím a jistě 

nejsem sama. Kdyby se Arabové chovali 
slušně, tak nic nenamítám, jenže hra 
peněz je mocná. 

Eliška Beňková  
35 let, supervizor  
Teplice 
Nové domy mimo město 
mi nevadí. Vadí mi ale 
morálka těchto lidí 

a jejich neschopnost se učit zvykům 
země, kterou navštíví a ve které nějaký 
čas i žijí. Když už přijedou, tak ať se naučí 
slušenému chování, tady „pány“ nejsou. 

Veronika Reczková 
22 let, studentka 
Teplice 
Osobně doufám, že 
se tak nestane. Lidé 
prodávají svoje pozemky 

jen kvůli tomu, že od nejmenovaných 
dostanou větší obnos peněz, ale už 
nemyslí na to, co se potom z celých 
Modlan stane. Myslím si, že Modlany 
jsou klidná obec, ale zůstane to tak? 
Já jsem rozhodně proti takovéto 
výstavbě. 

Simona Malá 
43 let, zaměstnaná 
Teplice 
Rozhodně nesouhlasím, 
nikoho takového v našem 
státě nechci.

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 13. 6. 2018 
 Příští vydání: 22. 8. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 8. 2018  Informace o inzerci a distribuci 

na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností 
prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města 
Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614 
 Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí 

nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Gabriela 
Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem 
 Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 
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z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme 
je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Trolejbusy na baterky  
vyrazí do města už v červnu

Teplice – Teplickou hromadnou dopravy už v červnu obohatí pět 
nových parciálních trolejbusů. Trolejbusy s alternativním bateri-
ovým pohonem dodá do Teplic Škoda Electric. Hybridní trolejbu-
sy díky přídavným trakčním bateriím dokáží opakovaně vyjíždět 
do úseků bez trolejového vedení až do vzdálenosti 10 km. Město 
za ně zaplatí zhruba 63 milionů korun. 

„Do konce června bude dodáno prvních pět kusů do Teplic, kde 
od září 2018 nahradí jednu autobusovou linku MHD. Využití na-
leznou i při uzavírkách a zavádění objízdných tras,“ říká Hynek 
Hanza, náměstek teplického primátora. 

Teplice plánují letos ještě koupit dva standardní a jeden vel-
kokapacitní trolejbus, které by měly být dodány v první polovině 
roku 2019.    gz

Nuda v Teplicích?
Léto budiž 

pochváleno, ře-
čeno slovy kla-
sika. Červen je 
v plném proudu 
a prázdniny se 
blíží, takže hurá 

ven. Za kulturou, do přírody, 
k vodě. Během léta se život 
v Česku, podobně jako tomu 
je v jižních státech, tak nějak 
zpomalí. Možná je to počasím, 
možná tím, že dny jsou delší. 

Nuda v Teplicích se ale ko-
nat nebude. Bude dost zábavy, 
i když musíte zůstat ve městě. 
Téměř každý den se ve měs-
tě koná nějaká akce. Kulturní 
program je naplánovaný v lá-
zeňských parcích, na koloná-
dě, v Zahradním domě i v sa-
motném centru města. Projekt 
Teplice živě přináší díky nej-
různějším pořadatelům do 
města koncerty, divadlo, tanec 
i módu. Nutno podotknout, že 
na většině akcí se neplatí žád-
né vstupné.  

Tak si užívejte zábavu, 
krásné slunečné dny a načer-
pejte síly během prázdnin. Na 
podzim nás kromě návratu ke 
každodenním povinnostem 
a zkracujících se dní čekají 
i komunální volby. Volby, které 
jsou pro život běžných občanů 
nejdůležitější. Volby, které roz-
hodnou o tom, zda se ve vaší 
ulici postaví parkoviště, odve-
ze se odpad nebo kolik zapla-
títe za jízdenku v trolejbusu.  
Volby, které ovlivní směřování 
Teplic na další čtyři roky. 

Fajn léto
 Gabriela Zlámalová
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Plány na výstavbu domů pro 
arabské klienty lázní jsou ve hře 

Rekonstrukce přišla 
na 30 milionů

Peníze z plesu dostal 
Klokánek a postižení

Nový plavecký bazén už roste

4
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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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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.
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INZERCE

Modlany – Kuvajtský developer 
může pokračovat v plánu vý-
stavby domů u Teplic. Krajský 
úřad v květnu zveřejnil rozhod-
nutí, ze kterého je patrné, že 
nebude posuzovat záměr podle 
zákona o vlivu stavby na životní 
prostředí.

Krajský úřad územní rozhod-
nutí na výstavbu 57 domů pů-
vodně zrušil, protože chybělo 
posouzení vlivu na životní pro-
středí. Protože záměr investora 
přesahuje plochu pěti hektarů, 
platila pro něj podmínka po-
souzení plánů v procesu EIA. 

Developer podklady doplnil 
a na základě nich úřad vydal 
rozhodnutí.

Záměr podle úřadu nemá na 
životní prostředí významný vliv. 
Plochu zhruba 51 000 metrů 
čtverečních chce developer Ali 
Ali rozdělit na parcely, na kte-
rých chce stavět domy, které by 
měly sloužit, podle dřívějších 
zpráv, arabským klientům tep-
lických lázní.  

„Ze zadání záměru je pa-
trné, že se jedná o výstavbu 
infrastruktury pro účely vy-
budování rodinných domů, 

respektive objektů sloužících 
k trvalému bydlení,“ uvedl 
krajský úřad.

S výstavbou nesouhlasí někte-
ří místní obyvatelé. A spolek Pe-
riferní vidění, který tvrdí, že ani 
nové podklady nejsou v pořád-
ku.  Proti rozhodnutí krajského 
úřadu se lze odvolat k minister-
stvu životního prostředí.

Zahraniční investoři odkou-
pili v Modlanech celkem asi 
300 parcel. Investor chce posta-
vit do roku 2020 například sil-
nice a parkovací místa, včetně 
inženýrských sítí.    gz

Teplice – Návštěvníky teplic-
kého Aquacentra vystřídali 
stavbaři. Zrekonstruovaný are-
ál, kde je nyní v provozu jen 
restaurace Plavecká, fitness, 
squash a minigolf, se otevře 
koncem roku. Město přestav-
bu financuje ze svého rozpočtu 
a vyjde na 240 milionů. Tepli-
čané se mohou těšit na nový 
plavecký bazén nebo brouzda-
liště pro děti.

„Už jsou vybudovány zákla-
dové piloty a základové pasy 
pro nový plavecký bazén. Do-
šlo ke zpevnění svahu za pů-
vodním areálem a připravuje 
se napojení sítí do areálu no-
vého. Ve stávající budově byly 
ihned po uzavření Aquacent-
ra zahájeny bourací práce. Ve 
strojovně probíhá demontáž 
technologických zařízení,“ řekl 
ředitel Aquacentra Michael Pa-
raska.

Práce zatím probíhají pod-
le harmonogramu a stavba by 
měla být dokončena do kon-
ce roku 2018. „Je nutné při-
hlédnout ke složitosti stavby. 
Rekonstruujeme téměř celý 

stávající areál, přistavujeme 
nový plavecký bazén, rozšiřu-
jeme saunu, zvětšujeme ochla-
zovací bazén pro saunaře, 
přibude brouzdaliště pro děti, 
šatnové zázemí a další. Obě 
stavby budou technologicky 
propojeny,“ dodal Paraska.   gz

Primátor Jaroslav Kubera dostal v Klokán-
ku skřítka  foto: zt

Teplice – Výtěžek z plesu města 
udělal radost Fondu ohrože-
ných dětí Klokánku a Svazu 
postižených civilizačními cho-
robami v Teplicích. Primátor 
Jaroslav Kubera se svou ná-
městkyní Radkou Růžičkovou 
jim předali celkem 250 tisíc 
korun a každá organizace do-
stala 125 tisíc.

„Letos byl výtěžek ze vstup-
ného 207 400 korun a část-
ka byla tradičně navýšena na 
250 000 Kč. Věřím, že i letos 
jdou peníze na správné místo,“ 
řekl při předání Jaroslav Kubera. 

Darovací smlouvy tak po-
depsala ředitelka Klokánku 
Daniela Brníková a předse-
da okresní organizace Sva-
zu postižených civilizačními 
chorobami Josef Obršál. Jako 
poděkování za podporu a pří-
zeň dostal primátor skřítka, 
vyrobeného dětmi z Klokánku, 
a náměstkyně Radka Růžičko-
vá kytici.   gz

Teplice – Obchodní akademie 
v Teplicích prošla v posled-
ních deseti měsících rozsáh-
lou rekonstrukcí za 30 milionů 
korun. V současné době má 
téměř stoletá budova novou fa-
sádu a střechu. V rámci rekon-
strukce byly obnoveny štukové 
prvky fasády, očištěn a dopl-
něn fasádní obklad. Na budově 
byla vyměněna okna za repliky 
původních špaletových oken. 

„Chtěl bych škole do bu-
doucna popřát hodně šikov-
ných a chytrých žáků. Škola je 
chloubou nejen Teplic, ale i ce-
lého kraje,“ řekl hejtman Old-
řich Bubeníček.

Teplická obchodní akade-
mie sídlí v Poštovní ulici. Loni 
škola oslavila 95 let od svého 
vzniku. Za 1. republiky byla je-
dinou českou střední obchodní 
školou na severu Čech. Škola 
se pyšní i významnými absol-
venty, mezi které patřil Fran-
tišek Fajtl, slavný českoslo-
venský letec a stíhač RAF, či 
Otakar Jaroš oceněný titulem 
Hrdina Sovětského svazu.   gz
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NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 televize s 2 přijímači
JEN ZA 300 Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

tel.:  778 527 899

www.satelitnidotace.cz
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VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!  oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 

• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

7037_pf_nabor_inzerce_92,5_62.indd   1 14.02.17   16:37

Zimní stadion roste jako z vodyÚřednice zpronevěřila miliony

Ledvice – I drsný motorkář může 
mít srdce na pravém místě 
a pomoci dobré věci.  Asi pade-
sát se jich totiž sešlo v Infor-
mačním centru v Elektrárně 
Ledvice, kde měli zázemí pro 
focení kalendáře pro rok 2019. 

Nástěnný kalendář Jednou 
stopou pro Kryštofa je charita-
tivním počinem. Výtěžek z jeho 
prodeje připadne rodičům han-
dicapovaného Kryštofa z Krup-
ky. Podobný kalendář Jednou 
stopou pro Terezku, vydaný 
motorkáři před dvěma lety, fi-
nančně pomohl rodičům zdra-
votně postižené dívky.

„Po úspěšné pomoci Terez-
ce z Teplic jsme se rozhodli 
vše zopakovat podobným způ-
sobem,“ říká hlavní organizá-
torka focení Kamila Češpivo-
vá, která pracuje v Elektrárně 
Ledvice.

Devítiletý Kryštof žije s ro-
diči v Krupce na Teplicku. 

Společné foto s Kryštůfkem  foto: Ota Schnepp

neurochirurgickou operací – 
zavedením tzv. shuntu, která 
odvádí mozkomíšní mok. Aby 
toho nebylo málo, v raném 
věku byl Kryštůfek několikrát 
napaden meningitidou a pro-
dělal mozkovou obrnu.    gz

Teplice – Nový zimní stadion 
vedle haly Na Stínadlech ros-
te jako z vody. Už v prosinci 
má být hotový led k vyzkou-
šení. Veřejnost pak bude moci 
novou ledovou plochu užívat 
v roce 2019.

„Už byl usazen poslední le-
pený vazník a následně stav-
baři začali pokládat záklop 
střechy. Byl připojen nový 
transformátor a teď začne bu-
dování nové přípojky nízké-
ho napětí od transformátoru 

k zimnímu stadionu. Zároveň 
začaly práce na vyvedení top-
né vody z výměníku sportovní 
haly do budovy zimního sta-
dionu,“ řekl Jan Kerner, ředitel 
Sportovní haly.

Teplický zimní stadion navr-
hl architekt Petr Sedláček a fi-
nancuje ho město. Pokladnu 
přijde na přibližně 230 milionů 
korun a stavbu realizuje firma 
Syner z Liberce. Práce odstar-
tovaly 3. října a celá výstavba 
by měla trvat 16 měsíců.    gz

Teplice – Hejtman kraje Oldřich 
Bubeníček vyhlásil pátý roč-
ník literární soutěže pro seni-
ory z Ústeckého kraje Senior 
art. Tématem pro letošní rok 
je: Vznik Československa aneb 
100 let lásky k národu. Soutěž 

Teplice – Víc než tři miliony ko-
run zpronevěřila 39letá žena, 
která pracovala na teplickém 
Úřadu práce. Využila svého pra-
covního postavení a po dobu té-
měř tří let vystavovala fiktivní 
žádosti o výplatu příspěvků na 
živobytí a doplatků na bydlení. 
Úřednice zneužila osobní údaje 
lidí vedených v evidenci úřadu, 
kterým původně tyto dávky ná-
ležely, ale pobírat je z různých 
důvodů přestali. 

Narodil se v šesti měsících 
s vrozenou vývojovou vadou 
hydrocefalus, což je onemoc-
nění, kdy dochází k nadměrné-
mu hromadění mozkomíšního 
moku uvnitř lebky a mozku 
a které se zpravidla řeší 

Vše se provalilo, až když 
žena přešla na jiné pracoviš-
tě a zkusila „fígl“ znovu, ten-
tokrát neúspěšně. „Žena byla 
obviněna ze zločinu podvodu, 
za který jí s ohledem na způ-
sobenou škodu hrozí až os-
miletý trest odnětí svobody,“ 
uvedl policejní mluvčí Daniel 
Vítek. Za spolupachatelství 
byli obviněni i její dva známí. 
Na jejich bankovní účty si ne-
chala peníze posílat.   gz

je určena pro seniory ve věku 
nad 60 let s trvalým pobytem 
v Ústeckém kraji, včetně obyva-
tel domovů pro seniory. Soutěž-
ní příspěvky můžete posílat do 
konce června krajskému úřadu. 
Více na kr-ustecky.cz.   gz

Lázeňská: problémy 
na atrakcích i padělky 
Teplice – Inspektoři České ob-
chodní inspekce (ČOI) provedli 
mimořádnou kontrolu na tep-
lické lázeňské. Problémy našli 
u atrakcí Centrifuga a Houpací 
loď, kde nebyla dodržena výš-
ka nástupního schodu. Atrakce 
kontroloři zavřeli až do odstra-
nění nedostatků. 

Kontrolorům neunikl ani 
stánkový prodej. Konkrétně se 
jednalo o občerstvení, míchané 
nápoje, rozlévané nápoje, suše-
né plody, uzeniny a bižutérii. 

Porušení právních předpisů 
bylo zjištěno ve třech přípa-
dech. „V jednom případě se jed-
nalo o prodej padělků, kdy bylo 
inspektory zajištěno 11 párů 
padělků náušnic Chanel, u ně-
hož je zahájeno správní řízení. 
U dvou dalších zjistila inspekce 
používání úředně neověřeného 
měřidla. ČOI jim uložila pokuty 
na místě,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří 
Fröhlich.     gz

Teplice – Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce zavřela 
v květnu na tři dny prodejnu 
potravin U Tygra v Doubravic-
ké ulici v Trnovanech.  Inspek-
toři v prodejně zjistili myší 
trus, potraviny poškozené 
škůdci a celkově byl zanedbaný 
úklid. V prodejně se hromadi-
ly odpady a nečistoty na pod-
laze a také tu nebyl zajištěný 
odvoz potravinářského odpa-
du. Prodejna už je znovu ote-
vřena. Inspekce o této události 

Špínu a myší trus našli 
inspektoři v teplické prodejně

informuje na svém webu Potra-
viny na pranýři.    gz
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Trať do Lovosic se možná obnovíDealerům hrozí   
až 10 let vězení

6

Teplice – Železniční trať z Tep-
lic do Lovosic, kterou před 
pěti lety poškodil sesuv, bude 
možná opravena.  Premiér An-
drej Babiš při výjezdním zase-
dání na severu Čech slíbil, že 
přezkoumá rozhodnutí mini-
sterstva dopravy trať neopra-
vovat.

Podle Ministerstva dopravy 
by náklady dosáhly minimál-
ně 800 milionů korun. Závady 
jsou ale i v dalších úsecích, tak-
že celková revitalizace by vyšla 
zhruba na 2,6 miliardy korun. 
Podle ministerstva se vzhledem 

k nízké využívanosti tratě ob-
nova nevyplatí, s hejtmanem se 
ale vláda dohodla, že zkusí ce-
lou věc znovu přezkoumat. 

Výjezdní zasedání začalo na 
teplickém nádraží. Tato rozleh-
lá památkově chráněná budova 
potřebuje zásadní rekonstruk-
ci. V současné době se připra-
vuje projektová dokumenta-
ce. Rekonstrukce by měla začít 
v letech 2019 až 2020 a trvat 
bude zhruba dva roky. Odhado-
vané náklady jsou 350 milio-
nů korun a částečně by měly 
být hrazeny z dotací. Opra-
venou budovu by měla vyu-
žít i Finanční správa ČR, která 
sem přesune své pracoviště se 
140 zaměstnanci.    gz

Premiér Andrej Babiš s hejtmanem Oldřichem 
Bubeníčkem na teplickém nádraží  foto: KUUK

Teplice – Až deset let ve vězení 
by mohl strávit 30letý muž, kte-
rý v Teplicích prodával pervitin. 
Stejný trest hrozí i jeho o rok 
mladší bývalé družce, která je 
podezřelá, že v Trnovanech také 
prodávala pervitin.

„Kriminalisté zadokumento-
vali desítky jednotlivých prode-
jů, dealera od nich neodradilo 
ani to, že už byl v loňském roce 
podmínečně odsouzen,“ říká 
mluvčí teplické policie Daniel 
Vítek.    gz

Dotační podvod 
Teplice – Kriminalisté dosud ob-
vinili 28 osob z Ústeckého kraje 
a jednu odbornou firmu z Tep-
lic z podvodu s kotlíkovými do-
tacemi. V současné době navíc 
prošetřují dalších 44 žadatelů. 
Případ má celorepublikový pře-
sah, v celé České republice jde 
o 143 osob. 

Počet lidí stíhaných za údajné 
podvody s kotlíkovými dotacemi 
se nejspíš ještě zvýší. Policisté 
pokračují v jejich vyšetřování. 
Škoda může být zhruba pět mili-
onů korun. Kraj žádosti o peníze 
na nové kotle za zhruba tři mili-
ony korun nevyplatil.    gz

Do Senátu bude kandidovat primátor,  
šéf fotbalu, ředitel školy, hasič i designér 

AGC je počtrnácté nejlepším zaměstnavatelem kraje
Teplice – Počtrnácté ovládl an-
ketu o nejlepšího zaměstnava-
tele v Ústeckém kraji teplický 
výrobce plochého skla, společ-
nost AGC Flat Glass Czech.  
Sesterská AGC Automotive 
Czech z Chudeřic, výrobce au-
tomobilových skel, se umístila 
na třetím místě a zároveň nej-
výše mezi firmami z automobi-
lového průmyslu.

„Těší mě, že se nám v péči 
o zaměstnance daří dlouhodo-
bě držet laťku velmi vysoko, 
a to i v době, kdy se firmy o za-
městnance přetahují. AGC je 
u nás dlouhodobě značkou ne-
jen pro kvalitní sklo a výrobky 
z něj, ale také značkou kvalit-
ního zaměstnavatele. Uděláme 
vše pro to, aby se nám to i na-
dále dařilo,“ říká Zdeněk Fre-
lich, country manažer skupiny 
AGC v České republice.

Pořadí v anketě se určuje 
na základě speciální metodiky 
Saratoga společnosti Pricewa-
terhouseCoopers. Jde o velmi 
komplexní hodnocení firem 
podle světových standardů. 
Výsledky vyhlásil  v Liberci 
Klub zaměstnavatelů. 

„Zůstat na špičce v péči 
o zaměstnance je skutečně 
stále těžší, přesto se nám to 
daří. Být počtrnácté nejlepším 

zaměstnavatelem v kraji je 
ale také závazek,“ doplňuje Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech.

V patnácti ročnících sou-
těže Sodexo Zaměstnavatel 
roku Ústeckého kraje obsadi-
la společnosti AGC Flat Glass 
Czech 14x první a jednou dru-
hé místo. V celostátní soutěži 
to pak v historii soutěže bylo 
čtyřikrát první místo a v an-
ketě Sodexo Zaměstnavatel 

desetiletí druhé místo. Jak AGC 
Flat Glass Czech, tak sesterská 
AGC Automotive Czech byly 
také v minulosti oceněny jako 
nejžádanější zaměstnavatelé 
mezi studenty vysokých škol 
(The Most Desired Company) 
v Ústeckém kraji.

„V posledních několika 
málo letech jsme v Chudeři-
cích prošli překotným růs-
tem, kdy jsme se dostali až 
na 2500 zaměstnanců. Tomu 

jsme museli přizpůsobit také 
péči o zaměstnance. Dnes na-
příklad provozujeme HELP lin-
ku, v létě grilujeme a v zimě 
zase dáváme lidem vánoční 
kapry. Zavádíme stále nové 
nástroje tak, abychom péči 
o zaměstnance ještě zlepši-
li. Lidé jsou totiž pro skupinu 
AGC klíčem pro další úspěch,“ 
uzavírá Tomáš Brokeš, perso-
nální ředitel AGC Automotive 
Czech.   pr

Country manager AGC Flat Glass Czech Zdeněk Frelich  foto: AGC

Teplicko – Zajímavé bitvy o senát-
ní křeslo se na podzim dočkají 
Teplice. Politické strany a hnutí 
postupně zveřejňují své kandi-
dátky do senátních voleb, které 
se v Teplicích konají společně 
s komunálními 5. a 6. října. 

Vedle primátora Jarosla-
va Kubery za ODS, který je za 
Teplice v Senátu od roku 2000, 
se v podzimních senátních 
volbách o křeslo utkají také 

předseda představenstva prvo-
ligových Teplic Pavel Šedlbau- 
er jako nezávislý za TOP 09 
nebo ředitel teplického gymná-
zia Zdeněk Bergman za Volbu 
PRO! Teplice. Do senátní volby 
také chtějí promluvit desig-
nér interiérů Tomáš Zíka za 
KSČM či profesionální hasič 
Jan Zahradníček za SPD.  Hnu-
tí Andreje Babiše ANO 2011 
svého kandidáta v Teplicích 

pravděpodobně nepostaví.  
A ČSSD ho ještě neoznámila, 
spekuluje se ale, že by jím měla 
být náměstkyně primátora Rad-
ka Růžičková. 

Strany mají čas na odevzdání 
kandidátek do konce červen-
ce. Pokud v prvním kole nikdo 
z kandidátů nezíská více než 
50 % hlasů, uskuteční se druhé 
kolo senátní volby o týden poz-
ději.    gz
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Teplice proinvestovaly na 900 milionů
Teplice – Zateplením a rekonstrukcí za 
32 milionů korun právě prochází Základ-
ní škola Na Stínadlech. Po prázdninách 
se tak děti vrátí do komfortnějších pro-
stor. Na rekonstrukci město získalo dotaci 
8,5 milionu ze Státního fondu životního 
prostředí. 

Jde o sedmou základní školu, kterou 
Teplice rekonstruují. Celkem na jejich 
opravy získaly dotace ve výši 91 milio-
nů korun. „ZŠ Buzulucká, kterou jsme za-
teplovali loni za necelých 50 milionů ko-
run, je dokonce první školou v republice 

s rekuperací vzduchu,“ říká náměstek 
primátora Hynek Hanza. Městu zbývá zre-
konstruovat poslední tři základní školy. 

Teplice každý rok realizují investice v řá-
dech až stovek milionů korun. Za posled-
ních sedm let město proinvestovalo přes 
900 milionů korun. Peníze směřovaly do 
rekonstrukcí škol a školek, do oprav chod-
níků, na výstavbu nových parkovišť, vybu-
dování hřišť či na nákup nových trolejbu-
sů. „Základem investiční činnosti města 
je zdravé hospodaření, a to máme. Kladné 
provozní saldo nám umožňuje bez zapojení 

úspor města investovat každý rok desítky 
až stovky milionů,“ dodal Hanza.

ZŠ Buzulucká

ZŠ Edisonova ZŠ Koperníkova       

ZŠ MaršovskáZŠ Plynárenská

ZŠ Verdunská

Zastupitelstvo města
Nejbližší zasedání Zastupitelstva města Teplice se koná 22. června 2018  
od 14 hodin. Jednání můžete sledovat i on-line na www.teplice.cz.

Nový územní plán 
Statutární město Teplice zahájilo pořízení nového územního plánu města, zahrnu-
jícího katastrální území Hudcov, Nová Ves u Teplic, Prosetice, Sobědruhy, Teplice, 
Teplice - Řetenice a Teplice - Trnovany. Podněty občanů a organizací lze podávat do 
30. června 2018.  Dokumenty k územnímu plánu najdete na webových stránkách 
města: www.teplice.cz.

O Z N Á M E N Í

2011 –ZŠ Koperníkova     14,7 milionu korun
2012 –ZŠ Edisonova          15,5 milionu korun
2012 –ZŠ Plynárenská       10,6  milionu korun
2014 –ZŠ Maršovská         16,5 milionu korun   
2014 –ZŠ Verdunská          14,4 milionu korun   
2017 –ZŠ Buzulucká          19,2 milionu korun    
2018 –ZŠ Na Stínadlech    8,5 milionu korun

D O T A C E  N A  R E K O N S T R U K C E 

Teplice živě 2018  
Většina akcí je pro návštěvníky zdarma. Srdečně vás zveme. 

12. 6./ 16:30-18:00   Cyklus letních lázeňských koncertů 2018/Šanovská mušle
13. 6./16:00-18:00 Tančíme na terase/terasa kavárny Krušnohorského divadla
16. 6./16:30-18:00    Cyklus letních lázeňských koncertů 2018/Šanovská mušle
17. 6./15:00    Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne /Zahradní dům
19. 6./16:30-18:00    Cyklus letních lázeňských koncertů 2018/Šanovská mušle
20. 6./16:00-18:00 Tančíme na terase/terasa kavárny Krušnohorského divadla
22.-24. 6./14:00 Víkend módy CZECH FASHION WEEK 2018/ Kolonáda Domu kultury 
23. 6./16:30-18:00 letních lázeňských Cyklus koncertů 2018/Šanovská mušle
24. 6./13:00-18:30  Živé Teplice - sousedská slavnost/ Šanovská mušle
24. 6./15:00   Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne/ Zahradní dům
26. 6./16:30-18:00 Cyklus letních lázeňských koncertů 2018/Šanovská mušle 
27. 6./16:00-18:00 Tančíme na terase/terasa kavárny Krušnohorského divadla
27. 6./vernisáž Zakladatelé české moderny I/výstava potrvá do 1. 9./ Galerie Zahradní dům
28. 6./16:30   Roots & Blues festival/  terasa kavárny Krušnohorského divadla
29. 6./17:00-21:00   Teplická tančírna pod otevřeným nebem – terasa kavárny  
 Krušnohorského divadla
30. 6./16:30-18:00 Cyklus koncertů 2018/Šanovská mušle
1. 7./15:00  Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne/Zahradní dům
3. 7./16:30-18:00    Cyklus letních lázeňských koncertů 2018/Šanovská mušle
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Simona Vavrušová: Chtěla jsem  Oscara a mám Oskara

8

Sympatická herečka Simona Vavrušová 
se narodila v Teplicích, ale s rodinou žije 
v blízkém Litvínově. Diváci ji z televizních 
obrazovek znají třeba ze seriálů První 
republika nebo Čtvrtá hvězda. Vedle herectví 
ji baví také tanec a hudba.
Gabriela Zlámalová

Původem jste z Teplic, žijete 
zde stále?

V Teplicích jsem se naro-
dila ve zdejší porodnici. A to 
proto, že to bylo pro rodiče 
kousek z Oseku, kde mamka 
nocovala u babičky s dědou. 
Vyrůstala jsem ale v Litví-
nově, takže Teplice mi tak 
cizí nejsou. Navíc od 17 let 
jsem v Teplicích vystupova-
la jako zpěvačka se svým tá-
tou (pozn. red. hudebník Pavel 

Vavruša). Hrávali jsme všude 
možně, lázně, Hotel Prince de 
Ligne a spousta dalších míst.

A líbí se vám Teplice, máte zde 
oblíbená místa, jezdíte sem?

Teplice jsou hezké město, 
hlavně centrum. Nejraději 
mám parky kolem Císařských 
lázní a Krušnohorské diva-
dlo. A co se jídla týče, zkusi-
la jsem restauraci U Kozičky 
a moc dobře tam vaří.

A co vás vedlo k tomu, že 
jste začala hrát?

Já jsem si už jako malá hrá-
vala různá představení, a jeli-
kož jsem byla dlouho jediná-
ček, tak takový dialog dvou 
osob mi dal vždycky dost za-
brat. Pak dávali v televizi se-
riál Beverly Hills 90210 a já 
tam taky chtěla bydlet a být 
hollywoodská herečka a do-
stat Oscara. Tak Oskara už 
mám, v září mu budou čtyři 
roky. 

Poprvé jsem se dostala před 
kameru v soutěži Katapult 
pánů Genzera a Suchánka. 
Tam jsem se ujistila, že mě to 
ohromně baví a ani mi neva-
dí, že se pořád na něco čeká.

V čem vás diváci mohli vidět?
Zásadní pro mě bylo setkání 

s režisérem, scénáristou, spiso-
vatelem a hudebníkem Tomá-
šem Houškou, který mě obsadil 

v roce 2008 do filmu Labyrint 
a v roce 2013 do filmu Matu-
rita. Dále jsem hrála v seriálu 
První republika, který režíro-
val Biser Arichtev, a v seriálu 
Čtvrtá hvězda, který režíroval 
Miroslav Krobot. Vidět mě divá-
ci můžou ještě ve videoklipech 
Portless – Dream Dream, Phil 
da top – chilout, tam zpívám 
a Abraxas – Žízeň.

Jak jste se k těmto rolím do-
stala? Přes castingy?

Při natáčení filmu Gympl To-
máše Vorla s Jirkou Mádlem, 
kde jsem byla v komparzu, si 
mě vyhlédl právě Tomáš Houš-
ka (spisovatel, scénárista, re-
žisér) a moc hodný člověk. 
Sehnal si na mě číslo a nabídl 
mi roli do filmu Labyrint, kde 
jsem hrála s Luckou Vondráč-
kovou její kolegyni a kamarád-
ku z práce. Měl představu, že 
by mi ta role seděla, a oprav-
du tomu tak bylo. V podstatě 
jsem byla úplně stejná, myslím 
v tom věku. Později jsme spolu 
ještě spolupracovali na filmu 
Maturita, kde jsem mu pomoh-
la i s obsazením hlavních před-
stavitelů. Je to dost specifický 
film, který ani paní Spáčilová 
(filmová kritička) nedokázala 
ohodnotit a dala mu 0 %, což 
je i na ni unikátní počin. Pak 
jsem si jen hlídala castingy 
a pomalu se dostala k Mirosla-
vě Hyžíkové, kterou mám ráda. 
Příležitost jsem dostala i od 
německé produkce s filmem 
Allman und der Rosa Diamant. 
Tam jsem hrála malinký štěk. 
Film režíroval Thomas  
Berger.

Jste profesionální herečkou, 
nebo se věnujete nyní něčemu 
jinému?

Profesionální herečkou bych 
moc ráda byla a snad se mi to 
ještě povede... Vlastně už se to 
málem podařilo. Do druhé řady 
seriálu První republika mě Bi-
ser Arichtev chtěl obsadit zno-
vu po boku Vlastiny Svátko-
vé, ale jaksi jsme obě zjistily, 
že jsme těhotné. Tak si aspoň 
spolu píšeme na Instagramu. 
Momentálně se věnuji hlavně 
dětem a snažím se být ve for-
mě, kdyby náhodou...

Co na vaše hraní říkali rodi-
če? Většinou si pro děti přejí 
„serióznější“ profesi…

Rodiče měli pro tuto oblast 
velké pochopení a podporo-
vali mě. Vlastně ve všem, co 
mělo co do činění s uměním. 
Tatínek byl muzikant, jak Simona se momentálně věnuje hlavně svým dětem  foto: zt
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Simona Vavrušová: Chtěla jsem  Oscara a mám Oskara

barva: světle modrá  

jídlo: Caesar salát, 
sushi

hudba: Jamie Cullum

číslo: 19

politik: můj kamarád 
Marek Drtil

M O J E  N E J

se narodila 19. března 1982 v Teplicích, 
ale žije v Litvínově. Dcera hudebníka 
Pavla Vavruši se od mládí věnovala 
hudbě a zpěvu. Vystudovala soukro-
mou ekonomickou školu a pracovala 
v kavárně i v Kauflandu. Vidět byla 
v několika známých filmech či seriálech, 
jako je Maturita, První republika nebo 
Čtvrtá hvězda. Má dvě malé děti a ráda 
sportuje. Běhá nebo chodí a chodí na 
crossfit.

Simona Vavrušová 

P R O F I L
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jsem se už zmínila, a mamin-
ka hrávala v mládí ochotnic-
ké divadlo. Takže s tím neměli 
problém a přišla jim tato pro-
fese seriózní. Škoda, že už tu 
nejsou.

Jde to vůbec, být herec a ne-
žít v Praze?

No jasně, stačí mít dobře na-
stavené hodinky, rozplánovaný 
autobus, metro. Někdy jsem na 
place byla dříve než štáb. Ne-
rada chodím pozdě.

Jste maminka, dá se skloubit 
úspěšná kariéra a rodina?

Skloubit natáčení na ma-
teřské se dvěma dětmi a ne-
být z Prahy, tak to už problém 
je. Nemám totiž hlídání ani 
chůvu. Takže mi dost nabídek 
utíká.

Určitě máte mnoho snů 
a plánů v profesním životě, 
prozradíte nějaké?

Moc si přeji se k natáčení 
vrátit, ještě jsem nezkusila tře-
ba reklamu. Také bych chtěla 
natáčet s americkou produkcí. 
To by byla velká výzva. No a ta-
ková větší role, či hlavní?

Máte už nějaké plány na let-
ní dovolenou? A raději v Če-
chách, nebo v zahraničí? 

Po taťkovi mám dodávku, tu 
teď dáváme do kupy. A s tou 
budeme cestovat, pro začá-
tek kolem italských Benátek. 
Dovolená v České republice je 
také hezká, nedávno jsme byli 
v Telči a byla jsem unešená, 
tím městečkem i okolím. Ne-
bráním se ani Polsku. Tam jsou 
taky krásná místa. A k moři je 
to blíž.

S Janem Zadražilem ve filmu Labyrint  foto: Tomáš Houska
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V Litoměřicích od 26. června do 16. 
září otevřou své brány pro turisty již po 
třetí vybrané kostely a populární sakrál-
ní a turistické vyhlídky. Okruh církevní 
památky zahrnuje celkem osm krás-
ných návštěv -  katedrálu sv. Štěpána, 
věž u katedrály, děkanský kostel Všech 
svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěs-
tování Panny Marie, Diecézní muzeum, 
barokní a středověkou expozici Severo-
české galerie výtvarného umění a oblí-
benou městskou vyhlídkovou věž Kalich 
na budově radnice, v jejímž přízemí sídlí 
infocentrum. 

Cenově velmi příznivý voucher za 
běžnou cenu jednotlivých tří vstupů lze 
nyní využít na všech osm památek. Vou-
cher v hodnotě 150 Kč je možné koupit  
v Infocentru Litoměřice, v kostele Všech 

svatých nebo v katedrále sv. Štěpána.  
Na jednotlivých památkách si lze dopřát 
odborný výklad od mladých průvodců 
z řad studentů Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy. Děti od 6 do 15 let  pak 
zaplatí 75 Kč, studenti, senioři, majitelé 
ZTP a ZTP/P 115 Kč. Pro děti bude stej-
ně jako v předchozím roce k dispozici 
tištěný Hravý průvodce, který jim vybra-
né památky přiblíží zábavnou formou.

Do zakoupených voucherů budou ná-
vštěvníci sbírat razítka. Po získání již tří 
razítek, mohou turisté čerpat zdarma 
odměnu v podobě třetinky piva v Bis-
kupském pivovaru U sv. Štěpána nebo 
si vychutnat kávu v hodnotě 50 Kč dle 
vlastního výběru ve Fér Kafe v parku 
Václava Havla. Na každý voucher je mož-
né čerpat 2 odměny.

Poslední červnovou sobotu – 30. 6. se 
levý břeh Labe od přívozu v Malých Žer-
nosekách do Lovosic zaplní místními vi-
naři. Trasa dlouhá 3 km proti proudu řeky 
nabídne pět zastavení s ochutnávkou vína  
z vinic, které budete mít na dohled. Ke koštu 
jsou připravena vína z Vinařství sv. Tomáše, 
Víno Hrabkovský, Porta Bohemica, Johann 
W, Vinum Celebratum a další. Občerst-
vení i ochutnávka vína bude pokračovat  
i v lovosickém lesoparku Osmička, kde se  
o kulturní program postará hudební festival 
Altros. 

Další tipy na výlety naleznete na webu: 

www.stredohori.cz
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420/ 412 871 140, 412 871 141 | e-mail: info@ceskestredohori.info

OKRUH CÍRKEVNÍ PAMÁTKY LITOMĚŘICE  
– letní voucher nabídne osm barokních kostelů a vyhlídek i kávu zdarma

PUTUJTE ZA VÍNY BRÁNY ČECH 
podél Labe z Malých Žernosek  
do Lovosic - 30. 6.

K Ř Í Ž O V K A Citát Josefa Čapka
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V teplickém divadle budou  
zachraňovat Afričana

Teplice – Do Krušnohorského di-
vadla přijede s dnes už legen-
dárním představením ústec-
ké Činoherní studio – Benefice 
aneb zachraň svého Afričana. 
Německá autorka píše převáž-
nou většinu svých textů speci-
fickým způsobem. S herci im-
provizuje na dané téma, z toho 
pak vznikají texty, které zazna-
menává. Její hry tak mají velmi 
blízko k improvizaci, jsou živé, 
aktuální a velmi vtipné. Bene-
fice je razantní komedií, která 

se dotýká ušlechtilosti i pseu-
doušlechtilosti v nás. Pět herců 
připravuje benefiční večírek – 
vesele. Pět herců na jevišti se 
snaží přesvědčit diváky, aby 
přispěli na humanitární projekt 
v Africe. Písničky. Pět herců, 
kteří jsou schopni improvizo-
vat. Promítání. Pět herců, kte-
ří se nebojí žertovat na citlivé 
téma. Divadlo na divadle. Hu-
mor na hraně. Hraje se 27. červ-
na od 19:00 hodin. Vstupné je 
od 260 do 340 korun.    zt

Kytička uvitá 
z písniček a tanečků 
Teplice – Užijte si přehlídku dětí 
z mateřských škol Teplicka. Pro-
gram připravila a moderuje ře-
ditelka MŠ Sukova v Teplicích, 
sbormistryně pěveckého soubo-
ru Pramínek Táňa Spodniako-
vá. Akce proběhne 18. června 
od 15:00 hodin v Domě kultury. 
Vstupné je 50 korun.    zt

Běžte si zatancovat
Teplice – Oblíbená kapela Win-
diband kapelníka Jiřího Win-
dische zahraje k tanci i posle-
chu na terase Krušnohorského 
divadla. Na pohodovou akci 
se můžete těšit 27. června od 
16:00 hodin. Vstup je volný.    zt

One man show 
v teplickém divadle
Teplice – Máte chuť se roze-
smát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man 
show o tom, co dělá muže mu-
žem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví. Na představení 
Caveman si zajděte 26. června 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
290 do 350 korun.    zt

Charitativní večer 
pro opuštěná zvířata
Teplice – Zajděte si do teplic-
kého Jazz Clubu na již tradič-
ní akci – charitativní hudeb-
ně taneční večer pro opuštěná 
zvířata, jehož výtěžek bude 
věnován sdružení Teplické 
kočky, z. s., a útulku AniDef 
Žim. Ve spolupráci s JazzClu-
bem Teplice akci pořádají Duo 
Marlen, Saffron Tribe a jejich 
přátelé. Hudební host Čistír-
na pokaždé jinak. Vstupné je 
dobrovolné. Program začíná 
23. června od 20:00 hodin.    zt

Igor Barboi Trio se 
představí v Jazz Clubu
Teplice – Igor Barboi – akor-
deon, Martin Herbst– akustic-
ká kytara a Vojtěch Čermák 
– violoncello. Nevšední nástro-
jové složení, tři charizma- 
tičtí hudebníci, hráčský um 
a odvážná aranžmá již tak do-
konalých hudebních perel, 
počínaje jazzovými standardy 
přes latinskoamerickou hud-
bu až po populární kompozice 
– to je ve zkratce Igor Barboi 
Trio. Koncert si vychutná-
te 30. června od 20:00 ho-
din v Jazz Clubu. Vstupné je 
120 korun.   zt

Fotbalový AGC Cup: teplické legendy „rozstřílely“ skláře 
Teplice – Teplický fotbalový sta-
dion Na Stínadlech se opět stal 
místem konání tradičního tur-
naje v malé kopané AGC Cup. 
Jako obvykle si své fotbalové 
schopnosti změřili zaměstnan-
ci a příznivci společnosti AGC 
Flat Glass Czech, ale také býva-
lé i současné legendy FK Tepli-
ce v čele s Pavlem Verbířem.  

Papírovými favority na jubi-
lejním dvacátém AGC Cupu byl 
právě tým, ve kterém se před-
stavil Pavel Verbíř nebo Štěpán 
Vachoušek, dlouholeté opory 
prvoligového klubu FK Teplice 
s dalšími legendami teplické-
ho fotbalu.  A jejich kvality se 
potvrdily! Takže to nemohlo 

dopadnout jinak než vítězstvím 
legend FK Teplice. 

Teplické legendy „rozstříle-
ly“ všech sedmnáct týmů z růz-
ných částí výrobních závodů 
sklářské skupiny AGC a vyhrá-
ly celý turnaj. A to i přes to, že 
v posledních třech závěrečných 
zápasech měly k dispozici pou-
hých šest hráčů. Na druhém 
místě skončil tým AGC ze závo-
du v Oloví a třetí byl tým logis-
tiky z Řetenic. 

„Potvrdily se papírové před-
poklady a bývalí hráči FK Tep-
lice v čele s Pavlem Verbířem 
ukázali své kvality. Přesto mu-
sím smeknout před všemi na-
šimi týmy, které předváděly skvělý fotbal. Věřím, že za rok 

už teplickým legendám vítěz-
ství nepustíme,“ řekl Libor Se-
hnal, personální ředitel AGC 
Flat Glass Czech. 

Do letošního ročníku turnaje 
se přihlásilo rekordních osm-
náct mužstev ze všech závodů 
a společností skupiny AGC. Do 
Teplic přijely podruhé i týmy 
z ruských měst Klin a Bor, kde 
má skupina AGC také své vý-
robní závody. Tým z Klinu skon-
čil pátý, fotbalisté z Boru na 
jedenáctém místě. Turnaj se 
hraje tradičně ve složení pět 
hráčů plus brankář. Fotbalo-
vý turnaj je součástí sobotní 

celodenní akce pro zaměstnan-
ce AGC a jejich rodiny. Letoš-
ního soutěžního a zábavného 
dne pro děti se zúčastnilo při-
bližně dva tisíce návštěvníků. 
Mezi hosty byly tradičně i děti 
z dětských domovů. Všechny 
pobavilo Divadlo v pytli Petra 
Stolaře anebo jednotka dobro-
volných hasičů AGC Flat Glass 
Czech.

Fotbalový turnaj AGC Cup pa-
tří mezi aktivity, které skupina 
AGC pro své zaměstnance pra-
videlně připravuje. Nejen díky 
nim firma dlouhodobě boduje 
v soutěži o nejlepšího českého 
zaměstnavatele.    gz

Fotbalového turnaje se zúčastnilo 18 týmů z různýchčástí koncernu AGC  foto: zt

Podnikoví hasiči AGC potěšili děti nastříkáním pěny  foto: zt
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Květnové závěrečné kolo 
Mistrovství ČR Muaythai po-
řádané C.M.T.A. se konalo na 
karvinském zimním stadionu. 
„Náš klub Leonidas Gym Muay 
Thai Teplice vyslal do boje čtyři 
děti. Nejdříve nastoupil do zá-
pasu čtrnáctiletý Daniel Homič 
a vybojoval výhru KO v prv-
ním kole nad domácím borcem. 
K dalšímu zápasu nastoupil 
náš jedenáctiletý svěřenec, kte-
rý předvedl krásný zápas, ale 
bohužel rozhodčí zvedli ruku 
soupeři, Matěj prohrál s o 4 kg 
těžším soupeřem těsně 2:1 na 
body. Třetí bojovník také neměl 
soupeře ve své váze a musel jít 
o váhu výše, aby alespoň zís-
kal bojové zkušenosti. Duel bo-
hužel prohrál na body s o 5 kg 
těžším domácím borcem. A po-
slední nastoupil dvanáctiletý 
borec, který vyhrál 3:0 na body 
nad domácím zápasníkem. Tato 
liga dopadla opět dobře pro 
naše barvy,“ popisuje své svě-
řence trenér Ladislav Horejš. 
Konec sezony je sice za dveřmi, 
ale mladé bojovníky ještě čeká 
pár akcí. Soustředění a hlavně 
nominování na Mistrovství Ev-
ropy a Mistrovství světa. 

 Leonidas Gym Muay Thai Teplice

Šest medailí z abilympiády 
přivezly děti z Arkadie

Abilympiáda pořádaná Na-
dací Jedličkova ústavu v Praze, 
je naší nejvýznamnější soutě-
ží ve schopnostech a doved-
nostech dětí a mladých lidí se 
zdravotním postižením. Letos 
se uskutečnil již její 17. ročník 
a stejně jako v letech minulých 
se ho zúčastnil také soutěžní 
tým speciální soukromé školy 
teplické Arkadie. Teplický tým 
si tradičně vedl velmi dobře. 
Každý ročník dětské abilympiá-
dy je nějak motivován a tak po 

předloňském Karlu IV. a loňské 
Marii Terezii (v den abilympi-
ády uplynulo 300 let od její-
ho narození) byl osobností té 
letošní T. G. Masaryk, proto-
že byla motivována 100. výro-
čím založení Československa. 
Děti přebíraly medaile z rukou 
„oživlého“ zakladatele republi-
ky a jeho doprovodu, tvořeného 
legionáři a představiteli sokol-
ské obce, a společně se také vy-
fotografovali. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Společné foto před soutěží  foto: Arkadie Teplice

Mladí thaiboxeři 
bojovali v Karviné

Den otevřených dveří 
u salesiánů

V Salesiánském středisku 
Štěpána Trochty v Trnovanech 
se uskutečnil den otevřených 
dveří. Příchozí si 9. května uží-
vali nejrůznější hry a soutě-
že. Dospělí se dozvěděli více 
o našich kroužcích, také o do-
učování pro děti i rodiče. Ne-
chyběla ani beseda u kávy na 
téma Trnovany.

 Hana Machová, Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty v Trnovanech

Staňte se rodinou 
pro studenty z ciziny

Gymnázium Teplice hledá 
hostitelské rodiny pro studen-
ty z Argentiny, Belgie, Eston-
ska, Mexika, Německa a Thaj-
ska, kteří si za svoji hostitelskou 
zemi vybrali Českou republiku. 
Hledáme hostitelské rodiny na 
jeden školní rok. Nechte si po-
slat dopis od výměnného stu-
denta. Každý student prožívá 
svůj výměnný pobyt jinak, stej-
ně tak každá hostitelská rodina. 
Podívejte se na několik YouTu-
be videí – zážitků studentů. Díky 
vaší vlastní zkušenosti s orga-
nizací YFU nám můžete pomoci 
najít nové hostitelské rodiny.

 Gymnázium Teplice

Na teplických Stínadlech byl dětský a náborový den

Teplická fotbalová Stínadla 
patřila 1. června dětem. FK 
Teplice ve spolupráci s Fotba-
lovou asociací České republi-
ky uspořádaly pro ty nejmen-
ší v rámci akcí Měsíc náborů 
a Můj první gól náborový dět-
ský den pro dívky a chlapce od 
čtyř do osmi let.

„Připravený program, kte-
rého se v průběhu celého do-
poledne zúčastnilo více než 

tři sta dětí, byl opravdu bo-
hatý. Vše začalo na dětských 
atrakcích Divadla v pytli Pet-
ra Stolaře, který děti zabavil 
různými dovednostními hra-
mi. Divadlu v pytli asistovala 
také jednotka dobrovolných 
hasičů ze sklářské společnosti 
AGC Flat Glass Czech, která je 
vlastníkem teplického fotba-
lového klubu. Hasiči necha-
li děti vyzkoušet si stříkání 

hadicí,“ řekl Martin Kovařík 
z FK Teplice. 

Po atrakcích na malé ná-
vštěvníky čekala nejdříve pro-
hlídka zákulisím teplických 
Stínadel, která končila na hra-
cí ploše. Tam si děti převza-
li trenéři nově vznikajících 
přípravek Fotbalového klubu 
Teplice. 

„Trenéři měli pro všechny 
připravené různé fotbalové 

hry a soutěže. Nakonec děti 
dostaly medaile, náramky 
Můj první gól a také dárky od 
FK Teplice – tričko, pravít-
ko a další drobnosti,“ dodává 
Martin Kovařík.

Pro stovky malých kluků 
a holek byl dětský den na fot-
balovém stadionu opravdu vel-
kým zážitkem a ze stadionu 
většina z nich odcházela doslo-
va s očima navrch hlavy.    gz

V útrobách stadionu Na Stínadlech si děti prohlédly i místnost, kde se konají tiskové konference V rámci náborového dne si děti vyzkoušely i dovednostní hry a další atrakce  foto: zt
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ROZŠÍŘENÍ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., 
Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás informovat 
o nástupu nového lékaře  
na chirurgické oddělení

MUDr. Josef Zábranský
lékař se specializací v oboru všeobecné chirurgie

a nádorové chirurgie prsu

Ordinační hodiny
ORDINACE CH1 

Po: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Út: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Pá: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

ORDINACE CH3

St: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Čt: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Telefon: +420 477 102 158
(kartotéka chirurgie - 1.patro, budova A)

INZERCE

Ministr i v Teplicích řešil nedostatek lékařů Nemocnice dostala 
monitory dechu 

Teplice –  Nedostatkem léka-
řů a zdravotnického personálu 
v nemocnicích se zabývá mini-
sterstvo zdravotnictví. „Chce-
me aprobační zkoušku upravit. 
Vnímám, že udělat čtyři, řekně-
me, státnice v jeden den je pro-
blém. Chceme rozložit zkoušky 
na několik dní, protože úspěš-
nost je velmi nízká, asi deset 
procent,“ řekl ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch při návště-
vě teplické nemocnice. 

Situace v Ústeckém kraji 
je kritická. Nemocnice ji řeší 
oslovováním lékařů z jiných 
zemí. „Nedostatek lékařů vedl 
management Krajské zdravot-
ní k řešení kritické personál-
ní situace prostřednictvím ná-
boru lékařů ve třetích státech 
mimo Evropskou unii – pro-
jekt Ukrajina aktivně podpo-
rovaný ze strany ministerstva. 
Avšak v souvislosti s ukonče-
ním tohoto projektu a celkovou 
změnou přístupu ministerstva 
v oblasti agendy lékařů-cizin-
ců může dojít k situaci, že řada 
zdravotnických zařízení bude 
nucena omezit dostupnost péče 
v základních oborech,“ upozor-
nil ministra předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, 
pod niž spadá pět nemocnic 

v Ústeckém kraji včetně teplic-
ké, Jiří Novák.

„Je potřeba zdůraznit, že to 
skutečně vnímáme jako vel-
ký problém, který nabourává 
dlouhodobě budovaný systém 
opatření k posílení lékařských 
a sesterských týmů cizinci na 
odděleních našich nemocnic. 
Přitom například pražské fa-
kultní nemocnice toto řešit vý-
znamně nemusejí, a proto dopad 
změny za problém nepovažují,“ 
poznamenal generální ředitel 
Krajské zdravotní Petr Fiala. 

V Teplicích se ministr také 
zajímal o právě vznikající pavi-
lon operačních sálů a steriliza-
ce a objekt pro nízkoprahový 
urgentní příjem. Ministr se rov-
něž seznámil i se studií umís-
tění záchytné stanice v přízemí 
pavilonu C a prohlédl si specia-
lizované zdravotnické pracoviš- 
tě, nově rekonstruované Cen-
trum pro diagnostiku a léčbu 
demyelinizačních onemocně-
ní – nadregionální centrum pro 
léčbu roztroušené sklerózy při 
neurologickém oddělení.    gz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na teplickém neurologickém oddělení  foto: KZ

Teplice – Dvacet nových monito-
rů dechu v hodnotě 40 tisíc Kč 
získalo dětské a dorostové od-
dělení teplické nemocnice od 
Nadace Křižovatka. 

„Monitory využívají kromě 
zdravotníků stále častěji i ma-
minky, které si je mohou zapůj-
čit po odchodu od nás domů,“ 
řekl primář oddělení Jaroslav 
Procházka.

Monitory pomáhají zdravot-
níkům zachraňovat miminka 
tím, že trvale detekují pohyby 
dítěte, pokud se dechová akce 
zastaví, spouští se zvukový 
a optický signál.

„Oslovujeme firmy, instituce 
či společnosti a díky jejich fi-
nanční podpoře zajišťujeme po-
stupné obnovování těchto cit-
livých přístrojů v nemocnicích 
v téměř celé České republice,“ 
řekla Miloslava Stibůrková, re-
gionální manažerka Nadace 
Křižovatka.    gz
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THE BEATLES REVIVAL BAND & SYMPHONIC ORCHESTRA

The Boom & B.B. Art Production Kulturní středisko města Ústí nad Labem a Český rozhlas SEVER
za podpory města Ústí nad Labem Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město pořádají

www.the-boom.info 

ZAHRADA V AREÁLU PALÁCOVÉ VILY CARLA FRIEDRICHA
WOLFRUMA / BUDOVA ČESKÉHO ROZHLASU, NA SCHODECH

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NEVIDOMÉMU PLAVCI MIRKOVI SMRČKOVI
PROSTŘEDNICTVÍM NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU SVĚTLUŠKA 

SOBOTA166201819h
Předprodej od 4. 6. 2018 - Jasmína Lidické náměstí - Informační středisko města Ústí nad Labem
Klíčnictví Albert - Comfor Vaníčkova - verner@bbartproduction.cz - www.vstupenkyusti.cz

Občerstvení bude zajištěno, deky s sebou, místa k sezení pouze pro ZTP a starší návštěvníky. 
Děti do 15-ti let a ZTP S DOPROVODEM ZDARMA

Info a rezervace: B.B. Art Production - verner@bbartproduction.cz, 776 330 953 - www.the-boom.info

Oskar Petr: kytara/zpěv - Jirka Vopava: housle/mandolína/zpěv - Petr Samek: kytara

HOST - OSKAR PETR TRIO
Vstupné -  120,- v předprodeji / 160,- na místě

INZERCE

Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 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 
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  19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 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 20.–23. 6., 
25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Unčínská 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 
29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 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  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   10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ  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 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 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) 27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 

10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 - 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 21.–25. 6., 26.–30. 7., 
30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 
11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 22.–26. 6., 27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Scheinerova 8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 
21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 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 2.–5. 7., 6.–9. 8., 
10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 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.) 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.) 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 
11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Skupova x Havlíčkova 9.–12. 7., 13.–16. 8., 
17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 
19.–23. 10., 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 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 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“ 
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 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů  5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
kpt. Jaroše 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 
28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 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 
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 
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  8.–12. 6., 
13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova  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  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  
20.–23. 6., 25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák)  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  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  22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka  18.–21. 6., 23.–26. 7., 
27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300  9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 
22.–25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh  22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 6.–10. 7., 
10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 23.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova  18.–21. 6., 23.–26. 7., 
27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 
7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 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 
11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul.  25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Tyršova 13.–16. 6., 18.–21. 7., 22.–25. 8., 26.–29. 9., 
31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 
28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň  9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 
22.–25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990  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 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  
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 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná  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  2.–5. 7., 
6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 14.–18. 6., 19.–23. 7., 
23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3  3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 
16.–19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082  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)  
10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Javorová 3025  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.  26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 
4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941  19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 
2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská  26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 
4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Ostravská x Bulharská 10.–13. 7., 14.–17. 8., 
18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň  18.–21. 6., 
23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638  29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 
12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Jugoslávská 2534-5  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  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.   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   10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD  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  
11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova  4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků,  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   2.–5. 7., 
6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem   
27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti „Pramenu“  
7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 
25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403  19.–22. 6., 24.–27. 7., 
28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Sklářská 223 - 247  4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 
17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD  20.–23. 6., 25.–28. 7., 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská  18.–21. 6., 23.–26. 7., 
27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi  2.–5. 7., 6.–9. 8., 
10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Anglická - u nádraží Zámecká zahrada  9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Litoměřická  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  
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  26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Zrenjaninská 297  27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
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Stará Duchcovská 
Do 31. července je zcela uzavřena ulice Stará Duchcovská ve směru od ulice Duchcovská 
pro křižovatku s Rybniční ulicí. Objízdná trasa vede ulicemi Rybniční, Mühligova a Sklář-
ská. Od 1. do 31. srpna pak bude uzavřena Duchcovská ulice ve směru od křižovatky 
s ulicí Stará Duchcovská ke křižovatce se Sklářskou ulicí. Duchcovská ulice bude po dobu 
uzavírky jednosměrná ve směru od Duchcova do Teplic. Objízdná trasa povede směrem 
z Teplic do  Duchcova  ulicemi Stará Duchcovská, Luční a Sklářská. 

Alejní 
V Alejní ulici budou provedeny výkopové práce z důvodu rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace. Doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů ve směru ke křižovatce s ulicí 
Čs. Dobrovolců.  Uzavírka bude probíhat do 20. června a následně od 1. do 3. srpna. 

Opavská 
Až do 30. srpna bude z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky, úpravy chodníků a ve-
řejného osvětlení uzavřena Opavská ulice. Objízdná trasa povede ulicemi Novoveská 
a Bílinská, a to obousměrně.

Papírová a U Bílinské brány
Do 31. července stále trvá uzavírka ulice U Bílinské brány a Papírová. Na místě 
probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Objízdná trasa vede ulicemi Alejní, 
U Zámku, Dlouhá a Mírové náměstí.

Přemyslova cesta 
a Oldřichova stezka
Až do 15. července jsou 
také stále z důvodu 
rekonstrukce vodovodu 
uzavřeny ulice Přemys-
lova cesta a Oldřichova 
stezka. 

U Z A V Í R K Y
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Cyklobusy v Teplicích 
Až do 30. září budou o víkendech na linkách č. 484 a č. 493 v provozu cyklovleky na 
označených spojích. Od 30. června do 2. září bude možno na lince č. 493 i ve všedních 
dnech přepravovat kola na spojích 103 a 104. K přepravě kol bude sloužit cyklovlek. 
Více informací a podrobné jízdní řády najdete na webové stránce arriva-teplice.cz.

C Y K L O B U S Y 

Koupání na Teplicku 
Koupaliště Duchcov – otevřeno denně od 9:00 do 19:00 hodin. 
Koupaliště Bílina Kyselka – otevřeno denně od 9:30 do 19:00 hodin.
Koupaliště Osek – otevřeno budou mít od konce června vždy od 9:00 do 19:00 hodin. 
Koupaliště Dubí – otevřeno bude od 15. června vždy od 9:00 do 19:00 hodin. 

K O U P A L I Š T Ě 
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ETA Pečenka
Elektrický pečicí hrnec

ÚSPORA  
ELEKTRICKÉ  

ENERGIE OPROTI 
 BĚŽNÉ TROUBĚ

NEPŘILNAVÝ 
TEFLONOVÝ 

POVRCH

VAŘÍ, DUSÍ ,  
PEČE 

A ZAPÉKÁ

VHODNÁ 
NA CESTY

80%

Zakoupíte ve značkové prodejně ETA v Teplicích 
nebo na www.eshop.eta.cz
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