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Tokhi 
V Zámecké jsme  
probubnovali hodně večerů
STRANY 8–9



TEPLICKÝ ZÁMEK
Divadlo na zámku 
31/8 1000 Příhody vodníka Česílka 
31/8 1700 Radka Fišarová – Madamme  
  De Paris
31/8 2000 Mikulášovy prázdniny
1/9 1000 Mrkvomen
1/9 1500 Zumba Krupka
1/9 1700 Dos Hambaeros
1/9 2000 Úča musí pryč!
2/9 1000  Pohádka na předpis
2/9 1500  Strach má velké oči
2/9 1700 Ivan Hlas Trio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/9 2000  S nebo bez?

NÁMĚSTÍ SVOBODY 
19 a 20/9  Každý svého zdraví strůjcem  
  putovní preventivní výstava  
  Ligy proti rakovině Praha
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 – prohlídka areálu  
  vozovny, vyhlídkové jízdy  
  historickými i současnými  
  trolejbusy

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zK U L T U R N Í  S E R V I S

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

Tip Petra Samka

Všechny fanoušky bych 
chtěl pozvat na fajn kon-
certy v našem teplickém 
klubu Knak. Kromě řady 
akcí, které najdete v pře-
hledu na straně 2, bych 
všechny rád nalákal na 
26. října, kdy tu vystoupí 
skvělá česká skupina Mon-
key Business. Od 20:00 ho-
din se představí stále 
vitální Roman Holý – český 
hudební skladatel, hudeb-
ník, zpěvák a producent. Je 
frontmanem a producen-
tem skupin J.A.R. a Monkey 
Business a hovoří se o něm 
jako o předním šířiteli 
funkové hudby v České 
republice. Kromě toho je 
i autorem hudby k několika 
televizním či celovečer-
ním filmům, například: 
Doblba!, Experti, Pohádkář 
či Zatracení. Je rovněž 
autorem hudby k mnoha 
divadelním představením. 
Příznivce skvělé muziky 
nadchne i dechberoucí vo-
kál Matěje Rupperta. Hned 
o den později – 27. října 
u nás vystoupí další kapela 
spjatá s Romanem Holým – 
J. A. R. Těšit se tak můžete 
na pořádnou dvoudenní 
funky jízdu. 

 Petr Samek, Knak

K U L T U R O U
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KLUB HVJEZDA
1/9   Lubor 50 – HLAHOL (hard rock- 
  metal/Teplice) a TOČÍLAS (rock- 
  big-beat/Ústí/Labem) 
15/9  UJD (experimental-punk/Praha)  
  + RADOST (alternative - rock/ 
  Teplice)
22/9  Modrá párty ve stylu MASH  
  - BLUE ROCKET
29/9  Remember–THE ROMP(D),  
  SMÖTLI CRÜE,BAD BOYS,  
  REMEMBER THE HEROES  
  (vše Teplice)
6/10  DISCOBALLS (ska-soul/Praha)  
  + ETHERY (rock- alternative/ 
  Teplice) 
12/10  Ftip narozeniny – FLESHLESS  
  (death-grind/Děčín), COWER  
  (thrash/Teplice)
20/10  COCOTTE MINUTE (crossover/ 
  Praha) + HLAHOL
27/10  Punkrockový mejdan – ZERO  
  ZERO + PEACMEAKERS  
  + MODLANSKÁ SKLÁDKA
17/11  HUDBA PRAHA BAND  
  (rock/Praha) 
24/11  GAIA MESIAH (hardrock/Praha) 

JAZZ CLUB
7/9 2000  Phil Shöenfelt & Southern  
  Cross 
14/9 2000 Chris Bergson Band (New York,  
  USA) alias Mr. SuperBlues
22/9  Jan Smigmator & Swinging Q  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/9 2000  Steve Clarke Trio 

KNAK TEPLICE
10/10 1900  Hypnos - Lizzies – Nerrea
12/10 2000  Vypsaná fixa
26/10 2000  Monkey Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/10 2000  J.A.R. v Teplicích

KINO KVĚTEN
22/8 2000  Nico 1988
23/8 1730  Kryštůfek Robin
24/8 2000  Slender Man
25/8 1730  Chata na prodej
25/8 2000  Jan Palach
26/8 1730  Chata na prodej
27/8 2000  Než přišla bouře
28/8 1730  Mamma Mia! Here We Go Again
29/8 2000  Madam služebná
30/8 2000  Důvěrný nepřítel
31/8 1730  Alfa

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
31/8 1700  Radka Fišarová:  
  Madamme de Paris
22/8   Tančíme na terase  
  s Doubravankou 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/8 1700  Teplická tančírna pod  
  otevřeným nebem
4/9 1030  Starci na chmelu
5–7/9  Dny otevřených dveří
17/9 1900  Jméno
18/9 1900  Šašek a syn
24/9 1900  Celebrity s. r. o.
26/9 1600  Tančíme s Colors
27/9 1900  Ilona Csáková s kapelou
30/9 1030  Pohádka o cukrové řepě

DŮM KULTURY
2/9  Grand Prix Teplice 
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
25/9 1600  pohádka Naše zahrádka 
9/10 1900  To nejlepší z Hrona
15/10 1900  Žalman a spol.
16/10 1600 pohádka Červená Karkulka

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 26/8  Obrazy regionálních výtvarníků
do 9/9 Rudolf Jakoubek – Grafiky  
  a kresby
do 23/9 Nomádi Evropy – příběh  
  slovenského drátenictví

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
do 1/9 Zakladatelé české moderny I. 
  – Galerie umění Karlovy Vary
do 30/9 Teodor Buzu – Obrazy  
  – akvarel

MC
20
18
63
6

INZERCE

MC
20
18
90
1

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723
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Líbí se vám nová 
„cibuláková“ fontána? 

Eliška Beňková 
35 let, supervizorka 
Teplice 
 
Nejsem znalec umění, ale 
člověk se pousměje, co 

daný tvůrce svou myšlenkou nedomyslel 
a obyčejný člověk vidí i v pouhém stínu 
jiné vysvětlení. Za mě? No, pěkný a příští 
rok nás překvapí zase něčím. 

Karolína Bambasová 
26 let, studentka 
Teplice 
 
Cibulákový vzor mám 
ráda, takže fontána se 

mi moc líbí. Většina lidí ale tvrdí, že za 
chvíli bude, vzhledem ke svému umístění, 
stejně zničená. Tak uvidíme. 

Veronika Reczková 
22 let, studentka 
Teplice 
 
Mně osobně se líbila 
více stará fontána než 

ta nová. Nejsem zastánce cibulových 
vzorů, mám raději modernější 
a jednodušší vzory a na můj vkus 
je i příliš malá. Trochu mi to přijde 
jako reklama na porcelánku v Dubí. 
Osobně si myslím, že tohle spíš 
ocení starší obyvatelé města než ti 
mladší. 

Petr Samek  
40 let, hudebník 
Teplice  
 
No, chvilku jsem si na 
ni zvykal, ale přijde 

mi hezká a vystihuje zdejší chloubu – 
cibulákový porcelán. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 22. 8. 2018  
 Příští vydání: 12. 9. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 3. 9. 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

U divadla vyrostla nová 
„cibuláková“ fontána
Teplice – Originální Porcelánová 
fontána je teď nově před Krušno-
horským divadlem na křižovatce 
ulic U Divadla, U Císařských láz-
ní a Krupská. Slavnostního před-
stavení se zúčastnil primátor 
města Jaroslav Kubera a generál-
ní ředitel společnosti Český por-
celán Dubí Vladimír Feix.

„Na Teplicku jsme jedním 
z nejvýznamnějších výrobců, 
a proto by v lázeňském městě 
neměla naše připomínka chy-
bět,“ řekl při slavnostním před-
stavení generální ředitel porcelánky Vladimír Feix. 

Fontána vznikla podle návrhu akademického sochaře Jiřího Ko-
žíška a je se známým cibulovým dekorem, její výrobní hodnota je 
okolo půl milionu korun. Vyrobila ji dubská porcelánka. Fontána 
se skládá ze čtyřiadvaceti dílů a k její výrobě bylo zapotřebí 160 ki-
logramů porcelánové hmoty. Jednotlivé porcelánové díly byly zho-
toveny ve vývojovém středisku společnosti Český porcelán Dubí 
a vznikaly čtyři měsíce. Ruční malbou kobaltem pod glazuru je oz-
dobila Ivana Nováková.

„Město kašnu dostalo darem od společnosti Český porcelán 
Dubí a patří sem, protože cibulák je symbolem našeho regionu. 
Navíc je tu nedaleko i Dům porcelánu,“ dodal primátor Teplic Jaro-
slav Kubera.

 Nová Porcelánová fontána nahradila pískovcovou fontánu Flori-
da, která před Krušnohorským divadlem stála od roku 2003 a nyní 
bude přesunuta do Šanova.  gz

Koupání, ale…
Pokud ne-

jedete k moři, 
máte možnost 
se jít koupat 
na koupaliště 
nebo využít ně-
jakou přírod-

ní vodní plochu. Horké dny 
letošního léta ke koupání vy-
sloveně svádí. Ale… 

Teplice nemají vlast-
ní koupaliště a místní lidé 
se jezdí osvěžit do okolních 
měst. Tam je pak u bazénů 
narváno, takže zřizovatelé se 
rozhodli cenově zvýhodnit 
svoje obyvatele, a to zavání 
diskriminací. Po brutálním 
útoku na dubském koupališ-
ti, kdy se mladík v brouzda-
lišti zastal jedné z maminek 
a skončil se zraněními v ne-
mocnici, se averze vůči „ci-
zákům“ jen zvýšila. Sporný 
krok se vstupným a zavádění 
dvojích cen zkoumá i Česká 
obchodní inspekce.

Ani sousední Ústí nemá 
klidnou koupací sezonu. 
Polovinu prázdnin město, 
blízké, ale i daleké okolí žilo 
tím, co se dělo v proslulých 
lázních Brná. První, druhý… 
pátý incident spočívající 
v plavajícím výkalu v bazé-
nu. Poprvé to snad byla i tro-
chu úsměvná peripetie. Ale 
popáté? A tak je koupaliště 
v Brné nově pod bedlivým 
dohledem kamer a častější 
kontrolou strážníků. Navíc 
je zrušená sleva na odpoled-
ní koupání. Takže taky žád-
ná selanka. 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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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.
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Trolejbusy na baterky dorazily

Incident na koupališti: 
padlo první obvinění

Dvojí ceny na koupalištích se nelíbí ČOI

4

Modlany – Pět zbrusu nových par-
ciálních trolejbusů Škoda 30Tr 
nahradí autobusy na vybraných 
linkách MHD Teplice a cestující 
se s nimi svezou už od letošní-
ho září.

„Díky tomu, že mohou jezdit 
i mimo dosah trolejového ve-
dení, tak jsou vozy využitelné 
nejen v mimořádných situa-
cích, jako jsou rekonstrukce ve 
městě či poruchy, ale i v dalších 
místech města. Stažení sběračů 
je automatická činnost, kterou 
provádí řidič trolejbusu z ka-
biny. Nasazování sběračů pak 
provádí také automaticky,“ po-
pisuje náměstek primátora Hy-
nek Hanza.

Nové vozy jsou vybaveny 
bateriemi pro samostatnou 
jízdu bez trolejového vedení. 

Nabíjení baterií probíhá reku-
peračně při elektrodynamic-
kém brzdění vozidla nebo pří-
mo z trolejí. Plně nabité baterie 
umožňují nezávislou jízdu až 
deset kilometrů. Celková část-
ka na pořízení všech pěti trolej-
busů přišla teplickou kasu na 
76 milionů korun.

„Naštěstí na to máme. Dotač-
ní politika byla taková, že když 
máte soukromý dopravní pod-
nik, tak na dotaci nemáte ná-
rok, takže jsme to museli platit 
všechno ze svého,“ řekl primá-
tor města Jaroslav Kubera.

V Teplicích vozy vlastní pří-
mo město a provozuje je do-
pravce. Proto město nemohlo 
v minulosti žádat ani o dotace 
na koupi nových vozidel. Arri-
vě zůstane MHD i na dalších 

pět let. Od začátku července 
začala platit nová smlouva, ta 
dosavadní platila v Teplicích od 
roku 2009.  gz

Dubí – Policie obvinila ženu, kte-
rá na koupališti v Dubí po hádce 
napadla jinou ženu. Případem 
napadení ženy a mladého muže 
se tepličtí kriminalisté nadále 
zabývají. 

„Vyšetřovatel obvinil z přeči-
nu výtržnictví a násilí proti sku-
pině obyvatel a proti jednotlivci 
26letou ženu z Teplic. Ta měla 
na koupališti v Dubí po předcho-
zí slovní rozepři s mladou ženou 
kvůli chování dítěte v bazénku 
bezdůvodně na tuto ženu zaú-
točit. Nejdříve jí nadávala, pak 
ji opakovaně udeřila a tahala za 
vlasy. Napadené ženy se zastal 
mladý muž, který následně če-
lil útokům skupiny osob a ránu 
vyinkasoval i od obviněné. Žena 
je stíhána na svobodě a za tato 
jednání jí hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody,“ řekla policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. 

Policisté žádají svědky inci-
dentu, aby zavolali na linku 158. 
Uvítají i videa či fotografie.  gz

Teplicko – Teplice a Krupka 
nemají svá koupaliště, tak-
že se obyvatelé jezdí koupat 
do okolních měst, jako je Du-
chcov, Dubí, Bílina nebo Osek. 
Ty zvýšený zájem řeší zavá-
děním dvojích cen. Místní 
obyvatele zvýhodní v ceníku 
vstupného na koupaliště. Pod-
le České obchodní inspekce 
jde ale nejspíš o diskrimina-
ci. V Bílině mají slevu místní, 
kteří nedluží za svoz odpadu, 
a v Oseku si obyvatelé mohou 
koupit náramek za 50 korun 
a mají celý rok vstup zdarma.

„Obecně lze říci, že nelze vy-
loučit nějakou skupinu obyva-
tel jen proto, že nebydlí v tom 
regionu, nebo jim zdražit 
vstupné, třeba na trojnásobek. 
ČOI provedla kontrolu v Bíli-
ně a Oseku – bude zahájeno 
správní řízení pro podezření 
diskriminace,“ uvedl pro Český 
rozhlas mluvčí České obchodní 
inspekce Jiří Fröhlich.

Inspektoři se zaměří i na 

koupaliště v Dubí a Duchco-
vě. Tam zůstaly ceny pro míst-
ní stejné, ale lidé z jiných 
měst si musí výrazně při-
platit. Naposledy se zvýšilo 
vstupné v Dubí, a to jako re-
akce radnice po útoku sku-
piny Romů na mladíka, který 
se zastal v brouzdališti jedné 

z maminek. 
Teplice nemají venkovní ba-

zén od roku 1996, kdy skončil 
provoz koupaliště v Zámecké za-
hradě. V Krupce skončil provoz 
koupaliště v roce 2010. Občané 
obou měst musejí za koupáním 
dojíždět do okolí.  gz

Přes Moldavu 
se nedostanete
Moldava – Až do konce října 
bude zavřený hraniční přechod 
v Moldavě na Teplicku. Na ně-
mecké straně dělníci opravují 
silniční most a zároveň probíhá 
oprava silnice 382 v úseku od 
transformátoru Nové Město až 
ke staré myslivně a v klesání 
na Horní Moldavu.  gz

Vlaky nahradí 
autobusy
Teplicko – Na železniční tra-
ti Ústí nad Labem – Klášterec 
nad Ohří je v úseku Krupka-
-Bohosudov až Teplice a zpět 
plánována od 21. srpna do 
17. září výluka. 

Ta se týká vlaků Os 6870, 
Os 6871, Os 6872, Os 6873, 
Os 6874, Os 6875, Os 6876, 
Os 6877, Os 6878 a Os 6879, 
které budou z Bohosudova do 
Teplic a opačně nahrazeny au-
tobusy náhradní dopravy, kte-
ré pojedou podle výlukového 
jízdního řádu.

Zastávky náhradní autobu-
sové dopravy jsou v Teplicích 
na autobusové zastávce Tep-
lice hlavní nádraží, v Proboš-
tově na autobusové zastávce 
Luna a v Bohosudově před sta-
niční budovou.

Vlaky mohou mít zpoždění 
a v přípojných stanicích proto 
nemusí být zajištěny přestu-
py.  gz

Stavba kruháku na Bílinské probíhá za provozu
Teplice – Na nepřehledné křižo-
vatce ulic Bílinská, Americká 
a Lounská, nedaleko Zámec-
ké zahrady v Teplicích, by měl 
do října vyrůst kruhový objezd, 
který bude stát městskou kasu 
15,7 milionu korun. 

„Dodavatelem stavby je spo-
lečnost Strabag, se kterou 
máme dobré zkušenosti. Sna-
žíme se vše koordinovat tak, 
aby byl hlavní průjezd křižovat-
kou zachován s co nejmenším 

omezením,“ říká náměstek pri-
mátora Hynek Hanza.

V současné době bude za-
hájena druhá etapa stavby, při 
níž bude až do konce září uza-
vřen směr z Prahy na Teplice. 
Objízdná trasa povede ulicemi 
Alejní, Dubská, Na Hrázi a Ja-
teční. Do konce října počítej-
te s částečnou uzavírkou ulic 
Lounská a Bílinská – ve směru 
od křižovatky s ulicí Duchcov-
ská a s úplnou uzavírkou ulic 

Lounská a Americká – ve směru 
od ulice Litoměřická. Objízdná 
trasa povede ulicemi Mostecká, 
Litoměřická, Lounská, Jugosláv-
ská a Novoveská.

Vedení města si v rozpočtu na 
novou okružní křižovatku v Bí-
linské a přilehlé úpravy naplá-
novalo 25 milionů korun. Pení-
ze jsou určeny nejen na stavbu 
kruháku, ale také na přeložení 
trolejového vedení i sloupů, na 
kterých je upevněno.  gz

Koupaliště na Teplicku mají problém s Českou obchodní inspekcí foto: zt

K O U P A L I Š T Ě  V   P R O B L É M E C H
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Do podzimu bude ve městě 
pumtrack i parkour 

Konflikt kvůli  
vyznání řeší policie
Teplice – Tepličtí kriminalisté 
prověřují hádku v šanovském 
parku, jejíž příčinou mělo být 
odlišné náboženské vyznání 
okolo procházející muslimky. 

„Konflikt vyvrcholil ve chvíli, 
kdy měl čtyřicetiletý muž, který 
ženu předtím verbálně napadl, 
vytáhnout svou plynovou pis-
toli, kterou prý natáhl a mířil 
s ní na manžela poškozené. Při-
tom mu měl vyhrožovat zabitím 
kvůli jeho náboženskému vy-
znání,“ popisuje událost mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek.

Další podezřelou je 44letá 
žena, která s manželem cizin-
ky také mluvila o zabití v sou-
vislosti s tím, že je muslim. 

„Policisté podezřelého muže 
a ženu obvinili z přečinu násilí 
proti skupině obyvatel a jed-
notlivci. Oba jsou vyšetřováni 
na svobodě,“ dodává policejní 
mluvčí.  gz
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Teplice – Z centra lázeňského 
města odstartuje 26. srpna vů-
bec poprvé Teplický půlma-
raton. Start i cíl je před Ga-
lerií. Své síly změří dospělí, 
ale i děti na tratích dlouhých 
3, 9 nebo 21 km. Organizá-
toři připravili hned několik 
speciálních kategorií v podo-
bě dětského běhu, canicrossu 
(běhu se psem) nebo firemní-
ho běhu.

„Věříme, že velká sportov-
ní akce přitáhne pozornost 
široké veřejnosti a naláká 
obyvatele Teplic a okolí do 

historického středu města. Pro 
pořádání běžeckých závodů to-
hoto typu snad není v našem 
regionu více příhodné město, 
než jsou Teplice. Na srpnový 
půlmaraton bychom rádi na-
vázali v prosinci, kdy plánuje-
me uspořádat zimní variantu 
běhu,“ řekl za pořadatele Jan 
Růžička.

Trasa zavede účastníky zá-
vodu do lázeňské části města 
a Zámecké zahrady, kde na ně 
čeká několik zajímavých pří-
rodních překážek. Pro účast-
níky jsou připraveny lákavé 

výhry, občerstvení i bohatý 
doprovodný program. Děti se 
mohou těšit na skákací hrad, 
maskoty, hry a soutěže.

V případě registrace jednot-
livců je startovné 300 Kč. Fi-
remní účastníci, kteří do bojů 
o medaile zasáhnou v pěti- a ví-
cečlenných týmech, navíc mo-
hou využít zvýhodněné star-
tovné. Organizátoři si slibují 
i hojnou účast dětí – ročníky 
2000 a mladší mají startovné 
na všech tratích zdarma. Sa-
motný dětský běh je také bez 
registračního poplatku.  gz  foto: FB Teplický půlmaraton

Teplice – Dvě nová hři-
ště, která budou ur-
čená pro sportovce 
všeho věku, vzniknou 
do podzimu v Tepli-
cích. Parkourové hřiš-
tě umožní zájemcům 
širokou škálu cviků od 
ručkování až po salta 
a pumptracková drá-
ha je určená pro jízdu 
na kole, bruslích, ko-
loběžce nebo skate-
boardu. Jezdí se na 
speciálně tvarovaném povrchu 
s různými zatáčkami a boulemi, 
které se pohybují nahoru a dolů.

„V letošním roce je plánova-
ná výstavba nového parkouro-
vého hřiště v Šanově II., mezi 
areálem Hvězda a ZŠ Koperní-
kova a pumptrackového v Trno-
vanech za Kauflandem. Vznikne 
tak další sportovní prostor pro 

aktivní odpočinek,“ říká k měst-
ským plánům náměstek teplic-
kého primátora Hynek Hanza.

Na výstavbu pumptrackové 
dráhy v Trnovanech a parkouro-
vého hřiště v Šanově město vy-
psalo výběrové řízení a obě tato 
sportoviště přijdou městskou 
kasu na maximálně 4,6 milionu 
korun.  gz

Bazilika je národní 
kulturní památka
Krupka – Mezi novými národ-
ními kulturními památkami je 
nově i areál v Bohosudově. Ba-
zilika Panny Marie Bolestné je 
od července patnáctou národní 
kulturní památkou v Ústeckém 
kraji.  gz

Teplicko – Z důvodu ochrany lesa 
před akutním nebezpečím požárů 
následkem dlouhotrvajícího sucha 
vyhlásil teplický magistrát zákaz 
vstupu do lesa do 31. srpna nebo 
do odvolání. Zákaz platí pro tyto 
obce na Teplicku: Bořislav, Bílina, 
Bystřany, Bžany, Dubí, Duchcov, 
Háj u Duchcova, Hostomice, Hrob, 
Hrobčice, Jeníkov, Kladruby, 
Kostomlaty p. M., Krupka, Lahošť, 
Ledvice, Lukov, Měrunice, Mikulov, 
Modlany, Moldava, Novosedlice, 
Ohníč, Osek, Proboštov, Rtyně n. B., 
Srbice, Světec, Teplice, Újezdeček, 
Zabrušany, Žalany, Žim.  gz

ZÁKAZ VSTUPU DO LESA
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NENECHÁM VÁS V OFSAJDU
Pavel Šedlbauer
nezávislý kandidát na senátora

Předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer bude v podzimních 
senátních volbách kandidovat v obvodu 32 - Teplice jako nezávislý kan-
didát. 
Pavel Šedlbauer se narodil v roce 1950 a vystudoval Vysokou školu che-
micko-technologickou v Praze. Až do konce roku 2017 pracoval ve sklář-
ském průmyslu. Je bývalým viceprezidentem evropské skupiny belgicko-
-japonské sklářské firmy AGC. Tuto funkci zastával 12 let v Belgii. Řadu let 
stál v čele AGC Flat Glass Czech.
Ke své kandidatuře říká: „Nikdy jsem neměl politické ambice, ale když 
vidím momentální situaci v  naší zemi, tak jsem se rozhodl nabídku na 
kandidaturu přijmout. K rozhodnutí kandidovat mne vedly viditelné ten-
dence některých politiků k vystoupení České republiky z Evropské unie 
a NATO, autoritářské a oligarchistické snahy o vládnutí v naší zemi a ros-
toucí vliv komunistů.“ 
„Jsem připraven využít všech svých životních zkušeností a  energie 
k  tomu, abych jako senátor pomohl pozvednout náš region tam, kam 
právem patří. Aby tu lidé mohli a chtěli důstojně žít, pracovat, studovat 
a neodcházeli jinam za lepším životem a životním prostředím. Více region 
otevřít, a  navázat tak na jeho skvělou tradici, jako tomu bylo před 200 
lety. Náš region, sportovní mluvou, nesmí zůstávat v ofsajdu.
Chci a budu vždy usilovat o silnou pozici České republiky v Evropské unii 
a o to, být spolehlivým článkem NATO. Bojovat a vymezovat se proti sílí-
címu populismu, klientelismu a korupci. Stejně, jako se proti těmto ne-
kalým praktikám dlouhodobě vymezuji i v rámci fotbalového prostředí.“
Volby do Senátu se uskuteční společně s komunálními volbami 5. a 6. říj-
na 2018, případné druhé kolo by se konalo o týden později.

Chudeřice – Studenti liberecké 
Technické univerzity získali 
20 tisíc korun na stavbu své for-
mule Markétka. Přední evrop-
ský výrobce autoskel společnost 
AGC Automotive Czech z Chude-
řic je podpořil prostřednictvím 
svého dárcovského fondu.

Firma mladé technicky nada-
né studenty podpořila už loni při 
stavbě formule Eliška. Formule 
Markétka, kterou studenti prá-
vě dokončili, se o prázdninách 
zúčastnila závodů v Itálii a Mos-
tě. Technické vzdělávání AGC 
Automotive Czech podporuje 

prostřednictvím dárcovského 
fondu několika stovkami tisíc 
korun ročně.

„Je skvělé vidět mladé vyso-
koškoláky, jak jsou schopni do-
táhnout do konce celý projekt, 
od návrhu přes stavbu až po ab-
solvování závodů. Po úspěšném 
loňském projektu formule Eliška 
jsme proto letos ani chvíli nevá-
hali, když nás studenti opět po-
žádali o podporu,“ řekl generální 
ředitel AGC Automotive Czech 
Luděk Steklý.

AGC Automotive Czech v Chu-
deřicích je největším závodem 

Ledvice – Pohledu z výšky 
140 metrů se zachtělo letos na-
rozené poštolce, která vletěla do 
prosklené vyhlídky rozhledny 
na ledvické elektrárně. Dovnitř 
trefila poštolka bez problémů, 
protože ji nalákal klimatizací 
ochlazený vzduch, cestu ven se 
jí nalézt nepodařilo. 

Proto jí pomohl ornitolog Jiří 
Vaník z odboru životního pro-
středí bílinské radnice. Dolů 
z rozhledny absolvovala cestu 

na výrobu autoskel skupiny AGC 
a jedním z největších a nejkom-
plexnějších v Evropě. Zaměst-
nává zhruba 2500 lidí. Skupina 
AGC je největším světovým vý-
robcem plochého skla.  gz

Hora prodloužil na 
Stínadlech smlouvu
Teplice - Jeden z klíčových hrá-
čů teplického týmu Jakub Hora 
prodloužil na Stínadlech smlou-
vu, kterou měl platnou do léta 
2019. Nově jeho kontrakt s FK 
Teplice platí až do léta 2022.

„Jsme moc rádi, že se nám po-
dařilo s předstihem dotáhnout 
prodloužení smlouvy s Jakubem 
Horou, patří ke klíčovým hrá-
čům našeho týmu, proto to bylo 
jednou z našich priorit,“ říká 
sportovní ředitel Jakub Dovalil.

Odchovanec Mostu přišel na 
Stínadla v lednu 2015 na pře-
stup z Viktorie Plzeň. V Tepli-
cích dosud odehrál 81 ligových 
utkání, ve kterých zaznamenal 
13 branek a 6 asistencí. 

„V Teplicích jsem spokojený, 
takže jsem je upřednostnil před 
dalšími nabídkami,“ dodává Ja-
kub Hora.  gz

Podpis smlouvy foto: FK Teplice

výtahem. Po odchycení byla 
okroužkována a vypuštěna.

„I když během odchy-
tu projevila snahu popoletět 

a roztáhla v pohodě křídla, ne-
mohl jsem riskovat, že po vy-
hození do vzduchu by sebou 
lidově řečeno práskla o zem. 
Pokud by se tak stalo při jejím 
vypuštění od infocentra, ne-
byly by následky fatální, tak-
že bych ji odvezl tam, kde by 
se o ni dobře postarali. Bylo to 
krásné, na první pohled zdravé 
mládě. Snad se mu povede ve 
volné přírodě co nejlépe,“ řekl 
ornitolog Vaník.  gz
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V Teplicích si užijete 
pumtrack, discgolf i parkour
Teplice – Nabídku volnočasových aktivit pro 
obyvatele města rozšířily Teplice v posled-
ní době o desítku víceúčelových areálů. Jen 
loni a letos jde o investice za bezmála 21,5 
milionu korun.

Lidé mohou využít bruslařskou dráhu, 
několik víceúčelových hřišť nebo hokejba-
lové hřiště s mantinely. Teplický areál An-
ger nabízí bruslařskou dráhu či skatepark. 
Nově se v lázeňském městě otevřou i dvě 
nová hřiště pro teenagery – pumptracková 
dráha v Trnovanech a parkourový prostor 
v Šanově. 

„V minulých letech investovalo město 
nemalé finanční prostředky do dětských 
hřišť a sportovišť. Hřiště vybavená moder-
ními herními prvky jsou rozmístěna po ce-
lém městě a rodiče s dětmi snadno najdou 
to své v blízkosti bydliště,“ říká náměstek 
primátora Hynek Hanza. V Teplicích bylo 
loni a letos vybudováno 10 nových dětských 
hřišť nebo sportovišť a o multifunkční sesta-
vy byla doplněna tři stávající dětská hřiště. 
„Nabídka volnočasového vyžití pro star-
ší děti a teenagery ve městě chyběla. Proto 
jsme se rozhodli rozšířit ji o taková hřiště, 
kde by mladí lidé našli zábavu a prostor pro 
setkávání,“ uvedl primátor Jaroslav Kubera. 
Zahrát si discgolf je možné na devítijam-
kovém hřišti na Letné. Nový skatepark na 
Angru odpovídá současným trendům. „Kva-
litní podmínky skateparku ocenila letos 
i Česká asociace skateboardingu a uspořá-
dala v Teplicích jeden ze závodů Českého 

Nábor  nových  strážníků 
  
Nabízíme: 
• zajímavou a nestereotypní práci 
• jistotu pracovního poměru na dobu neurčitou 
• příplatky za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, plat 

nebo náhradní volno za práci přesčas či ve svátek, pravidelný 
tarifní postup 

• čtvrtletní odměny za mimořádné pracovní úkoly 
• 5 týdnů dovolené 
• stravenky 
• příspěvek na kulturu, sport aj. 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• věcné a finanční dary při životním a pracovním jubileu 
• kvalitní závodní preventivní lékařská péče, vlastní, dobře 

vybavenou posilovnu, možnost zajištění dočasného 
ubytování v městském bytě 

  
Požadujeme: 
• občan České republiky starší 18 let  
• úplné střední vzdělání s maturitou  
• tělesná a duševní způsobilost, zdravotní způsobilost, 

bezúhonnost a spolehlivost 
   
Kontakt 
Městská policie Teplice 
Dvorská 195, Teplice 
email: mestska_policie@teplice.cz 
tel. 417 510 500 

Discgolf

Sestava Závětří

Workout Šanov Sestava Obránců míru

Pohádkový les

Skatepark Anger

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

Rekonstrukce magistrátu 
V současné době probíhá rekonstrukce budovy 
magistrátu Mírové náměstí. V letních měsících byly 
agendy odboru správních činností přestěhovány do 
budovy radnice nám. Svobody 2. Od září již najdou 
občané přepážky na svém místě v nově opravených 
prostorách. Aktuálně na www.teplice.cz.

O Z N Á M E N Í

Investice do výstavby a doplnění dětských 
hřišť a sportovišť v roce 2017 a 2018  
činila téměř 21,5 milionu korun.

• skatepark a in-line dráha na Angru 
10.060.000 Kč

• doplnění hřiště Koperníkova 
o workoutové prvky 418.000 Kč

• discgolfové hřiště na Letné 227.000 Kč 
• hřiště s 3D herními prvky v Janáčkových 

sadech 330.000 Kč
• Pohádkový les v Janáčkových sadech 

300.000 Kč
• hřiště, překážková dráha a odpočinkové 

sety na Angru 774.000 Kč 
• malé hřiště v Závětří I. 230.000 Kč
• hřiště v Závětří II. 649.000 Kč
• doplnění hřiště Obránců míru 714.000 Kč
• doplnění hřiště na Angru 90.000 Kč
• rekonstrukce víceúčelového hřiště 

Maršovská 1.700.000 Kč
• rekonstrukce víceúčelového hřiště 

Novoveská 1.500.000 Kč
• pumptrackové hřiště v ul. Husova 

2.600.000 Kč
• parkourové hřiště v ul. Koperníkova 

1.900.000 Kč

I N V E S T I C E

Teplice živě 2018 
24. 8./ 17:00–21:00 Teplická tančírna pod otevřeným nebem / 
 terasa kavárny Krušnohorského divadla
24. 8./ po setmění  Dějiny České kotliny – projekce oživení  
 fasády teplické radnice / náměstí Svobody
24. 8./ 21:00 Letní kino na zámku – www.dkteplice.cz /  
 nádvoří teplického zámku
25. 8./ 21:00 Letní kino na zámku – www.dkteplice.cz /  
 nádvoří teplického zámku
25. 8./ 21:00 Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 / 
 Šanovská mušle
26. 8./ 15:00 Malá Paříž – pravidelné nedělní hudební  
 odpoledne / Zahradní dům
28. 8./ 16:30–18:00 Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 / 
 Šanovská mušle
29. 8./ 16:00–18:00 Tančíme na terase/terasa kavárny  
 Krušnohorského divadla
31. 8. – 2. 9. Divadlo na zámku 2018 / vnitřní nádvoří  
 teplického zámku
31. 8./ 10:00  Divadlo D5 – PŘÍHODY VODNÍKA ČESÍLKA
31. 8./ 17:00  RADKA FIŠAROVÁ: MADAMME DE PARIS
31. 8./ 20:00  DS Kašpar – Divadlo v Celetné:  
 MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY
1. 9./ 10:00  Divadlo Krabice Teplice: MRKVOMEN
1. 9./ 15:00  ZUMBA KRUPKA
1. 9./ 17:00  DOS HAMBAEROS
1. 9./ 20:00  Divadlo Verze: ÚČA MUSÍ PRYČ!
2. 9./ 10:00  Divadlo rozmanitostí Most: POHÁDKA  
 NA PŘEDPIS
2. 9./ 15:00  Divadlo Orry: STRACH MÁ VELKÉ OČI
2. 9./ 17:00  IVAN HLAS TRIO
2. 9./ 20:00  Divadlo Palace: S NEBO BEZ?
2. 9./ 15:00  Malá Paříž – pravidelné nedělní hudební  
 odpoledne / Zahradní dům
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skateboardového poháru,“ podotkl náměs-
tek Hanza. V současné době probíhá stav-
ba nového Zimního stadionu Na Stínadlech 
a Dětského světa v Aquacentru. 
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Talentovaný a sympatický hudebník Tokhi, 
který se narodil v Teplicích, se nenudí. 
Bubnuje, hraje s kapelou, natočil CD, ale 
pořádá také různé workshopy a chystá se na 
podzimní koncert v pražské Lucerně.
Gabriela Zlámalová

Odkdy se věnujete hudbě?
Hudbě se věnuji vlastně od 

dětství. Rozhodně to nabra-
lo úplně jiný směr, než jsem 
si dokázal kdy představit, ale 
vlastně jsem v to doufal. Cho-
dil jsem na základku s rozšíře-
nou hudební výukou, pak i do 
ZUŠky, hrál na kytaru, piano, 
flétnu. Nakonec to vyhrály 
bubny a perkuse. Táta je pro-
fesionální hudebník, maminka 
měla k hudbě také vždy velmi 
blízko. 

Jste přední český perkusista, 
co si pod tím máme předsta-
vit? 

Perkuse jsou bicí nástroje. 
Původně to bylo označení pro 
veškeré bicí, následně se zača-
la rozlišovat třeba klasická bicí 
souprava a ostatní perkuse. 
Jsou to různé nástroje, někdy 
i melodické, jako marimba, ba-
lafon nebo handpan – já se ale 
nejvíce věnuji původním bub-
nům z celého světa. Nejvíc mě 
baví bubny z Brazílie a nástro-
je typické pro sambu, dále pak 
třeba africké djembe nebo ca-
jon a afrokubánské nástroje… 

Co na to říkali doma? Nebyli 
proti takovému zaměstnání? 
Nechtěli, abyste dělal něco 
„solidnějšího“?

Naši mě v muzice podporo-
vali, což je asi zřejmé i z první 
odpovědi. Rozhodně mi fandili 

víc, než když jsem třeba chtěl 
hrát fotbal. 

A čemu všemu se vlastně vě-
nujete? 

Na to tady asi nemám úplně 
prostor. Nejvíc práce máme se 
svým vlastním projektem Gro-
ove Army. Hrajeme klasicky na 
festivalech, ale i v průvodech, 
na otevíračkách, různých VIP 
akcích, byli jsme i jediný ofi-
ciální doprovodný program po 
celou dobu mistrovství světa 
v hokeji v Praze. Jsme napří-
klad i partnery české fotbalové 
reprezentace atd. 

Dále děláme workshopy a se-
mináře, učíme bubnovat děti ve 
školách, stejně tak jako mana-
žery v nadnárodním korporá-
tu, v rámci team buldingu. Není 
pro nás problém někam navézt 
třeba 1000 bubnů a celý event 
dirigovat, aby to pořád dávalo 
smysl. 

Poslední dobou jsem chtěl jít 
blíže k podstatě a zajímám se 
i o sound healing – terapii zvu-
kem a vibracemi, pracuji s ti-
betskými mísami nebo obřím 
gongem. 

A v neposlední řadě stále pů-
sobím jako perkusista, natáčím 
desky, DVD, jezdím koncerty 
nebo hostuji kapelám, které 
mají zájem. 

Hrál jste s Karlem Gottem, 
Pavlem Šporclem a mnoha 

dalšími známými kolegy. Jaké 
to bylo?

Těch umělců je mnoho a moc 
si toho vážím. Namátkou Jana 
Koubková, Vlasta Redl, Ilo-
na Csáková, Laura a její tygři, 
UDG, Shahab Tolouie, Feng Yun 
Song, Karel Gott nebo třeba On-
dřej Ruml.

Letos jste natočil „zlomo-
vé“CD? V čem je „zlomové“?

CD, na kterých je slyšet moje 
práce, vychází v průběhu roku 
většinou několik, ale je pravda, 
že letos to byla první autorská 
deska právě mého projektu 
Groove Army. Je to tedy album, 
kde nejsem hostem, ale které 
jsme celé natáčeli, produkovali 
a vyráběli sami. Byl to pro nás 
obrovský milník a veliká škola. 
Jsou tam jen autorské skladby, 
které hrajeme na koncertech 
našeho nového projektu: Groo-
ve Army: Royal Squad. 

Deska se jmenuje Enter the 
G.A.R.S. – první písmena Gro-
ove Army: Royal Squad a je 
dostupná na všech online plat-
formách a samozřejmě i jako 
fyzický nosič. 

Původem jste z Teplic, žijete 
zde stále?

Bohužel ne. Mám Teplice 
rád, ale kvůli učitelům na bub-
ny jsem se začal přesouvat do 
Prahy v podstatě už před matu-
ritou. Celá moje práce je kon-
centrovaná v hlavním městě, 
prostě to tu nejvíc žije a je tu 
nejvíc možností. Ale hrajeme 
samozřejmě po celém světě. 

Líbí se vám Teplice, máte zde 
oblíbená místa?

Velmi. Bydlel jsem kousek od 
Šanovského parku, mám tam 
oblíbenou čajovnu, vzpomínám 
i na Zámeckou zahradu, kde 

Bubnovat Tokhiho můžete vidět na nejrůznějších akcích foto: archiv Tokhi Vlastní projekt Groove Army nyní zaměstnává Tokhiho nejvíce foto: archiv Tokhi
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se narodil v Teplicích a hudbě se 
aktivně věnuje už od dětství. Absolvent 
teplické hotelovky působí jako perku-
sionista (hráč na bicí nástroje) v řadě 
hudebních projektů. Má za sebou řadu 
úspěchů na české i mezinárodní scéně. 
Jako perkusista a hráč na etnické bicí 
nástroje spolupracoval s mnoha umělci 
z celého světa. V současné době vy-
stupuje s projekty Tokhi & the Groove 
Army a DrumCircle. 

Tokhi

P R O F I L

9

s r p e n  2 0 1 8

jsme v začátcích probubnovali 
několik večerů. 

Něco ze soukromí … jste za-
daný, nebo už dokonce máte 
rodinu? 

Nejsem, nemám. 

Fanoušci vás znají pod jmé-
nem Tokhi, jaké je vaše civil-
ní jméno, prozradíte?

Ne, vlastní jméno nenapíšu 
nikomu.

Je ve vaší hudební kariéře 
něco, co berete jako vrchol, 
významný úspěch?

Takových momentů je něko-
lik, jsem za všechny nesmír-
ně vděčný. Může to být právě 
to odehrané mistrovství světa 
v hokeji, koncerty v USA nebo 
Číně a Indii. Nebo to, že jsem 
mezinárodním firemním hrá-
čem firmy, která vyrábí činely, 
bubny a perkuse. To zname-
ná, že nás podporují vybave-
ním a prezentují ve světě. Letos 
jsme odehráli třeba první ofici-
ální Meinl Percussion Festival 
v Německu, jako jediní čeští zá-
stupci. A pak samozřejmě nato-
čená DVD s kapelami a hudeb-
níky, jako jsou Marek Ztracený, 
Support Lesbiens, Pavel Šporcl, 
Imodium, UDG a další. Teď tedy 
i naše deska. 

Na čem v současné době pra-
cujete?

Na podzim nás čeká vlast-
ní koncert v pražské Lucerně, 
takže intenzivně ladíme pro-
gram a celou show po technic-
ké stránce, do toho ještě jezdí-
me klasicky koncerty a akce po 
festivalech. 

Kde vás v současné době mo-
hou fanoušci vidět?

Je toho docela hodně, dopo-
ručil bych sledovat naše face-
bookové stránky Tokhi & the 
Groove Army a samozřejmě 
lajkovat, stejně tak i insta-
gram :-).

Vlastní projekt Groove Army nyní zaměstnává Tokhiho nejvíce foto: archiv Tokhi Tokhi bydlel kousek od Šanovského parku foto: archiv Tokhi
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Aplikace skla z jiné perspektivy
Změňte tradiční po-
hled a podívejte se 
na sklo a jeho využití 
z jiného úhlu. Sklo 
coby materiál je pro 
svůj povrch, snadnou 
údržbu a různé podo-
by ideální materiál. 

Sklo s efektem polopropustného 
zrcadla – Stopsol 

Skleněné dveře a dělicí příč-
ky zdůrazňují prostor a umož-
ňují prostup světla interiérem. 
Výběrem vysoce reflexních skel 
dosáhnete vzhledu od čiré prů-
hlednosti až ke zdánlivě neprů-
hledné skleněné stěně s efek-
tem zrcadla. Změnou intenzity 
osvětlení na obou stranách 
skleněné příčky můžete regu-
lovat reflexi skla Stopsol, a vy-
tvářet tak nové hranice. Tato 
škála skel s tvrdým povlakem 
s protisluneční ochranou (typ 
A podle normy EN 1096) má 
dobré světelné a energetické 
vlastnosti, zajišťuje soukromí 
a pohodlí pro uživatele budov 
a díky svému nízkému solární-
mu faktoru současně snižuje 
náklady na klimatizaci. Navíc 
lze tento výrobek použít v růz-
norodých aplikacích: jako mo-
nolitické sklo (případně i tepel-
ně tvrzené), jako vrstvené nebo 
ohýbané sklo, izolační dvojsklo 
či trojsklo, a to díky vysoké 
míře volnosti při jeho zpracová-
ní a navrhování.

Ornamentní sklo Oltreluce 
Lité ornamentní sklo dostává 

novou funkci: průsvitné vzory 
jemně filtrují světlo a vytváří 
nové efekty pomocí stínů. Pro-
stup světla skrz jemné vzory 
vnáší do interiéru nový dyna-
mický prvek. Povrchy jemně 
filtrují světlo a překypují nový-
mi světelnými efekty. Škála Ol-
treluce se zaměřuje na vedlejší 
efekt vzorů a představuje výro-
bek, jehož hra se světlem dává 
architektům a designérům 
skvělou příležitost vdechnout 
interiérům svou vizi. 

Sklo s drátěnou vložkou 
Takzvané „drátosklo“, je zná-

mé především ze 70. a 80. let, 
kdy se ve velkém používalo při 

výstavbě panelových sídlišť. 
Sloužilo především pro obklá-
dání výtahových šachet, na 
balkonové zábradlí nebo ve 
sklepních oknech. Využití na-
šlo ale také v interiérech či na 
průmyslových stavbách. Ačko-
liv by se mohlo zdát, že zlaté 
časy má tento výrobek již za 
sebou, opak je pravdou. Archi-
tekti si sklo s názvem Imagine 
Wired opět ve velkém žáda-
jí a využívají ho především do 
moderních staveb. Díky novým 
technologiím lze vyrobit i vel-
ké rozměry, které odpovídají 
současným trendům velkých 
zasklených ploch. Lofty a tech-
nicky laděné interiéry můžete 
doplnit sklem s drátěnou vlož-
kou v kombinaci s několika 

vzory od průsvitných až po vý-
jimečné sklo s velmi hladkým 
povrchem.

Skleněné obklady
Lakovaná skla Lacobel® se 

vyznačují vysokou odolností, 
barevnou stálostí a snadnou 
údržbou.

Kolikrát zatoužil váš poto-
mek opatřit stěny vlastní ma-
lířskou tvorbou? Kolikrát jste 
přišli již k hotovému. Uchovat 
takové vzpomínky nemusí být 
vždy žádoucí. Opatřit stěny, ale 
i dvířka nábytku lakovaným 
sklem v široké škále barev je 
tak jednoduché! Lak nanáše-
ný průmyslovou technologií 
zajišťuje dokonalou přilnavost 
ke sklu, aplikace skleněných 
obkladů pomocí speciálních 
silikonových lepidel ze škály 
Fix-In je rychlým, jednoduchým 
a bezpečným způsobem.

K popisování použijte běžný 
či křídový fix. V případě mag-
netické varianty použijte silné 
neodymové magnety. Zlepšete 
podobným způsobem plánová-
ní či komunikaci ve své firmě. 
Skleněné magnetické tabule 
jsou vysoce funkčním doplň-
kem také kanceláří a zaseda-
cích místností.

Všechny produkty společnos-
ti AGC jsou vyrobeny ekolo-
gicky šetrným způsobem. Dů-
kazem je bronzový certifikát 
Cradle to Cradle CertifiedTM pro 
dekorativní produkty společ-
nosti AGC Glass Europe zahr-
nující lakovaná skla, zrcadla, 
matovaná skla aj. 

 Foto: © AGC Glass Europe

Obklad stěny za kuchyňskou linkou, Lacobel Black Classic. Obklad stěny v restauraci Horseele (Belgie), Lacobel Brown.

Sklo s drátěnou vložkou – Imagin Wired
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Teplice – Zajděte si do Krušno-
horského divadla na divadelní 
komedii Jméno. Hraje se 17. září 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
220 do 300 korun. Jméno je bri-
lantní komedie podle nejlepší 
francouzské tradice. Mluvit se 
dá o všem. Mezi dobrými přáteli 
a příbuznými by vlastně žádné 
téma nemělo být tabu. když se 
ale úspěšný realitní makléř Vin-
cent na večeři u své sestry Eli-
zabeth, učitelky francouzštiny, 

a švagra Pierra, profesora litera-
tury, svěří se záměrem dát své-
mu synovi kontroverzní jméno, 
zdá se, že hranice civilizované 
konverzace byla překročena. 
Středostavovské předsudky jsou 
podle všeho přece jen větší, než 
se přítomní liberálové domkní-
vali. Ke skutečné eskalaci do-
jde po odhalení nálože, která se 
skrývá v rodinné historii. V hlav-
ní roli se představí mimo jiné 
i Roman Zach.  zt

Teplice – Už XVI. ročník open air 
přehlídky Divadlo na zámku se 
blíží. Akce se letos uskuteční 
ve dnech 31. srpna až 2. září na 
nádvoří teplického zámku.  zt
Kompletní program najdete 
na straně 2. 

V Teplicích uvidíte 
Nomády Evropy
Teplice – Zajděte si do teplické-
ho muzea na nevšední expozici. 
Putovní výstava Považského mu-
zea v Žilině představuje více než 
200 exponátů, které zachycují 
příběh slovenského drátenictví 
od počátků vzniku tohoto tra-
dičního lidového řemesla až po 
současná díla drátenických mis-
trů z celého Slovenska. Výstava 
vznikla ve spolupráci Žilinského 
samosprávného kraje a Ústec-
kého kraje. Přístupná bude do 
23. září.  zt

Ilona Csáková nechá 
Zvony znít v divadle 
Teplice – Fa-
noušci Ilony 
Csákové mo-
hou jásat. Už 
27. září jim 
totiž zazpívá 
v Krušnohor-
ském diva-
dle. Čeká na 
ně přibližně 
90minutový program s ná-
zvem „Nechte zvony znít“ aneb 
hity, které nestárnou, slože-
ný z osvědčených hitů stáli-
ce naší populární hudby, která 
svoji kariéru začínala s kape-
lou Laura a její tygři. Hraje se 
od 19:00 hodin a vstupné je od 
260 do 300 korun.  zt

Legendy zazpívají v „kulturáku“
Teplice – Do Domu kultury při-
jedou legendární Josef Zíma 
a Yvetta Simonová. Koncert se 
uskuteční 19. září od 19:00 ho-
din. Vstupné je od 180 do 
200 korun. Slavné písně dvou 

nezapomenutelných legend 
české populární hudby budou 
mimo jiné připomínkou blíží-
cího kulatého jubilea nestár-
noucí zpěvačky Yvetty Simo-
nové.  zt

Vyražte na SEJF
Teplice – Teplice ožijí student-
ským uměním. Takový je cíl 
dvoudenního festivalu SEJF, 
který se odehraje 28. a 29. září 
právě v lázeňském městě. Díky 
multižánrové povaze projektu 
se návštěvníci můžou těšit na 
přehlídku filmů, divadelních 
vystoupení a výtvarných expo-
zic od autorů z celé republiky. 
Doprovodný program zajistí 
řada lokálních kapel.  zt

Dermacentrum nabízí balneofototerapii i fotoléčbu
Nové dermatologické praco-

viště bylo slavnostně otevřeno 
a slouží svým pacientům v pro-
storách ústecké EUC Kliniky. 
EUC Dermacentrum se přemís-
tilo z Hrnčířské ulice a zabývá 
se léčbou onemocnění, která se 
léčí balneofototerapií a foto- 
léčbou. Jako je psoriáza (lupén-
ka), atopická dermatitida, se-
borhoická dermatitida a jiné 
ekzémy, lichen ruber, pruritus 
(svědění kůže), vitiligo a další 
kožní onemocnění. 

Co to je balneofototerapie?
Účinek hydroterapie v kom-

binaci se světloléčbou je známý 
z historie a potvrzován klinický-
mi studiemi. Využíváme kombi-
novanou léčbu prostřednictvím 
celotělové vířivé koupele, která 
má příznivý efekt, v moderní ví-
řivé pohodlné vaně s možnos-
tí regulace teploty a intenzity 
hydromasáže. Voda obsahuje 
minerální sůl, která je podobná 
složením soli z Mrtvého moře, 
obohacena o minerální látky 
a stopové prvky (magnezium, 
vápník, bromidy, sulfáty). 

Fototerapie je využití účinků 
světla k léčbě kožních chorob. 
Z několika druhů fotoléčby je 
nejvíce využíváno úzkospektré 
ultrafialové (UVB) záření, které 

redukuje zvýšenou tvorbu kož-
ních buněk, výrazně tlumí zá-
nět a svědění, ovlivňuje aktivaci 
pigmentových buněk. Správ-
ná fotoléčba ovlivňuje průběh 
a rozsah onemocnění a zabra-
ňuje opakovanému zhoršování. 
Dermacentrum disponuje pří-
stroji pro celotělovou a lokální 
fototerapii. 

Jaký význam má tento druh 
léčby?

Lupénka a atopická dermati-
tida jsou chronická onemocnění 
a pacientům přináší celoživotní 
diskomfort ve všech oblastech 
života. Osoby s těmito choro-
bami jsou často negativně vní-
máni svým okolím a to projevy 
onemocnění zhoršuje. Základ-
ní léčbou lupénky je aplikace 
kortikoidních preparátů zatě-
žujících pokožku. Kombinace 
léčebné koupele a fototerapie 
je efektivní léčba z přírodních 
zdrojů, která umožní postupně 
omezit aplikaci zevních léků. 
Pozitivem je dostupnost, lázeň-
ská a přímořská léčba je přene-
sena do ambulantního prostředí 
blízko našim pacientům.

Optimálním výsledkem je re-
generace organismu a vyrovna-
né pH pokožky. Při teplé lázni 
dochází ke stimulaci krevního 

oběhu, což působí proti poško-
zení a stárnutí pokožky. Balneo- 
fototerapie má protizánětlivý 
a hypoalergenní účinek, působí 
antistresově, dochází k uvolnění 
duševního napětí a odstranění 
poruch spánku. Pokožka získá-
vá přirozenou obranyschopnost. 

Co to znamená pro pacienta 
a jak se objedná?

Naše moderní pracoviště spl-
ňuje všechny požadavky na 

současnou zdravotní léčbu, zá-
roveň poskytuje pohodlí s po-
citem tzv. mimo nemocniční 
atmosféry – pod odborným do-
hledem erudovaného perso-
nálu. Pacienti ocení možnost 
objednat se na konkrétní čas, 
kdykoli během dne. Balneofoto-
terapie je vázána na doporučení 
lékaře, proto se s ním poraďte. 
EUC Dermacentrum disponuje 
dvěma lékaři, specialisty v obo-
ru dermatovenerologie. Po kon-
zultaci dermatolog zvolí způsob 
léčby tzv. na míru. Procedury 
jsou srovnatelné s lázeňskými 
a hrazeny zdravotními pojiš-
ťovnami v základní a udržovací 
kúře 1x ročně. Součástí zařízení 
je laser terapie, prodej dermo-
kosmetiky a doplňkových pro-
duktů. Specializované derma-
tologické pracoviště je součástí 
EUC Kliniky v Ústí nad Labem 
a nachází se v budově B (býva-
lý Doctus). EUC Dermacentrum 
s. r. o. se těší na vaši návštěvu.

+ 420 477 102 200
+ 420 602 232 582
www.eucklinika.cz/ustinadlabem/
nase-oddeleni 
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Maďarské Harkány 
přivítaly Arkadii

Jednou z nejvyhledávaněj-
ších pobytových akcí, které pro 
své klienty a zaměstnance po-
řádá Arkadie, je relaxační po-
byt v jihomaďarských lázeň-
ských Harkánech. Již po desáté 
sem v červnu na týden vyrazilo 
45 účastníků z řad zaměstnan-
ců se zdravotním znevýhodně-
ním, klientů a jejich doprovodů, 
doplněno o rodinné příslušní-
ky. Významnou součástí pobytu 
byla léčebná složka, která spo-
čívala ve cvičení, provozova-
ném dvakrát denně v bazénech 
s teplou sirnatou vodou pod ve-
dením rehabilitační pracovnice. 
Velmi pestrý byl ale doprovod-
ný program. Vedle jeho tradič-
ních a oblíbených částí, jako je 
romantická večerní procházka 
nádhernou historickou Péczí 
nebo návštěva ranče, přibyla 
návštěva poutního místa Mari-
en Gud s chrámem a křížovou 
cestou. „Návštěva ranče nemoh-
la chybět,“ říká duchovní mat-
ka pobytu a jeho organizátor-
ka Mirka Horová, jinak vedoucí 
ekonomického úseku Arkadie. 
Všem, kdo umožnili lidem s po-
stižením tento pobyt, patří vel-
ké poděkování.

  Josef Hon, Arkadie Teplice
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Teplická judistka vybojovala zlatou medaili
V Praze se konalo další kolo 

světové tour. Na této soutěži měl 
teplický ProSport svou závod-
nici v osobě Věrky Zemanové. 
Věrka se dvěma medailemi v zá-
dech z posledních dvou turnajů 
světové tour a po velmi úspěš-
ném vystoupení na středečním 
ME mixů byla jednou z favoritek 
na medaili. Obávali jsme se ale 
toho, jak se na naší závodnici 
projeví únava z dlouhého cesto-
vání do Asie, změna časového 
pásma a únava ze středečního 
ME. Nutno dodat, že zbytečně. 
Věrka na domácí půdě od prv-
ního zápasu ukazovala, že bez 
medaile z tohoto turnaje nehod-
lá odjet. Doslova drtila jednu 
soupeřku za druhou a postupně 

porazila Holanďanku, Slovin-
ku, Španělku a Chorvatku. bylo 
před námi finále s Ukrajinkou. 
Ani tady se ale Věrka příliš neo-
hřála a po dvou hodech zvítězi-
la před časovým limitem. Zlato, 
první zlato české závodnice na 
Pražském turnaji světové tour 
po třinácti letech. Takovýto vý-
kon nemohl uniknout pozor-
nosti a Věrka se stala osobností 
dne na stránkách Evropské unie 
juda. Jistě tomu přispěl i zce-
la výjimečný výkon, když Věrce 
stačilo na vítězství v celém tur-
naji pouhých devět minut. Naše 
závodnice tak výrazně posko-
čila ve světovém a evropském 
žebříčku. Je světovou dvanáct-
kou a evropskou trojkou, což je 

dobrým signálem před nadchá-
zejícím ME v Bulharsku a MS na 
Bahamách. V následných dnech 
Věrku čeká závěrečná příprava 
na tyto vrcholy sezony. Nejprve 
začínáme desetidenním kem-
pem v azerbajdžánském Baku. 
Následovat budou kempy v Hra-
nicích, Minsku a domácí rekon-
diční kemp. 

 Václav Prokeš, Pro Sport Judo Teplice

Zvonkohra prožila Svatojánskou noc
Přinášíme dobrou zprávu, že 

Svatojánská noc na Hrádku pro-
běhla, vydařila se, byla tajem-
ná a příjemná. Přišel mezi nás 
Ivoš Vrabel, zpívalo se a hrá-
lo. Ochutnali jsme nejrůznější 
dobroty, oslavili jedny ohláše-
né narozeniny, a tak na zdra-
ví i na život bouchly i rychlé 
špunty. Odvážní zůstali přes 
půlnoc. Hlavním „mágem“ 

svatojánského tajemného času 
se stal Mikhail a s ním didžeri-
da, bubny a starověký nástroj 

sibiřských šamanů. Ve spojení 
s atmosférou Hrádku a s tajem-
ným povídáním u ohně jsme 
prožili opravdu zvláštní nejdelší 
noc v roce. Byla to noc trochu 
chladná, ale svěží a praskající 
plameny nás fascinovaly svým 
teplým kouzlem. A komu se spl-
ní tajné přání? Kdo ví.

 Helena Voctářová, Společenský klub 
 Zvonkohra a spol., Senzační senioři
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 6.–10. 9., 
11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května - u hřiště 
3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 28.–31. 8., 
2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 14.–18. 9., 19. 10.–23. 10., 
23. 11.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Unčínská 19.–22. 9., 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle OSSZ 
7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 
8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny - parkoviště u tří věžáků 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 23.–27. 8., 
27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou Policie ČR 
21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 - 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018
Hlávkova 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Scheinerova 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 
8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 22.–25. 8., 26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 
5.–8. 12. 2018
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018

Skupova x Havlíčkova 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 - na parkovišti u „Palm Beache“ 
5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
kpt. Jaroše 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 24.–28. 8., 28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 
7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. B. Němcové 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Pod Doubravkou - parkoviště naproti č. p. 2900 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
K. Čapka 2525 - u křižovatky s ul. U schodů 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 31. 8. – 4. 9., 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 31. 8. – 4. 9., 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019

Křičkova x Škroupova 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
19.–22. 9., 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 3.–6. 9., 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Tyršova 22.–25. 8., 26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 
5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 24.–28. 8., 28. 9. – 2. 10., 
2.–6. 11., 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 
11.–14. 9., 16.–19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní silnice 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 23.–27. 8., 
27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Javorová 3025 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Ostravská x Bulharská 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 27.–30. 8., 
1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 

21.–25. 12. 2018
Jugoslávská 2534-5 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 2709-2717 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou ul. 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
ul. U Garáží - u bývalého bunkru 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
U Soudu - zeleň nebo dopravní značení 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků, 27.–30. 8., 1.–4. 10., 
5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Libušina 2350 -bok domu na zeleni 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 5.–8. 9., 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti „Pramenu“ 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Sklářská 223 - 247 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Anglická - u nádraží Zámecká zahrada 17.–20. 9., 
22.–25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Litoměřická 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku věžáků 
3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Jaselská 315 - naproti přes silnici 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Zrenjaninská 297 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018

Z důvodu dlouhodobého sucha byl vyhlášen s účinností od 27. července zákaz 
odběru povrchových vod na vodních tocích ve správním obvodu Teplice. 
K zákazu došlo kvůli velmi nízkému průtoku vody v:
Loučenský potok (IDVT 10100562), ř.km 0–7,2, na území obcí: Osek,  
Duchcov, Jeníkov, Lahošť, Zabrušany
Hájský potok (IDVT 10284077, ř.km 0–3,256, na území obcí: Háj u Duchcova,  
Osek u Duchcova, Hrob
Příkop (přítok Loučenského p.) (IDVT 10118887), ř.km 0,–1,25, na území obcí:  
Osek u Duchcova (poblíž Hrbitovní ul., Osek)
Osecký potok (IDVT 10101618), ř. km 0–6,5, na území obcí: Osek, Duchcov
Domaslavický potok (IDVT 10103514), ř.km 0–0,34, na území obcí: Háj 
u Duchcova, Hrob
Křižanovský potok (IDVT 10102919), ř.km 0–4,3, na území obcí: Hrob
Bouřlivec (IDVT 10100365), ř. km 0–18,3, na území obcí: Mikulov, Hrob,  
Jeníkov, Lahošť, Zabrušany
Milešovský potok (IDVT 10100509), ř.km 0–15,854, na území obce Kostomlaty pod 
Milešovkou
Zákaz odběrů povrchových vod se nevztahuje na odběry pro vodárenské účely (odběry 
pro zásobování obyvatel pitnou vodou), dále na odběry povrchové vody z vodních 
nádrží (VD Všechlapy), jejichž účelem jsou odběry vody (pro ČEZ Ledvice, AGC-závod 
Řetenice), a na využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce.

Z Á K A Z  O D B Ě R U  P O V R C H O V Ý C H  V O D  N A  T E P L I C K U 

Úplná uzavírka ulic Křičkova a Ševčíkova
Pozor na uzavírku dalších teplických ulic. Křičkova a Ševčíkova ulice bude uzavřena 
z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky a veřejného osvětlení. 

Harmonogram uzavírek: 
etapa – Křičkova (od křižovatky s ul. J. Suka za křižovatku s ul. Novákova)  
od 14. 8. do 11. 9. 2018
etapa – Ševčíkova (od křižovatky s ul. J. Suka za křižovatku s ul. Ant. Dvořáka)  
od 11. 9. do 9. 10. 2018.

Objízdné trasy: 
V 1. etapě z ul. Novákova do ul. Křičkova a dále do ul. J. Suka.
Ve 2. etapě z ul. Novákova do ul. Ševčíkova a dále do ul. J. Suka.

Opavská ulice je stále uzavřená 
Až do 30. srpna bude z důvodu rekonstrukce 
povrchu vozovky, úpravy chodníků a ve-
řejného osvětlení probíhá až do 30. srpna 
uzavírka Opavské ulice. Objízdná trasa 
vede ulicemi Novoveská a Bílinská, a to 
obousměrně.

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. Do 2. září pak 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 

Do pivovaru na zlatavý mok 
i na Yo Yo Band a Vypsanou fiXu

Úderem poledne se 8. září 
otevřou brány velkobřezenské-
ho pivovaru. Veřejnost si může 
prohlédnout zákulisí výroby 
piva při Dni otevřených dveří. 
„Zároveň jsme připravili boha-
tý kulturní program a na své 
si přijdou i děti,“ říká Lubomír 
Machoň z produkční agentu-
ry DreamPro. V hlavní roli ale 
bude pivo.

Na co se mohou těšit ná-
vštěvníci Dne otevřených 
dveří ve velkobřezenském pi-
vovaru?

Hlavně se mohou těšit mi-
lovníci piva na svého Březňá-
ka, pro všechny je připraven 
i bohatý program. Vystoupí 
kapely the Boom, Stará škola, 

Yo Yo Band, Alkehol, Vypsa-
ní fiXa, AC/DC Revival a Olga 
Lounová. Akci moderuje Petr 
Zajíček. Během dne si návštěv-
níci mohou prohlédnout sa-
motný Pivovar Velké Březno 
a také zasoutěžit o půlroční 
rentu piva Březňák.

Do Velkého Března bude prý 
jezdit kyvadlová doprava?

Pro lepší dostupnost do Vel-
kého Března je i letos připra-
vena kyvadlová doprava, a to 
z Ústí nad Labem od divadla 
a z Děčína od hlavního nádra-
ží. Autobusy jezdí od 11:30 až 
do konce akce, do pozdních 
nočních hodin. Návštěvníci se 
tak dostanou na akci samot-
nou i zpět. Jízdní řád a další in-
formace najdete na www.pivo-
varske.cz.  pr

Teplice – Pracovníci Terénních 
programů Květina v Teplicích 
v rámci pravidelné depistáže na-
bízeli pomoc lidem bez přístřeší. 

„Od května 2018 můžeme díky 
rozšířené registraci služby mimo 
města Dubí pomáhat také v Tep-
licích. Začali jsme tedy prová-
dět depistáže, které nám mají 
pomoci zmapovat situaci lidí bez 
přístřeší. Ve spolupráci s Magis-
trátem města Teplice byly vyti-
povány lokality, kde se tito lidé 
zdržují. Nyní se snažíme tyto 
lokality pravidelně navštěvovat 
a mapovat situaci lidí. Terén-
ní pracovníci na místě posky-
tují základní sociální poraden-
ství, ale také díky spolupráci 
s Potravinovou bankou v Ústí 
nad Labem a díky dalším darům 
mohou lidem nabídnout potra-
vinovou a materiální pomoc,“ 

popisuje vedoucí služby Barbora 
Vernerová. 

Nezisková organizace Květina 
svými aktivitami reaguje na pro-
blémy teplického regionu sou-
visející zejména se sociální te-
matikou, a to už od srpna 2006. 
Služby organizace jsou určeny 
lidem, kteří se nacházejí v nepří-
znivé sociální situaci či osobám 
pečujícím o děti v náhradní ro-
dinné péči. Služby jsou určeny 
lidem bez omezení věku.  gz

Květina mapuje problémy  
osob bez přístřeší

Na jaře jsme se pustili do 
přestavby terária pro krokodý-
ly a velké želvy a už je hotové. 
Hlavním konstruktérem byl Jiří 
Gábriš, kterému vydatně po-
máhali Jiří Bartůněk a Michael 

Fey. Hotovo bylo v červenci. 
Na průběh stavby se můžete 
podívat na fotografiích, ale vý-
sledek by chtělo vidět osobně. 
Tak přijďte. 

 Gymnázium Teplice

Na Miladě brzy první Miladatlon
Ústecko – První roč-
ník Miladatlonu se 
blíží. Terénní triat-
lon a kvadriatlon 
se na Miladě koná 
25. srpna a je ur-
čen jak pro rodinné 
štafety, děti, dospě-
lé, týmy, ale také pro 
jednotlivce v katego-
rii ELITE.

Miladatlon je pro všech-
ny, kterým nejde v první řadě 
o nadprůměrné sportovní vý-
kony, ale především o zážitek 
a zasportování si v krásném 
prostředí jezera Milada.

„Jede k nám závodnice až 
z Ostravy. Zastoupeny jsou již 
všechny kraje České republi-
ky. Závodů se mohou zúčastnit 
i sluchově, zrakově či tělesně 
handicapovaní. Elektronická 
registrace už byla ukončena, 
ale v omezené míře se budou 
moci závodníci registrovat i na 
místě. Momentálně je 177 regis-
trovaných závodníků,“ říká za 
pořadatele Jiří Sýkora.

Ambasadorem závodů je Ivan 
Málek, který s partou lidí už 30 
let pořádá v Povrlech u Ústí tri-
atlonové závody Mosazný muž. 
Miladatlonu se zúčastní mimo 
jiných v kategorii ELITE muži 
mistr světa v Xterra Hawaii 

2017 Ondřej Petr, z Multispor-
tu Team Pavel Jindra, z kraslic-
kého KOME klubu Jakub Merle 
nebo Jakub Odl z Witte Bike 
teamu. V ELITE ženy se zúčast-
ní Hana Šlapová z kraslického 
KOME Kraslice a Veronika Kou-
novská z Cykloteamu Ostrov. 
V kategorii Triatlon long muži 
se zúčastní Marek Peterka 
z Triade Děčín a Triatlon long 
ženy biatlonistka, olympionič-
ka a mistryně světa ve štafe-
tách Jana Vápeníková. Chybět 
nebude i ústecká boxerská le-
genda Lukáš Konečný. „Na Mi-
ladatlon se těším a na sto pro-
cent se zúčastním jako aktivní 
závodník,“ potvrdil boxer.

Pokud jste letos s registrací 
zaváhali, tak se přijďte podívat 
aspoň jako diváci. Motto Mila-
datlonu je „To dáš!“, protože si 
svoji distanci vybere téměř  
každý.  gz

Stavba krokodýliště
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