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Na nový teplický Zimák  
se vrátí hokej

STRANA 5

Zprávy

Ples města s Kolářem  
i Mamma Mia

STRANA 11

Zdraví

Daniel 
Rojek

Se sourozenci se 
skvěle doplňujeme

STRANY 8–9



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 A

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

2

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA 
Akce 
13/2 1800  Přednáška Koloběžkou po Asii
Přednášky
4/2 1730  Žalmy – brána do duše člověka
11/2 1730  Zabijáci manželství
18/2 1730  Jak být laskavý sám k sobě
25/2 1730  Štěstí, muška jenom zlatá?

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM 
3/2 1400  Pohádky a souhvězdí
3/2 1900  Hvězdné nebe plus galaxie 
6/2 1900  Únorová hvězdná obloha 
10/2 1400  Pohádky o Cvočkovi 
10/2 1900  Únorová hvězdná obloha 
13/2 1900  Večerní hvězdnou oblohou 
17/2 1400  Pohádky a souhvězdí 
17/2 1900  Hvězdné nebe plus hvězdy –  
  vznik, vývoj a zánik 
20/2 1900  Hra světel a stínů 
24/2 1400  Pohádky o Cvočkovi 
24/2 1900  Hra světel a stínů 
27/2 1900  Mimozemský život – možnosti  
  a hledání 

KLUB HVJEZDA
2/2 2000  MoveBreakers a Banda  
  de Contenedor
23/2  Metallica Revival a Nerrea
23/3  Gaia Mesiah

JAZZ CLUB
1/2 2000  Mike Ross Trio
8/2 2000  Jan Spálený Trio
16/2 2000  Bianca Rose Trio 
23/2  Lady Praga

KNAK TEPLICE
9/2   Battle Král Severu vol. 3

15/2  Oldies Party: DJ Ruda  
  Spousta a New Age
16/2  Plexis, Malignant Tumour,  
  Hlahol
17/2  Na stojáka, Teplice
22/2  Popes and Pints
23/2  Krausberry v Knaku

KINO KVĚTEN
1/2 1330  Psí domov
2/2 1530  Raubíř Ralf a internet 3D
7/2 1730  Metallica – koncert v Nimes
9/2 1800  G. Rossini: Italka v Alžíru
27/2 1900  Zkáza Dejvického divadla

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
3/2 1900  Lenka Filipová a hosté
11/2 1900  Co takhle ke zpovědi
13/2 1900  Recitál
18/2 1900  Lady Oskar
20/2 1900  Abba World Revival
22/2 1000, 1800 O Smolíčkovi

DŮM KULTURY
7/2 1900  4. Abonentní koncert cyklu B
12/2 1900  Konzervatoř Teplice –  
  Valentýnský koncert
19/2 1800  Martin Loew – cestovatelská  
  diashow – Letem světem
21/2 1900  5. Abonentní koncert cyklu A

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK
5/2 1600  5 proti 5
7/2 1700  Jak posílit imunitu po zimním  
  období
13/2 1700  Tetka operetka
20/2 1630  Děti zpívají veřejnosti
22/2 1700  Loutková pohádka

INFORMAČNÍ CENTRUM OSEK
1–25/2  Výstava fotografií Miroslava  

  Rady – Zachycení okamžiku

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
1/2 Gymnázium Teplice – 3. maturitní  
 ples
8/2  55. Reprezentační ples Českého  
 porcelánu a. s.
9/2 Hotelová škola Teplice – maturitní  
 ples
15/2 XVI. Reprezentační ples statutárního  
 města Teplice
16/2 Konzervatoř Teplice – maturitní ples
9/3 Společenský ples sportovců
15/3 Maškarní ples KDT
16/3 Gymnázium Teplice – 4. maturitní  
 ples

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Akce
14/2 1800  Prvorepubliková a módní  
  přehlídka s dobovým  
  koncertem 
Výstavy 
do 17/2 Hans Kudlich – osvoboditel  
  sedláků
do 3/3 Teplice za první republiky

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
8/2 1500  Den otevřených dveří  
  v Městském divadle 
11/2 1900  Divadlo Radka Brzobohatého  
  – Drahoušku, toužím po tobě 

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
15/2 1500  Bumblebee
15/2 2000  Léto s gentlemanem 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
24/2 1500  Pohádkový maškarní karneval

KULTURNÍ CENTRUM DUCHCOV 
5/2 1700  Dámský klub – Tvoření pro  
  radost 

7/2 1000  Dva kocouři – pohádka Divadla  
  nad Labem pro děti z MŠ,  
  ZŠ i pro veřejnost
12/2 1900  Na stojáka 
14/2 1500  Zastupitelstvo města  
  Duchcova 
19/2 1700  Taneční podvečer  
  s Krušnohorkou 
19/2 1710  Dámský klub – Tvoření pro  
  radost 
20/2 900  Duchcovská růžička 
21/2 1900  Setkání s... Halinou Pawlowskou 

KINO LÍPA DUCHCOV 
1/2 1900  Ženy v běhu 
3/2 1500  Ledová sezóna: Medvědi jsou  
  zpět
3/2 1900  Ticho před bouří 
5/2 1900  Úniková hra 
6/2 1900  Úniková hra
7/2 1900  Na střeše
8/2 1900  Na střeše 
10/2 1500  Lego příběh 2 3D
10/2 1900  Kniha obrazů – filmový klub
12/2 1900  Ženy v běhu 
13/2 1700  Lego příběh 2 3D
14/2 1900  Léto s gentlemanem
15/2 1900  Léto s gentlemanem 
17/2 1500  Lego příběh 2 3D
17/2 1900  Leto s gentlemanem 
19/2 1900  Alita: Bojový anděl 3D
20/2 1900  Alita: Bojový anděl 3D
21/2 1900  Úhoři mají nabito 
22/2 1900  Úhoři mají nabito 
24/2 1500  Jak vycvičit draka 3 3D
24/2 1900  Bohemian Rhapsody 
27/2 1900  Úhoři mají nabito
28/2 1000  Cena za štěstí 
28/2 1900  Všechno nejhorší 2
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INZERCE

www.kn-optik.cz

Kolekce slunečních brýlí pro rok 2019 
jsou připraveny, těšíme se na vaši návštěvu.

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPEcIáL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice 

Tel.: 417 534 645, 417 533 961, Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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Kam jezdíte v okolí 
lyžovat a jste spokojeni 
se službami?

Martin Uhrik 
54 let, administrativní 
pracovník, Teplice 
 
Jezdím jen na běžky 
a nejvíc se mi líbí na 

Dlouhé Louce. A potom na německé 
straně u Cínovce, kde je nejlépe 
upravená stopa. A nejhorší je asi 
Komárka. Špatný parkování a stopa je 
u nás všeobecné horší. 

Simona Malá  
43 let, zaměstnaná  
Teplice 
 
Já osobně na lyže moc 
nejezdím, a když už, tak 

ne na Teplicko. Ale co vím od známých, 
tak je tu kvalita areálů taková 
průměrná. 

Karolína Bambasová 
studentka 
Teplice  
 
Já sama na lyže 
nejezdím. Ale moji 

přátelé jsou spokojení třeba na 
Bouřňáku. Tam jsou podle nich dobré 
služby. Zajedou si ale třeba i na  
Telnici. 

Eliška Beňková  
35 let, supervizorka 
Teplice  
 
Na lyže se dostávám 
sporadicky, ale jinak 

jsem s péčí a službami ve svém 
oblíbeném areálu v Peci pod Sněžkou 
spokojená – vše, jak má být. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 28. 1. 2019  
 Příští vydání: 25. 2. 2019  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 18. 2. 2019  Informace o inzerci a distribuci  

na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností 
prostřednictvím Media Servis a. s.  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 119, 400 01 
Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí 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

Záznamy z jednání zastupitelů 
jsou konečně dostupné na webu
Teplice – Na jednání 
teplického zastupitel-
stva už nemusíte cho-
dit osobně nebo ho 
sledovat online. Tepli-
ce začaly zveřejňovat 
audiovizuální zázna-
my z jednání zastupi-
telstva a v současné 
době najdete jednání 
teplických zastupitelů 
nově na webu města. 

„Dohodly se na tom 
společně všechny 
nově zvolené subjekty v zastupitelstvu. Již v minulosti takové ná-
vrhy v zastupitelstvu byly. Ovšem až nyní byly dořešeny všechny 
zákonné, technické a organizační záležitosti, aby bylo minima-
lizováno riziko porušení zákona o ochraně osobních údajů,“ vy-
světluje primátor Teplic Hynek Hanza.

Dosud natáčela zastupitelstva na video opozice a publikovala 
je na internetu. Dlouholetým odpůrcem zveřejňování záznamů 
byl primátor Jaroslav Kubera, který argumentoval tím, že obyva-
tele Teplic stejně záznam z jednání zastupitelstva nezajímá. 

Zveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva tak může dát 
Tepličanům zpětně odpovědi na konkrétní otázky, jako: „O čem 
se jednalo? Které body programu vzbudily vzrušenou debatu 
a výměnu názorů? Které naopak prošly hladce? Kdo ze zastupi-
telů je aktivní a koho není skoro vidět?“. Zkrátka se můžeme ob-
čas podívat, jak si se svěřeným mandátem umí poradit ti, které 
jsme si zvolili.  gz
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Na Zimák
Všichni už 

asi dobře vědí, 
že nový teplic-
ký zimní sta-
dion v druhé 
polovině úno-
ra otevře své 

brány, a že se bude jmeno-
vat prostě Zimák. Krátce na 
to bude i slavnostní otevření, 
které zpestří exhibiční utká-
ní plné známých hokejových 
jmen.

Městu stadion chybí už 
plno let, ten starý byl v pro-
vozu do roku 2010 a to, že se 
Tepličané na nový těší, je pa-
trné i z diskuzí na sociálních 
sítích. Na své si přijde veřej-
nost, školy i „hobby“ týmy. Zi-
mák však nebudou využívat 
jen oni, ale zbrusu nový ho-
kejový klub.

Hokej v lázeňském městě 
byl a zase bude. V 70. letech 
minulého století tu často tré-
novala reprezentace, hrály se 
mezinárodní zápasy a záro-
veň tu působila druhá liga. 
V Teplicích vyrůstaly hokejo-
vé legendy jako Robert Lang 
nebo Milan Hejduk. A na 
tuto slavnou minulost se 
snad brzy naváže. Na stadio-
nu bude působit úplně nový 
hokejový klub HC Teplice 
Huskies, který se zaměří na 
děti a mládež. První nábory 
už úspěšně proběhly a dal-
ší budou následovat. Hokej 
v Teplicích tak zpestří na-
bídku sportů pro děti. A my 
ostatní oprášíme brusle a vy-
razíme na veřejné bruslení. 

 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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 Kia Stonic: 5,0-6,4 l/100 km a 114-46 g/km. Kia Rio: 5. 0-6,4 l/100 km a 114-46 g/km. Kia Venga: 6,5-6,9 l/100km a 149-159 g/km. Vyobrazené 
zvýhodnění 50 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Stonic a zahranuje Akční slevu 30 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 15 000 Kč a Dodatečný Bonus 5 000 Kč při financování s Kia Select. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkouvou výbavu. Pro blížší inforamce navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.1.2019



Z P R Á V Y v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z

4

Řidiče v Duchcově 
vytrestají nové radary Teplice mají elektronickou desku

Teplice – Město nabídlo svým 
obyvatelům novinku v podo-
bě elektronické úřední desky. 
Obsah úřední desky se zobra-
zuje na profesionálním moni-
toru, který je v provozu 24 ho-
din denně. Každý si vyhledává 
a zobrazuje dokumenty pomo-
cí tlačítek dotykem přes sklo. 

„Náhrada ‚papírové‘ úřední 
desky elektronickou usnad-
ní vyhledávání dokumen-
tů, umožní přístup do portá-
lu občana a na stránky města. 

Pracuje se s ní stejně jako 
s chytrým telefonem či table-
tem. Skleněná výloha je orá-
movaná detekčním rámečkem 
a snímá tak dotyky a pohyby 
prstů po ploše,“ upřesňuje pri-
mátor města Hynek Hanza.

Elektronická úřední deska 
byla na náměstí Svobody in-
stalována v závěru loňského 
roku, kdy proběhl i zkušeb-
ní provoz. Do ostrého provozu 
byla uvedena v polovině  
ledna.  gz

Koupaliště vyroste nad městem na Nové Vsi
Teplice – Zastupitelé vybíra-
li jedno ze dvou míst, kde vy-
roste nové koupaliště. Roz-
hodovali mezi starým sadem 
Třešňovka pod Doubravkou 
a prostorem pod vodojemem 
na Nové Vsi. Právě ten nako-
nec zvítězil. Odborníci se při 
posuzování zaměřili na ur-
banistické hledisko, doprav-
ní a hlukovou zátěž, finance 
a územně technické možnosti. 

„Zvolené místo je prakticky 
ve volné přírodě, a to nabízí 
mimo jiné i potenciál další-
ho rozvoje. V blízkosti je zdroj 
vody a sítě, navíc se jedná 
o jižní svah, kde není větrno. 

Teplice – Strategický dokument 
rozvoje města až do roku 2026 
připravuje radnice. Obyvatelé 
mohli do plánování zasáhnout 
tím, že se na podzim zúčast-
nili ankety, jak se jim ve měs-
tě žije, které oblasti by chtěli 
zlepšit a zda se v Teplicích cítí 
bezpečně. 

„Vyplněním dotazníku s ně-
kolika otázkami mohli občané 
vyjádřit svůj názor na stávají-
cí situaci a svoji spokojenost 
či nespokojenost s životem 
v Teplicích. Dotazníky byly 
anonymní a získané odpovědi 
budou použity pouze pro po-
třeby přípravy dokumentu,“ 
říká Hana Nováková, projek-
tový manažer teplického ma-
gistrátu. 

Získané názory a veřej-
né projednání návrhu textu 
programu rozvoje na roky 
2019–2026 budou představeny 
5. února od 16:00 hodin v za-
sedacím sále zastupitelstva 
města v budově teplického 
magistrátu na náměstí Svobo-
dy 2.  gz

Strategie rozvoje 
města veřejně

Duchcov – Na řidiče v Duchcově 
teď číhají nové radarové  
pasti. 

Rovné a dlouhé úseky silnic 
svádějí podle vedení města ři-
diče k rychlé jízdě. Město pro-
to vyměnilo informační tabule 
za radary a začne vybírat po-
kuty. Jsou v Osecké, Teplické 
a Lípové ulici.

Staré informační tabule bu-
dou naistalovány na příjezd 
do města směrem ke hřbitovu, 
další na ulici Družby a k re-
stauraci Haaro.  gz

V Zámecké by mohl být nový areál, město jedná o pozemcích
Teplice – Chátrající areál bývalé 
plovárny v Zámecké zahradě by 
mohl přestat hyzdit Teplice. Měs-
to totiž bude jednat s majiteli po-
zemků o jejich odkupu. Na místě 
by mohl vzniknout sportovně-re-
laxační areál. Zastupitelé schvá-
lili částku 6,3 milionu korun, 
kterou současným majitelům za 
pozemky nabídnou.

Cena, kterou chtějí za po-
zemky majitelé, je však mno-
hem vyšší, jde přibližně 
o 25 milionů korun. Rozdíl to je 
velký, takže budou následovat 
další jednání o ceně.

Co by tam bylo, to zatím 
není jasné, ale obnova plo-
várny reálná určitě není. „Po-
kud se městu podaří vykoupit 

pozemky bývalého koupa-
liště v Zámecké zahradě, je 
naším záměrem vrátit ten-
to prostor zpět do zámecké-
ho parku s funkcí například 
sportovně-relaxační či jinou. 
Podle mého názoru by v tom-
to případě bylo vhodné oslo-
vit Českou komoru architek-
tů a vypsat architektonickou 

soutěž o návrh řešení tohoto 
prostoru a jeho nové funkce,“ 
dodává teplický primátor Hy-
nek Hanza.

Koupaliště v Zámecké vznik-
lo v roce 1932 a od 80. let po-
stupně chátralo, v roce 1996 
bylo uzavřeno. Město areál 
v roce 1999 za 1,4 milionu ko-
run prodalo soukromníkovi.  gz

Otevřou nový operační pavilon i záchytku

Místo je dále od obytných 
domů, takže lidé by nebyli ob-
těžováni hlukem návštěvníků 

koupaliště,“ přiblížila roz-
hodnutí zastupitelstva radní 
Věra Říha.  gz

Teplice – V areálu teplické ne-
mocnice probíhají důležité 
investiční akce. Od listopadu 
je v nemocnici nový urgent-
ní příjem. Díky němu jsou teď 
pacientům nepřetržitě k dis-
pozici specialisté chirurgie, 
interny a neurologie. 

Podle harmonogramu po-
kračuje výstavba nového pavi-
lonu pro operační sály a cent-
rální sterilizaci, která by měla 
být dokončena do července. 
V nových operačních sálech 
se budou provádět veške-
ré operace. Součástí projek-
tu je i zřízení dvou parkovišť 

o celkové kapacitě 89 míst. 
Celková cena je téměř 185 mi-
lionu korun. Navíc dojde k do-
stavbě ještě jednoho nadzem-
ního podlaží pro umístění 
anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení a jednotku in-
tenzivní péče chirurgických 
oborů. 

V areálu teplické nemocni-
ce bude ještě letos nově fun-
govat protialkoholní záchytná 
stanice v pavilonu C. Náklady 
na zřízení záchytky vyjdou na 
13 milionů; roční náklady na 
provoz mají být asi 12 milionů. 
Záchytka není v kraji od roku 

2001 a nyní ji musí suplovat 
oddělení Emergency v jednot-
livých nemocnicích. Kraj má 
v plánu zřídit do budoucna 
více záchytných stanic.  gz
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Na teplický Zimák se vrátí hokej

Za zavedení dvojích cen hrozí 
až třímilionová pokuta

V Újezdečku budou 
opakovat volby

Investice půjdou do divadla i trolejbusů

l e d e n  2 0 1 9

Teplice – Město chce navázat na 
hokejovou tradici a s otevře-
ním nového zimního stadionu 
se sem po více než devíti letech 
vrátí i hokej. Na Zimáku bude 
působit nově vzniklý hokejový 
tým HC Teplice Huskies, který 
založilo několik bývalých hoke-
jových hráčů, kteří vyrůstali na 
dnes již neexistujícím teplic-
kém hokejovém stadionu.

„Jakmile jsme se dozvěděli, 
že se v Teplicích bude stavět 
nový zimní stadion, okamžitě 
jsme si začali pohrávat s myš-
lenkou obnovit hokejový oddíl. 
Chceme vybudovat silný mlá-
dežnický klub, který si bude 
zakládat na pevných zásadách, 
kamarádství a transparentním 
účetnictví,“ okomentoval vznik 

nového hokejového klubu Mar-
tin Cimrman, předseda výkon-
ného výboru.

Malí hokejisté budou mít 
k dispozici ledovou plochu 
o rozměrech 56 x 26 metrů spl-
ňující potřebná kritéria pro vět-
šinu hokejových soutěží podle 
parametrů ČSLH a také budou 
moci využít 10 šaten s kapa-
citou 22 míst. Na tribuny sta-
dionu Zimák se vejde téměř 
500 sedících diváků. 

Nejen že vrátíme hokej do 
Teplic, ale doplníme sportovní 
aktivity ve městě o ty, které je 
možné provozovat na zimním 
stadionu a vytvoříme mládež-
nickou základnu ledního hoke-
je ve městě,“ doplnil Jiří Štábl, 
náměstek primátora.

Veřejnost novou ledovou plo-
chu Zimáku vyzkouší zhruba 
v polovině února 2019, kdy pro-
běhne i slavnostní otevření. 

Teplický stadion navrhl ar-
chitekt Petr Sedláček. Měst-
skou kasu přijde na přibližně 
230 milionů korun. Na místě 
původního zimního stadionu 
vyrostlo obchodní a lanové cen-
trum.  gz

Teplicko – V Ústeckém kraji če-
kají nové volby do obecních za-
stupitelstev šest obcí. Ve větši-
ně z nich se totiž zastupitelstva 
zvolená po podzimních komu-
nálních volbách rozpadla. 

V Újezdečku na Teplicku se 
zastupitelé neshodli a nedošlo 
ani k volbě starosty. Obec nyní 
vede starosta zvolený ještě pro 
minulé volební období. Stejná 
situace je v Hoře Svatého. Obě 
obce a k tomu Černovice, Vše-
hrdy a Lhotka nad Labem musí 
dodržovat kvůli povolebním 
komplikacím rozpočtové provi-
zorium, které umožňuje obcím 
hradit jen nejnutnější výdaje. 
Nové komunální volby se ve 
všech těchto obcích budou ko-
nat 16. března. Skršín, kde se 
zastupitelstvo rozpadlo až poz-
ději, má volby 30. března.   gz

Teplicko – Zvýšený zájem o kou-
pání v městech a obcích v oko-
lí Teplic loni v létě řešili pro-
vozovatelé zaváděním dvojích 
cen. Místní obyvatelé byli v ce-
níku vstupného na koupališ-
tě zvýhodněni. Chování začala 
řešit Česká obchodní inspekce, 
s podezřením, že se jedná nej-
spíš o diskriminaci. Teď provo-
zovatelům některých koupa-
lišť hrozí pokuta až tři miliony 
korun.

V Bílině měli například sle-
vu místní, kteří nedluží za svoz 
odpadu a v Oseku si obyvatelé 
zakoupí náramek za 50 korun 
a mají celý rok vstup zdarma.

„Obecně lze říci, že nelze vy-
loučit nějakou skupinu obyvatel 
jen proto, že nebydlí v tom re- 
gionu, nebo jim zdražit vstup-
né, třeba na trojnásobek,“ uvedl 
po zjištění dvojích cen mluv-
čí České obchodní inspekce Jiří 
Fröhlich.

Inspektoři se zaměřili i na 
koupaliště v Dubí a Duchco-
vě. Tam zůstaly ceny pro místní 
stejné, ale lidé z jiných měst si 
museli za koupání výrazně při-
platit. V Dubí se například zvý-
šilo vstupné jako reakce radnice 
po útoku skupiny Romů na mla-
díka, který se zastal v brouzdali-
šti jedné z maminek.  gz

Teplice – I v příštím roce bu-
dou Teplice investovat, počí-
tá s tím rozpočet a rok 2019, 
který na své poslední schůzi 
schválili zastupitelé. Investic 
je v něm hned několik, v mno-
hamilionových částkách. Tep-
lice budou letos hospodařit se 
schodkem 485 milionů. Navr-
hované příjmy jsou 1 072 mili-
ardy korun, výdaje 1 557 mi-
liardy. Město se nezadluží, 
využije úspory z minulých let. 
Návrh rozpočtu pro příští rok 
schválilo šestnáct zastupite-
lů, jeden byl proti a zdrželo 
se osm.

Ani letos se nebudou vybírat 
poplatky za svoz komunálního 
odpadu. „Snažíme se občany 
města nezatěžovat poplatky 
a i nadále hodláme zachovat 
bezplatný svoz odpadu. Město 
hospodaří zdravě a bude tomu 

tak i v budoucích letech,“ řekl 
primátor Hynek Hanza.

Začátkem roku se otevře 
dlouho očekávaný nový zimní 
stadion a dokončí se rekon-
strukce Aquacentra. Město na-
koupí trolejbusy a v plánu je 
také rozšíření a modernizace 

trolejbusových tratí. Zateplení 
se dočká například ZŠ Praktic-
ká v Trnovanech, nového hřiš-
tě ZŠ Edisonova. U ZŠ Verdun-
ská vznikne nová mateřská 
škola. V plánu je i rozsáhlá re-
konstrukce foyer a klimatizace 
teplického divadla.  gz

Aquacentrum  
bude až na jaře
Teplicko – Rekonstrukce a pří-
stavba teplického aquacent-
ra se podle původnímu plánu 
posouvá. Hotovo mělo být na 
konci minulého roku. Přestav-
ba se ale protáhne až do konce 
března. 

„Těmi hlavními důvody bylo 
nedostatečné založení pilotů 
stávajícího areálu. Jde o ne-
soulad s původní projektovou 
dokumentací a velké množství 
bouracích prací,“ vysvětlil Mi-
chael Paraska, ředitel teplické-
ho aquacentra s tím, že práce 
jsou v plném proudu a konec 
rekonstrukce se blíží. Opoždě-
ní však navýší cenu přestavby. 
Město Teplice zaplatí více než 
původně plánovaných 240 mili-
onů korun. Konečná cena zatím 
není známa.  gz

Policisté si posvítí na kamioňáky, 
kontrolovat je budou z autobusu
D8 – Na důkladnou kontrolu ři-
dičů kamionů na dálnici D8 se 
chystají krajští dopravní poli-
cisté. Kontroly budu probíhat 
z autobusu. 

Policisté tak budou mít ideál- 
ní výhled do kabiny a mohou 
natočit důkazní materiál, po-
kud se řidič nevěnuje řízení. 
Podobné kontroly už prakti-
kuje dopravní policie v Pardu-
bickém a Královehradeckém 
kraji.

„Máme dobré dalekohledy 
s digitálním záznamem, které 
jsou schopny dokumentovat 
takové prohřešky, jako je tele-
fonování za jízdy, nevěnování 

se řízení. Při zjištění přestup-
ku kontaktuje posádka auto-
busu kolegy v policejních Pas- 
satech nebo Superbech, kteří 
s ním po dálnici pojedou. Ti 
pak řidiče zastaví,“ přiblížil 
Jiří Ušák, velitel krajské do-
pravní policie.

Běžné hlídky policistů ale 
neskončí. Na kontroly kamio-
nové přepravy mají policisté 
v kraji tři dodávky. Auta jsou 
speciálně vybavená, umí řešit 
pokuty nebo dokumentaci při 
nehodách. Ve spolupráci s po-
licisty z Karlovarského a Libe-
reckého kraje plánují pořízení 
i dalších kontrolních aut.  gz
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Velké firmy: 
1. Chart Ferox 
2. TOS Varnsdorf 
3. Puls Investiční 
Malé a střední firmy: 
1. Infinity Energy 
2. Euro Support Manufacturing Czechia
3. Nanotex Group 

C E N Y

Nejinovativnější firma kraje  
má promyšlený ekosystém
Ústecký kraj – Nejinovativnější 
firmou regionu je společnost 
Chart Ferox za velké podniky 
a v kategorii malé a střední 
podniky firma Infinity Energy. 
Inovace výrobků, služeb a tech-
nologií ve firmách z Ústeckého 
kraje hodnotila odborná komi-
se poprvé. Vybírala z celkem 
18 přihlášených projektů a ve 
dvou kategoriích – malé a střed-
ní podniky a velké podniky – vy-
hodnotila vždy tři nejlepší.

„Zastupitelstvo svým rozhod-
nutím o schválení ustavení ceny 
Inovační firma Ústeckého kraje 
vysílá signál, že náš kraj podpo-
ruje inovativní firmy v regionu 
a považuje je za příklady hodné 
následování. Cílem soutěže je 
propagace a podpora inovační-
ho úsilí firem z Ústeckého kra-
je,“ uvedl hejtman Oldřich Bu-
beníček.

„Projekt společnosti Chart Fe-
rox, to je nejlepší reklama na 
inovace. Podařilo se jí vybudo-
vat promyšlený inovační eko-
systém uvnitř firmy, který jí 
prakticky kontinuálně umož-
ňuje se zlepšovat, zvyšovat 
konkurenceschopnost a mimo 

jiné stojí za každoročním 40% 
nárůstem obratu i zisků – pro 
první ročník soutěže nebylo co 
řešit,“ řekl ředitel Inovačního 
centra Ústeckého kraje Tomáš 
Siviček. V kategorii malých pod-
niků se vítězem stala ústecká 
společnost Infinity Energy s je-
jím stomatologickým softwarem 
XDENT, který představuje kom-
plexní online řešení pro zubní 
ordinace. Speciální ocenění spo-
lečnosti Microsoft získala začí-
nající ústecká firma Edhance, 
která vytváří výukové aplikace 
pro interaktivní tabule do škol.

První ročník soutěže regionál-
ních inovačních firem pořádal 
Ústecký kraj a Inovační cent-
rum Ústeckého kraje.  zut

Kotlíkové dotace 
budou i letos

Pozor, komplikace 
u Hřbitovní 

Teplice – Částečné omezení pro-
vozu kvůli rekonstrukci mostu 
nad Hřbitovní ulicí začne od 
25. února a potrvá až do konce 
srpna. Úplná uzavírka v tomto 
místě bude od 1. do 3. března.

„Jde o mostní konstrukci 
na silnici I/8 na průtahu Tep-
lic, kde z důvodu rekonstruk-
ce mostu nad silnicí Hřbitov-
ní budou prováděny práce za 
celkové uzavírky dvou pruhů 
ve směru na Prahu,“ přibližu-
je Zdenka Pokošová z odboru 
dopravy. 

Objízdná trasa od Dubí do 
ulice Nákladní povede ulice-
mi Hřbitovní, Jateční, Na Hrá-
zi, Dubskou s výjezdem na I/8 
a sjezdem do Nákladní. Objízd-
ná trasa od ulice Nákladní na 
Prahu povede ulicí Hřbitovní 
s výjezdem na I/8 do Dubí na 
okružní křižovatku a zpět do 
Teplic po I/8 směrem na Pra-
hu.  gz

Ústecký kraj – Brzy odstartuje 
další vlna kotlíkových dota-
cí. Ústecký kraj v ní rozdělí 
bezmála 168 milionů korun. 
I tentokrát bude možnost vý-
hradně elektronického podá-
ní žádosti přes internet. V na-
šem kraji mělo být vyměněno 
minimálně 1 610 kotlů.

„Majitelé rodinných domů 
na území Ústeckého kraje 
budou mít možnost předklá-
dat na krajský úřad vlastní 
žádosti a získat tak dotaci na 
výměnu neekologického kot-
le na pevná paliva s ručním 
přikládáním za nový, ekolo-
gičtější zdroj, kterým může 
být tepelné čerpadlo, kotel 
na biomasu s ručním i auto-
matickým přikládáním nebo 
plynový kondenzační ko-
tel,“ přibližuje Tomáš Vaněk 
z krajského úřadu.

Nejpozději do 29. března 
bude krajským úřadem výzva 
vyhlášena a hned pak zahá-
jen příjem žádostí. Do kon-
ce roku 2020 musí příjemci 
nový kotel zakoupit i vyúčto-
vat. Kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním nebude 
možné od 1. 9. 2022 provozo-
vat.  gz
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EUC klinika otevřela 
centrální recepci

Zdravotnické zařízení EUC 
Klinika Ústí nad Labem s.r.o. 
vítá své klienty v novém roce 
se zcela novými službami. 

Byl zahájen provoz CENT-
RÁLNÍ RECEPCE, jejíž hlav-
ním cílem je zajistit pružnou 
koordinaci klientů a záro-
veň transparentně nabídnout 
nadstandardní služby v rámci 
celého zdravotnického zaří-
zení.

Centrální recepce se na-
chází ve vstupní hale hlavní 
budovy EUC kliniky. Zde pa-
cienti mohou využít přímého, 
osobního objednání. Dále je 
možno využít služeb operá-
torek na přímém telefonním 
čísle 477 102 100. 

Centrální recepce od ledna 2019  
nabízí přímé objednávání pacientů do ambulancí: 
OČNÍ   MUDr. Jiřina Stará 
NEUROLOGIE MUDr. Klára Businská 
DERMATOLOGIE MUDr. Jaroslava Reslová 
REHABILITACE  MUDr. Lucie Horáková, MUDr. Petr Novák

C E N T R Á L N Í  R E C E P C E

Centrální recepce by tedy 
měla být klíčovým pracovi-
štěm EUC Kliniky Ústí nad 
Labem, které disponuje ško-
leným zdravotnickým per-
sonálem, kde se pacientům 
dostane pomoci s jakýmkoli 
dotazem. Zde se pacient může 
pružně objednat k vyšetře-
ní a od března využít služeb 
pokladny, včetně platebního 
terminálu. Recepce se zkrát-
ka stane profesionálním zá-
zemím, kam se pacient bude 
s důvěrou obracet s jakoukoli 
žádostí o pomoc či radu. 

Služby budeme postupně 
rozšiřovat a klienty pravidel-
ně informovat prostřednictvím 
webových stránek a sociální 

sítě. Recepce a objednávání na 
čas je současný trend, který 
uvítají jak pacienti, tak i zdra-
votníci. 

EUC Klinika Ústí nad Labem 
s.r.o. přeje všem pacientům, 

kolegům a obchodním partne-
rům do roku 2019 obzvláště 
hodně zdraví, štěstí a rovněž 
rodinnou i pracovní pohodu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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AGC na zámku ocenila práci dlouholetých zaměstnanců medailemi
Teplice – Na teplickém zámku předalo ve-
dení AGC ocenění svým dlouholetým pra-
covníkům. Předávání medailí zaměstnan-
cům sklárny patří k tradičním akcím AGC 
v závěru roku. Zlaté, stříbrné a pamětní 
medaile za dlouhodobou práci pro společ-
nost si tentokrát převzalo 162 zaměstnan-
ců firmy, kteří v ní pracují více než dvacet 
let. 

Medaile se v Teplicích udělují už dlou-
hých dvaadvacet let. „Zaměstnanci je do-
stávají již od roku 1996, to znamená, že se 

z toho stává už opravdu mnohaletá tradi-
ce, kterou máme jako jedna z mála firem 
v regionu. Zaměstnancům chceme ukázat, 
že si jich ceníme,“ řekl Libor Sehnal, ma-
nažer lidských zdrojů. 

Firma se tak snaží každoročně ocenit 
zaměstnance, kteří se podílejí na jejím 
úspěchu a ukázat, jak si jich váží. „Rok se 
s rokem sešel a nastal čas na tyto symbo-
lické odměny. Dlouholetá věrnost si určitě 
zaslouží ocenit. Vy jako zasloužilí pracov-
níci, stojíte na základech úspěchu AGC. 

Musím říct, že Česká republika je nej- 
úspěšnější součástí AGC v rámci Evropy 
a vy za tím vším úspěchem stojíte,“ podě-
koval všem dlouholetým zaměstnancům 
Zdeněk Frelich, country manažer skupiny 
AGC v České republice a dodal: „Snažíme 
se v každé součásti firmy držet pro za-
městnance vysoký standard. Máme bene-
fity, které stále nejsou všude standardem. 
Lidé jsou AGC věrní, protože i v dobách, 
kdy práce nebyla, jsme byli v regionu dob-
rým zaměstnavatelem.“  gz

V prostorách teplického zámku AGC ocenila zaměstnance zlatými, stříbrnými a pamětními medailemi. Slavnostního předání se zúčastnil také country manager Zdeněk Frelich 
a personální ředitel Libor Sehnal. foto: zut

Skláři podpořili malého Kryštůfka a Arkadii
Teplice – Společnost AGC Flat Glass 
Czech dlouhodobě pomáhá potřebným. 
Na sklonku loňského roku věnovala 
150 000 korun na pomoc potřebným dě-
tem a mladým lidem v našem regionu. 
Sto tisíc korun získala teplická Arkadie, 
která dlouhodobě pečuje o děti s těles-
ným nebo mentálním postižením. A pade-
sát tisíc dostali rodiče malého Kryštůfka 
na speciální terapii. Finanční dary předa-
li zástupci společnosti AGC na svém tra-
dičním Vánočním koncertě.

„Předávání finanční podpory těm, kte-
ří ji skutečně potřebují, má vždy pro nás 
v AGC zvláštní atmosféru. Spoustu věcí 
na světě změnit nejde nebo se spíše zdá, 
že je změnit nelze. Stačí ale vždy alespoň 
malý krůček a vše může být jinak. Vě-
řím, že dlouhodobá podpora nemocných 
a handicapovaných dětí na Teplicku ze 

strany naší společnosti je tím malým krů-
čkem, který postupně může svět měnit,“ 
řekl Zdeněk Frelich, country manažer 
skupiny AGC v České republice.

Teplické sdružení Arkadie sklářská 
firma podporuje už dlouhá léta. Ředitel-
ka Arkadie Lenka Machaloušová při pře-
vzetí šeku za tuto dlouhodobou podporu 
poděkovala. Kromě Arkadie sklárna vždy 
finančně podpoří i konkrétní mladé lidi 
nebo děti s handicapem. Letos firma AGC 
podpořila malého Kryštůfka, který je sy-
nem jednoho ze zaměstnanců firmy.

„Kryštůfek se narodil předčasně a pro-
jevily se u něj příznaky Hydrocefalu-
su. Na svůj věk podstoupil velmi těžké 
a komplikované operace. Kryštůfek také 
trpí obrnou, a proto, aby se jeho stav 
i nadále zlepšoval, aby se dále vyvíjel, 
je nutné s ním pravidelně rehabilitovat 
a evokovat zdravé mozkové buňky. Musí 
absolvovat speciální léčebné procedury. 
Ty poskytují Lázně Klimkovice na Ost-
ravsku, ovšem nehradí je pojišťovny. Náš 
příspěvek by měl právě tuto léčbu Kryš-
tůfkovi umožnit,“ upřesnil Libor Sehnal, 
manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass 
Czech.

„Dvakrát do roka jezdíme s Kryštůfkem 
do lázní na různé terapie, které mu velice 
pomáhají. Jednou z léčebných metod je 
KLIM-THERAPIE, kterou nabízejí Lázně 
Klimkovice u Ostravy. Bohužel, i když te-
rapie Kryštůfkovi pomáhá nejen v pohy-
bu ale i mentálně, pojišťovna ji nehradí 
ani nepřispívá. Není to vůbec levná zále-
žitost, takže finanční prostředky určitě 

smysluplně zhodnotíme,“ shodli se dojatí 
rodiče.

Na koncertě zahrál Pirate Swing Band 
se speciálními hosty Ivanem Mládkem 
a Tonyou Graves. Zahráli swingové aran-
že hitů jiných hudebních žánrů. Pirate 
Swing Band je nejpopulárnější swingová 
kapela u nás. Společnost Vánočním kon-
certem každoročně ocení práci svých za-
městnanců.  gzPro šek si s malým Kryštofem přišli i rodiče.

Sto tisíc korun převzala ředitelka Arkadie Lenka 
Machaloušová. foto: 2× zut
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Teplický rodák Daniel Rojek stíhá natáčet 
filmy, skládat muziku, tvořit webové 
stránky nebo také učit děti hrát na klavír, 
přestože sám ještě studuje. Hlavně je ale 
pianistou kapely Perutě frontmana Milana 
Peroutky. 
Gabriela Zlámalová

Daniel Rojek: Se sourozenci se  skvěle doplňujeme

Jak dlouho už se věnujete 
hudbě?

Hudbě se věnuju už od ma-
lička. Smysl pro hudební cítění 
dává dítěti maminka už jen tím, 

Dan hraje v kapele Perutě na klávesy. foto: Archiv D. Rojka
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Krmiva pro domácí
mazlíky a hospodářská

zvířata

www.akcepropsy.cz
Minary s.r.o., Texxlní 6, Úss nad Labem (areál servis Iveco)

že mu od narození zpívá písnič-
ky. A to mi nechybělo. Ve škol-
ce jsem klasicky hrál na flétnu, 
od první třídy chodím na klavír. 
Začal jsem chodit do ZUŠky na 

klavír a hudební nauku, která 
mě začala bavit až ve chvíli, kdy 
jsem ji po absolvování prvního 
cyklu dochodil. S klavírem jsem 
pokračoval ještě v druhém cyk-
lu až do druháku na střední. 
V tu chvíli ale přicházely kom-
plikace. Střední školu jsem stu-
doval v Praze, na klavír jsem ale 
chodil do Teplic. Byl jsem tak 
nucen každý pátek dojíždět, což 
nebylo moc příjemné.

Co na to říkali doma? Nebyli 
proti tomu, že se budete věno-
vat hudbě jako profesionál? 

Právě naopak. Mamka měla 
vždycky sen hrát na nějaký 

nástroj a táta má k hudbě taky 
dost blízko, je bývalý diskžokej, 
takže k hudbě nemá daleko. 
Měl pro mě pochopení. Právě 
oni mě k hudbě přivedli, takže 
teď nemůžou mít nic proti. 

Máte další sourozence, mimo 
jiného i známou sestru (pozn. 
red.: herečka Sabina Rojko-
vá). Mají i další sourozenci 
umělecké sklony? 

Mám tři mladší sourozence, 
kteří se hudbě taky nevyhýba-
jí. Kromě Sabiny mám bráchu, 
který sice u hudby dlouho ne-
vydržel, za to ho ale dost láká 
umění ve fotografii a filmu, což 

MC
20
19
00
31



9

R O Z H O V O R

barva: žlutá

jídlo: čínské, italské, 
řecké, české, indické

hudba: všechno 
kromě metalu 

číslo: 9

politik: žádný

M O J E  N E J

hraje v kapele Perutě na klávesy od 
února 2013. Narodil se 28. března 
1994 a vystudoval filmovou a televizní 
tvorbu na SPŠ sdělovací techniky 
v Praze. Aktuálně studuje hru na klavír 
na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy a na konzervatoři v Pardubi-
cích. Kromě kapely se věnuje tvorbě 
webových aplikací, přípravám dětských 
táborů a výuce hry na klavír. Jeho 
sestra, herečka Sabina Rojková, je už 
nějakou dobu hvězdou seriálu Ulice, 
kde hraje Viki Horákovou.

Daniel Rojek 

P R O F I L

Daniel Rojek: Se sourozenci se  skvěle doplňujeme
l e d e n  2 0 1 9

nejspíš viděl i u mě, když jsem 
studoval filmovou a televizní 
tvorbu v Praze na průmyslovce. 
Nejmladší sestra hraje pátým 
rokem na klavír a já si myslím, 
že když u toho vydrží, půjde jí 
to skvěle, takže se všichni skvě-
le doplňujeme.

Hrajete na klávesy, určitě 
jste jako dítě hrál na klavír. 
Jak vzpomínáte na každoden-
ní cvičení? 

Na klávesy hraju v kapele Pe-
rutě, ale jinak se klavíru věnuji 
dodnes. Aktuálně studuju kla-
vír na pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy a hru na klavír 
na konzervatoři v Pardubicích. 
Hru na klavír dokonce učím 
děti v Praze v DDM Karlínské 
Spektrum a na ZUŠ Kladno.

Vy jste se v Teplicích narodil 
a vyrůstal, žijete tady nebo 
sem alespoň jezdíte?

V mých 15 letech jsme se 
s rodinou přestěhovali do Pro-
boštova, což beru v podstatě za 
Teplice. Když zrovna nemáme 
moc koncertů, snažím se tam 
jezdit aspoň jednou do měsíce.

Jaké zde bylo vaše nejoblí-
benější místo nebo aktivita, 
a naopak je něco, co Teplicím 
chybí?

Nejlepší vzpomínky mám na 
dětství, které jsem často trá-
vil s kamarády na sídlišti Nová 

Ves. Jinak si myslím, že Teplice 
jsou skvělé město, tak snad jim 
to ještě dlouho vydrží.

Jste zadaný?
Ano.

Jak jste se dostal do kapely 
Perutě?

Znal jsem se s Milanem Pe-
routkou z jednoho uměleckého 
tábora. Když pak za ním jednou 
přišli tehdejší členové, že by 
chtěli založit kapelu, vzpomněl 
si i na mě. 

Když hrajete v Teplicích, při-
jdou se na vás podívat kama-
rádi?

Naposledy jsme hráli na tep-
lickém zahájení lázeňské se-
zony v loňském roce, kam se 
někteří přišli podívat a já je rád 
po dlouhé době viděl. 

Hrál jste i v jiných kapelách? 
Na rozdíl od kluků z kape-

ly jsem se dřív věnoval právě 
tomu filmu, natáčení a tvorbě 
webových stránek, takže jsem 
se v tomhle prostředí vůbec ne-
vyskytoval.

Na čem v současné době pra-
cujete? 

Mám spoustu nápadů, plánů 
a projektů. Jen toho času moc 
není. Zrovna pracuji na jed-
nom metodickém materiálu pro 
výuku hry na klavír a spoustě 

dalších projektů, které zatím 
nechci prozrazovat. Kromě hra-
ní a působení v kapele skládám 
hudební základy k různým pís-
ničkám pomocí virtuálních ná-
strojů na PC.

Je tedy hudba vaším definitiv-
ním osudem? 

Řekl bych, že je hudba sou-
částí mých několika definitiv-
ních osudů.

A co byste dělal, kdybyste se 
nevěnoval hudbě?

Vystudoval jsem filmovou 
a televizní tvorbu na Střední 
průmyslové škole sdělovací 
techniky v Praze, takže kro-
mě hudby se zajímám o režii, 
natáčení, střih a celkově se 
pohybuji kolem výroby filmu. 
Věnoval bych se natáčení fil-
mů. To mě ale teď v nové éře 
Youtuberů láká momentálně 
mnohem míň. Ale nikdy neří-
kám nikdy. Věnuji se taky pro-
gramování webových stránek 
a aplikací. 

Co děláte ve volném čase? 
Kromě hudby programuji 

webové aplikace a věnuju se 
přípravám táborových progra-
mů pro děti. Na tábory jezdím 
v létě, na podzim a na Veliko-
noce.

Jaké máte plány do budouc-
na? 

Čeká mě spousta koncertů, 
videoklipů a další práce v kape-
le. Letos mám na klavír dvacet 
osm dětí, tak bych za ten rok 
každého z nich chtěl maximál-
ně motivovat nebo aspoň čás-
tečně přivést k poznání krás 
hudby.Má spoustu nápadů a plánů, ale času málo. foto: Archiv D. Rojka

Rodák z Teplic má známou i sestru Sabinu. foto: Archiv D. Rojka
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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K Ř Í Ž O V K A Citát Romaina Rollanda

Po prosincovém vydání Žít jsme vylosovali tři výherce dárkových balíčků od společnosti Schicht. Jsou jimi Tomáš Mičánek, Jana Bystrá a Jarmila Brucknerová. Vylosovaní luštitelé tajenky 
(Čisté a voňavé budou Vánoce s Jelenem) si ceny již převzali. Blahopřejeme.
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Lady Oskar v divadleNávrat do Teplic 
v komornějším duchu

Teplice – Zajděte si do Krušno-
horského divadla na před-
stavení Lady Oskar. Kdo by 
neznal Oskara – kultovní filmo-
vou komedii, jeden ze skvos-
tů ve filmografii Louise de Fu-
nése. 

Snímek byl natočen dle vel-
mi úspěšné francouzské di-
vadelní hry, která posloužila 
jako předloha i pro současnou 
komedii Lady Oskar, zmoder-
nizovanou verzi, která ten-
tokrát dává velkou hereckou 
příležitost v hlavní roli ženě. 
Vděčné výzvy se chopila jedna 
z nejpopulárnějších kome- 
diálních hereček u nás – Jana 
Paulová. Lady Oskar se záro-
veň stala i jejím režijním de-
butem. 

Mike Roos to  
rozjede 1. února

Teplice – Do teplického Jazz Clu-
bu se vrací skvělé Jan Spálený 
trio, což je komornější verze 
známějšího uskupení ASPM. 
To vzniklo jako trio s klavíris-
tou a zpěvákem Janem Spá-
leným, kytaristou a harmo-
nikářem Petrem Kalandrou 
a saxofonistou Františkem Ha-
vlíčkem v roce 1984. 

Muzikant se vrátí do po-
čátků své kariéry k desítkám 
let starým písním. Mnohé tak 
uslyšíme naživo po řadě let. 
Trio nám představí Spálené-
ho v trochu jiné poloze. Pro 
milovníky silných hudebních 
zážitků povinnost. Začátek 
je 8. února ve 20:00 hodin. 
Vstupné je 180 korun.  zt

Ples města s Kolářem i Mamma Mia
Teplice – Na plese města zazpívá 
Petr Kolář a vystoupí Mamma 
Mia show Teplice – XVI. Repre-
zentační ples města Teplice se 
blíží a program bude opravdu 
bohatý. Vystoupí Petr Kolář s ka-
pelou nebo uvidíte muzikálo-
vou show Mamma Mia s Jitkou 
Asterovou, Michalem Foretem 

či Bořkem Slezáčkem. Měst-
ský ples se koná 15. února od 
20:00 hodin v Krušnohorském 
divadle. Předtančení se ujmou fi-
náloví účastníci Star Dance Pav-
la Tomicová a Marek Dědík. 

Vstupenky jsou v prodeji za 
400 korun. Výtěžek ze vstupné-
ho půjde na charitu.  gz

Teplice – Skvělý koncert si 
v Jazz Clubu užijete i 1. února. 
Do Teplic totiž zavítá britský 
kytarista a zpěvák Mike Roos, 
kterého doprovodí čeští hu-
debníci. 

Ross je bluesový, rockový 
a „americana“ hudebník, který 
v současné době žije v Brighto-
nu. Je držitelem několika brit-
ských výročních bluesových 
cen (British Blues Awards) 
v několika různých katego- 
riích. Mike bere na koncertech 
své posluchače na jedinečný 
a podrobný výlet do „Historie 
dějin blues“, jehož začátek leží 
v deltě řeky Mississippi na po-
čátku 20. století. 

Hraje se od 20:00 hodin 
a vstupné je 200 korun.  zt

Hraje se 18. února od 
19:00 hodin a vstupné je od 
220 do 300 korun.  zt
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ROSTEME!
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navýšili jsme mzdy
postavili jsme novou výrobní linku
nabízíme bohaté benefity
našich zaměstnanců si vážíme
máme přátelský kolektiv

...a mnoho dalšího

Přidej se do Tivall týmu a pracuj s chutí! Více na www.tivall.cz

Proč pracovat u nás?

Rozšiřujeme výrobu 
a hledáme posily do týmu
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Milada Winter Run útočí 
na rekordní účast běžců

Ústecko – Zimní běžecká sezo-
na odstartuje 2. února závo-
dem Milada Winter Run. Jeden 
z nejlépe hodnocených závodů 
zimní sezony přivede běžce 
k jezeru Milada, a pokud vyjde 
předpověď, mohou se sportov-
ci těšit na zážitek v podobě 
kouzelně zasněženého okolí 
jezera. 

Velký zájem o závod dokládá 
rychle se plnící startovní lis-
tina, ve které nechybí většina 
loňských medailistů. Závod oz-
dobí svou účastí také mistryně 
světa v duatlonu, Němka Ulri-
ke Schwalbe. 

„Novinkou v programu jsou 
dětské trasy, širší nabídka 

občerstvení nebo možnost za-
koupení oficiálních triček a če-
pic. Závodníci nepřijdou ani 
o oblíbenou tombolu a rozší-
řené vyhlašování vítězů všech 
kategorií. Samozřejmostí je vy-
hřívané zázemí s šatnou nebo 
úschovnou v kulturním domě 
v Roudníkách,“ říká za pořada-
tele Michal Neustupa. 

Zimní běh je prvním závo-
dem letošního seriálu Milada 
Tour. V květnu přijde na řadu 
tradiční Cyklozávod a v červnu 
zakončí tour Milada Run. 

Přihlašování na Winter Run 
probíhá na webu www.milada-
tour.cz do konce ledna nebo do 
vyprodání kapacity.  gz

Dosud nezveřejněné snímky
Teplice – Teplické muzeum zve 
zájemce k opětovné návště-
vě unikátní výstavy Teplice 
za 1. republiky 1918–38, která 
byla čerstvě doplněna o do-
sud nezveřejněné fotografie 
z archivu dlouholetých maji-
telů teplického panství Cla-
ry-Aldringenů a jejich zámku 
v Teplicích, pohledů na město 
Teplice a dalších dokumen-
tů, jež se na výstavu původně 
nevešly. 

Širokospektrální fond foto-
grafií z muzejních sbírek při-
blíží tehdejší běžný život lá-
zeňského města. Expozice je 
přístupná do 25. února.  zt

Lucie Bílá zazpívá 
v divadle
Teplice – Pokud jste fanoušci Lu-
cie Bílé, tak byste 
si neměli nechat 
ujít její Recitál 
v Krušnohorském 
divadle. Na její vy-
stoupení se může-
te těšit 13. února 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
590 do 1190 korun.  zt

Exponátem měsíce je holub
Teplice – Už jen pár dní zbývá, 
abyste se zašli podívat na ex-
ponát měsíce ledna do teplic-
kého muzea. Je jím tentokrát 
vyhynulý holub stěhovavý, kte-
rý žil v listnatých lesích Sever-
ní Ameriky a býval pravděpo-
dobně nejhojnějším ptákem 
na Zemi. Je neuvěřitelné, že 
během sta let byla člověkem 
miliardová hejna naprosto 

vyhubena. Poslední jedinec 
uhynul v zoologické zahradě 
v Cincinnati v roce 1914. Tep-
lické muzeum je celosvětově 
jedním z mála, které může ten-
to vzácný exponát již vymřelé-
ho druhu představit veřejnos-
ti. Lze si jej prohlédnout jako 
exponát měsíce ledna ve foyer 
teplického zámku. Vstup je 
volný.  zt

Tip Radka Spály
S počátkem nového roku se 

Regionální muzeum v Tepli-
cích pouští do mnoha nových 
a zajímavých projektů, přede-
vším ale – se závěrem února 
přichází i závěr a ukončení 
úspěšné a velmi zajímavé 
výstavy Teplice za 1. repub-
liky – máte tak do 25. února 
poslední možnost výstavu 
zhlédnout. Navíc jako takovou 
třešinku na dortu doprovod-
ných akcí k výstavě připravu-
jeme na svátek sv. Valentina 
dobovou módní přehlídku ve 
stylu 20. let. Jak se říká: něco 
starého končí a něco nového 
začíná... I rok 2019 bude nejen 
pro nás, ale pro celé Teplice 
rokem plným výročí: 80 let 
od vypálení synagogy; 100 let 
od požáru městského divadla, 
300 let od vztyčení morového 
sloupu M. B. Brauna, 30 let 
od ekologických demon-
strací a sametové revoluce 
v listopadu 1989. Všechna si 
budeme chtít připomenout. 
A to nemluvím o klasických 
výstavách. 

 Radek Spála, 
ředitel Regionálního muzea v Teplicích

K U L T U R O U
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NOVOROČNÍ

SLEVOVÁ
JÍZDA

Podmínky akce „Novoroční slevová jízda“ na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami, platí do 
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Děti vyjely za seniory do Chlumce
Klub Magnet zorganizoval 

už tradiční výjezd dětí do Do-
mova pro seniory v Chlumci. 
Skupinka dětí, která pravidel-
ně navštěvuje nízkoprahové 
zařízení Klub Magnet pro děti 
a mládež, si pro seniory při-
chystala předvánoční besídku. 
Společně si tak obě generace 
zazpívaly známé písně a pře-
daly si drobné dárečky. „Cílem 
této aktivity je propojování 
dvou generací, které považuje-
me za důležité. Setkala jsem se 
s tím, že se některé děti zpo-
čátku seniorů bály – nevědě-
ly totiž, kdo se za označením 
senior vlastně skrývá. Strach 
bylo nutné odstranit, zároveň 

tímto propojováním posiluje-
me úctu ke starým lidem. Jsem 
velmi ráda, že počáteční obavy, 
které nás při první společné 
akci v prosinci 2015 provázely, 
jsou pryč a děti se za seniory 
těší. Rády jim připravují drob-
né dárky v rámci tvořivých 
aktivit v klubu. Letos se nám 
mimo pravidelného vánoční-
ho vystupování podařilo setkat 
i v době Velikonoc i letních 
prázdnin, kdy se podařilo rea-
lizovat první tvořivé odpoled-
ne,“ řekla Veronika Klaus Hor-
číková, vedoucí sociální služby. 
Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Klub Magnet, 
služba sociální prevence, má 

zázemí v Dubí. Posláním služ-
by je pomocí volnočasových 
a vzdělávacích aktivit přispí-
vat k sociálnímu začlenění dětí 
a mládeže. Cílovou skupinou 
služby jsou děti ve věku 6 až 
16 let, které jsou ohroženy so-
ciálním vyloučením a sociálně 
patologickými jevy.

 Občanské sdružení Květina

Těsně pře 
Vánocemi 
2018 skonči-
la v duchcov-
ské Pop- 
pelově síni 
výstava děl 
Evy a Katky 
Mojžišových 
– učitelek 
a nedávných 
absolventek teplického gym-
názia. Je příjemné vidět, jak 
se dokáže učitelka exaktních 
věd přeorientovat na výtvar-
nou tvorbu a jak je manuálně 
zručná. Alespoň na pár foto-
grafiích se o tom můžete pře-
svědčit.

 Gymnázium Teplice

Krupští raketoví modeláři nesoutěží jen s modely na letišti
Již tradičně se koncem roku 

rozloučili v RMK Krupka všich-
ni čeští raketomodeláři se sezo-
nou 2018, přijeli přátelé z Ně-
mecka i Slovenska. Juniorským 
mistrům světa byly předány 
poháry za vítězství v S3A, když 
pořadatel MS v Polsku žádné ne-
dal. Vedoucí týmu Věra Pavko-
vá a trenér české reprezentace 

Bedřich Pavka poděkovali všem 
reprezentantům a pomocní-
kům za kvalitní práci na MS 
2018 v Polsku a zároveň se po 
dvacetiletém působení u české 
reprezentace rozloučili. Man-
želům Pavkovým se dostalo od 
členů reprezentace poděková-
ní a Petr Vysloužil připravil oh-
ňostroj, který první část setkání 

uzavřel. Na závěrečném setkání 
se soutěží trochu jinak než na 
letišti. V klubu se hodnotily dob-
růtky od dospělých i dětí. V sou-
těži O nejlepší štrúdl zvítězila 
rodina Tomešova, před Střesko-
vými a Pavlínkou Richterovou, 
O nejlepší dobrůtku zvítězila 
Renata Zoreníková před Věrou 
Pavkovou a Miladou Bláhovou, 

O nejlepší slanou pochoutku 
zvítězil Jakub Redlich před Mo-
nikou Strnadovou a Bedřichem 
Pavkou. Všechno se při společ-
ném posezení snědlo a všem 
chutnalo. Povídalo se až do  
pozdních hodin, při soutěžích na 
to není tolik času jako právě zde.

 Bedřich Pavka, 
RMK Krupka - Raketomodelářský klub Krupka
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Konec pracovního roku v teplické Arkadii
Nejvýznamnější prodejní 

akce hektického adventu jsou 
úspěšně za námi, a tak i v chrá-
něných dílnách Arkadie nasta-
lo zklidnění. Zaměstnanci, žáci 
školy i klienti sociálních služeb 
se sešli v Bartholomeus Gallery-
-Café, aby si poslechli vánoční 
koncert hudebního souboru Ar-
kadie a spolu s jeho protagoni-
sty si zazpívali několik koled. Je 
to jediná příležitost v roce, kdy 
se lidé ze všech středisek Ar-
kadie, včetně žáků školy, mají 
příležitost setkat. Následovalo 
posezení kolektivů jednotlivých 
středisek. Některé kolektivy vy-
užijí příští dny k čerpání dovole-
né a tak šlo o poslední set- 
kání v tomto roce. Tak se sešli 
i zaměstnanci dílny v Kollárově 
ulici, kde se vyrábí svíčky, textil-
ní výrobky a zpracovává se no-
vinový papír. Stoly, na kterých 

se běžně mění noviny v zají-
mavé košíky, posloužily jako 
tabule plná z domovů přinese-
ných dobrot a nastala vzájemná 
výměna dárků. Tuhle chvíli si 
vybrala milá návštěva. Ohlási-
li se Vilém Kunz, CSR manažer 
FK Teplice a vedoucí A týmu to-
hoto klubu, Tepličanům dobře 
známý, Pavel Verbíř. Třem za-
městnancům dílny, fanouškům 
teplických fotbalistů, přinesli to-
tiž také dárky. „Finanční částku 
dali dohromady hráči z kabiny 
A týmu,“ říká Pavel Verbíř, který 
tento tým vede. „Láďu už známe 
z předchozích setkání a chtěli 
jsme mu udělat radost, tak jsme 
mu koupili radiopřijímač s MP3 
přehrávačem. Radost jsme snad 
dárky udělali i slečnám Hele-
ně a Ivaně.“ Tepličtí fotbalisté 
chtějí patřit mezi ty, kdo my-
slí i na lidi, kteří měli v životě 

méně štěstí. A kamarádi z Arka-
die se jim to snaží oplatit nejen 
fanděním. Vznikají tu napří-
klad náramky vítězství, složené 
ze žlutých a modrých korálků. 
Předvánoční setkání bylo jen 
jedním z mnoha korálků jejich 
pomoci handicapovaným. Láďa 
a další kamarádi a kamarádky 
z Arkadie se již těší na další se-
tkání. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Ve Zvonkohře to žije a plno akcí chystají senioři i letos
Prosinec byl, jak jinak, i ve 

Zvonkohře ve znamení Vánoc. 
Trochu hektický, trochu nos-
talgický, trochu rozjímavý, tro-
chu studený a trochu blátivý, 
čili tradiční. Utekl jako voda, 
přesto se všechno opět stihlo, 
napéct cukroví, vycídit kouty, 
ozdobit stromeček, a konečně 
si dopřát i zažít vánoční po-
hodu. A do toho všeho se ve-
šla ještě spousta jiných akti-
vit a akcí. Někdo se zúčastnil 
krásných dvou výletů, na kte-
ré nás pozval turistický klub. 

Šlapala se méně známá trasa 
v okolí Mostu a hned další den 
následoval výstup na Stropník 
a Dušanovu vyhlídku. Někte-
ří si nenechali ujít akci Česko 
zpívá koledy a zapěli si je hro-
madně venku z plných plic. 
K teplickému koloritu také už 
neodmyslitelně patří „Vánoce 
s Arkádií,“ které většina z nás 
podporuje tím, že si zakou-
pí nějakou krásnou věcičku, 
ať už pro svoje potěšení nebo 
jako dárek pro své blízké. Ně-
kteří prožili volné odpoledne 

pro seniory s akcí „Půvabné 
Vánoce,“ kterou pod záštitou 
magistrátu připravili v Bartho-
lomeus Gallery Café. K dobré 
náladě přispěla i známá kape-
la Resety. Zásluhou skautské-
ho střediska mezitím dorazi-
lo i do Teplic Betlémské světlo 
a pro plamínek vánočního po-
selství bylo možné si na Štědrý 
den zajít například do oblí-
bené, nově zrekonstruované 
Beuronské kaple. Ve Zvonko-
hře se uskutečnila burza dám-
ského a dětského oblečení, 

která sice s Vánocemi tak 
úzce nesouvisela, ale proběh-
la velmi úspěšně a v příjem-
ném adventním rozpoložení. 
Třešničkou na dortu bylo pak 
na Hrádku setkání s Petrem 
Kašparem a symbolem našich 
Vánoc, Českou mší vánoční Ja-
kuba Jana Ryby. K tomu vonělo 
na stole cukroví a mnoho dal-
ších dobrot. Nechyběl ani svá-
teční přípitek. A Vánoce mohly 
začít. 

 Senzační senioři Teplice, 
Teplická Zvonkohra, Dana Marková

První půlrok v druhé nejvyšší soutěži
Teplické fotbalistky odehrá-

ly první půlrok v druhé nejvyš-
ší soutěži pod vedením trenér-
ské dvojice Delinčák – Borosch. 
V podzimní části se umístily na 
4. místě s 13 body. Přečtěte si 
krátký rozhovor s koučem Igo-
rem Delinčákem. 

Jako nováček soutěže jste na 
podzim vybojovaly čtvrtou 
příčku. Jste spokojen s umís-
těním a herním představením 
týmu? 

Vzhledem k tomu, že umístě-
ní do 4. místa po základní části 
je naším dlouhodobým cílem od 
počátku, jsem s touto pozicí spo-
kojen. Trochu mě znepokojuje 
značný odstup od týmů na prv-
ních třech místech a nepatrný 
náskok před pronásledovateli. 
Obecně jsem s herním projevem 
družstva spokojen. Samozřej-
mě ve 2. lize jsou mnohem vi-
ditelnější naše nedostatky, na 

kterých musíme ještě intenziv-
ně a dlouhodobě pracovat. Jde 
např. o rychlost a přesnost práce 
s míčem, či pohotovost a přes-
nost v kombinaci.

Na podzim jste odehráli také 
pohár FAČR, kde jste v 1. kole 
postoupili před divizní tým 

FK Baník Souš. V 2. kole byly 
úspěšnější soupeřky z Čáslavi. 
Co bylo příčinou prohry?

O výsledku rozhodla větší 
efektivita soupeře v zakončení 
a větší zkušenost jeho hráček.

Plánujete přes zimu posílit 
tým?

Samozřejmě bychom posílili 
rádi, ale do začátku jarní čás-
ti ještě zbývá dlouhá doba, tak 
o konkrétních hráčkách ještě 
nemluvíme. Bude to otázka spí-
še až dalších týdnů, ale budeme 
se snažit, aby se případné posi-
ly zapojily do zimní přípravy co 
nejdříve.  FK Teplice

Šanovská Mušle opět 
v režii Arkadie

Vánoce s Arkadií se sta-
ly za téměř čtvrtstoletí jejich 
existence místem adventní-
ho setkávání nejen kamarádů 
a přátel Arkadie, ale i řady dal-
ších Tepličanů. I když je dnes 
konkurence adventních akcí 
oproti počátku této tradice ve-
liká, v okolí šanovské Mušle se 
každoročně sejde u svařáku, 
štrúdlu a pečených brambor 
dost lidí na to, aby vznikla po-
řádná tlačenice.

 Josef Hon, Arkadie Teplice
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce: 12.–15. 2., 
19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 
10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2019
Sobědruhy, S. K. Neumanna × 5. května – u hřiště: 
25–28. 2., 1.–4. 4., 6.–9. 5., 10.–13. 6., 15–18. 7., 
19.–22. 8., 23.–26. 9., 28.–31. 10., 2.–5. 12. 2019
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku: 19.–
22. 2., 26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Krušnohorská – parkoviště: 1.–5. 2., 8.–12. 3., 12.–
16. 4., 17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 
4.–8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2019
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.: 20.–
23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–
17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2019
Unčínská: 6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–
16. 11., 18.–21. 12. 2019
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ: 1.–
5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–
27. 8., 27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2019
Proboštovská × Táborská: 21.–25. 2., 28. 3. – 1. 4., 
2.–6. 5., 6.–10. 6., 11.–15. 7., 15.–19. 8., 19.–23. 9., 
24.–28. 10., 28. 11. – 2. 12. 2019
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží: 8.–12. 2., 
15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–
24. 12. 2019
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků: 5.–8. 2., 12.–
15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 30. 7. – 
2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 17. 12. – 
20. 12. 2019
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie: 8.–
12. 2., 15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20. 12. 
– 24. 12. 2019
Potoční ul.: 31. 1. – 4. 2., 7.–11. 3., 11.–15. 4., 16.–
20. 5., 20.–24. 6., 25.–29. 7., 29. 8. – 2. 9., 3.–7. 10., 
7.–11. 11., 12.–16. 12. 2019
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské): 27. 2. – 2. 3., 3.–6. 4., 8.–11. 5., 12.–
15. 6., 17.–20. 7., 21.–24. 8., 25.–28. 9., 30. 10. – 
2. 11., 4.–7. 12. 2019
A. Staška 1709–10: 7.–11. 2., 14.–18. 3., 18.–22. 4., 
23.–27. 5., 27. 6. – 1. 7., 1.–5. 8., 5.–9. 9., 10.–
14. 10., 14.–18. 11., 19.–23. 12. 2019
A. Staška 1706–9: 21.–25. 2., 28. 3. – 1. 4., 2.–6. 5., 
6.–10. 6., 11.–15. 7., 15.–19. 8., 19.–23. 9., 24.–
28. 10., 28. 11. – 2. 12. 2019
Zemská 1439: 28. 2. – 4. 3., 4.–8. 4., 9.–13. 5., 13.–
17. 6., 18.–22. 7., 22.–26. 8., 26.–30. 9., 31. 10. – 
4. 11., 5.–9. 12. 2019
Hlávkova: 22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 
12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. 
– 3. 12. 2019
Scheinerova: 8.–12. 2., 15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–
28. 5., 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2019
Nedbalova x Fibichova: 21.–25. 2., 28. 3. – 1. 4., 2.–
6. 5., 6.–10. 6., 11.–15. 7., 15.–19. 8., 19.–23. 9., 
24..–28. 10., 28. 11. – 2. 12. 2019
Edisonova 1841–3 na parkovišti: 4.–7. 3., 8.–11. 4., 
13.–16. 5., 17.–20. 6., 22.–25. 7., 26.–29. 8., 30. 9. – 
3. 10., 4.–7. 11., 9.–12. 12. 2019
Severní × Na Haldách: 28. 2. – 4. 3., 4.–8. 4., 9.–13. 5., 
13.–17. 6., 18.–22. 7., 22.–26. 8., 26.–30. 9., 31. 10. 
– 4. 11., 5.–9. 12. 2019
Gagarinova 1432: 13.–16. 2., 20.–23. 3., 24.–27. 4., 
29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–
19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2019
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.): 28. 2. – 4. 3., 4.–8. 4., 9.–13. 5., 13.–
17. 6., 18.–22. 7., 22.–26. 8., 26.–30. 9., 31. 10. – 
4. 11., 5.–9. 12. 2019
Skupova × Havlíčkova: 4.–7. 2., 11.–14. 3., 15.–18. 4., 
20.–23. 5., 24.–27. 6., 29. 7. – 1. 8., 2.–5. 9., 7.–
10. 10., 11.–14. 11., 16.–19. 12. 2019
Skupova × Thámova: 1.–5. 2., 8.–12. 3., 12.–16. 4., 
17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–
8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2019
Metelkovo nám. × Fügnerova: 14.–18. 2., 21.–25. 3., 

25.–29. 4., 30. 5. – 3. 6., 4.–8. 7., 8.–12. 8., 12.–
16. 9., 17.–21. 10., 21.–25. 11., 26.–30. 12. 2019
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad: 21.–25. 2., 28. 3. – 1. 4., 2.–6. 5., 6.–
10. 6., 11.–15. 7., 15.–19. 8., 19.–23. 9., 24.–28. 10., 
28. 11. – 2. 12. 2019
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“: 
12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 2.–5. 7., 
6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–
27. 12. 2019
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na parkovišti 
přes silnici: 7.–11. 2., 14.–18. 3., 18.–22. 4., 23.–
27. 5., 27. 6. – 1. 7., 1.–5. 8., 5.–9. 9., 10.–14. 10., 
14.–18. 11., 19. – 23. 12. 2019
Kosmonautů: 31. 1. – 4. 2., 7.–11. 3., 11.–15. 4., 16.–
20. 5., 20.–24. 6., 25.–29. 7., 29. 8. – 2. 9., 3.–7. 10., 
7.–11. 11., 12.–16. 12. 2019
Kpt. Jaroše: 25.–28. 2., 1.–4. 4., 6.–9. 5., 10.–13. 6., 
15.–18. 7., 19.–22. 8., 23.–26. 9., 28.–31. 10., 2.–
5. 12 .2019
V Závětří 1676: 25.–28. 2., 1.–4. 4., 6.–9. 5., 10.–
13. 6., 15.–18. 7., 19.–22. 8., 23.–26. 9., 28.–31. 10., 
2.–5. 12. 2019
Doubravická 1683: 31. 1. – 4. 2., 7.–11. 3., 11.–15. 4., 
16.–20. 5., 20.–24. 6., 25.–29. 7., 29. 8. – 2. 9., 3.–
7. 10., 7.–11. 11., 12.–16. 12. 2019
Raisova 2573 – bok dom: 23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 
1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové: 22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–
11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2019
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900: 7.–
11. 2., 14.–18. 3., 18.–22. 4., 23.–27. 5., 27. 6. – 
1. 7., 1.–5. 8., 5.–9. 9., 10.–14. 10., 14.–18. 11., 19.–
23. 12. 2019
J. Hory × U Horského pramene: 8.–12. 2., 15.–19. 3., 
19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–
10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2019
J. Hory × Vančurova: 8.–12. 3., 12.–16. 4., 17.–21. 5., 
21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–
12. 11., 13.–17. 12. 2019
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo: 4.–7. 3., 8.–
11. 4., 13.–16. 5., 17.–20. 6., 22.–25. 7., 26.–29. 8., 
30. 9. – 3. 10., 4.–7. 11., 9.–12. 12. 2019
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka: 20.–
23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–
17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–30. 11. 2019
Jankovcova u garáží (tabák): 1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–
14. 5., 14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 
1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2019
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů: 8.–
12. 2., 15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–
24. 12. 2019
Baarova × Wolkerova 1261 – bok domu: 22.–26. 2., 
29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–
20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2019
Potěminova × K. Čapka: 18.–21. 2., 25.–28. 3., 29. 4. 
– 2. 5., 3.–6. 6., 8.–11. 7., 12.–15. 8., 16.–19. 9., 21.–
24. 10., 25.–28. 11., 30. 12. 2019 – 2. 1. 2020
Zeyerovo nám. 1300: 4.–7. 2., 11.–14. 3., 15.–18. 4., 
20.–23. 5., 24.–27. 6., 29. 7. – 1. 8., 2.–5. 9., 7.–
10. 10., 11.–14. 11., 16.–19. 12. 2019
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh: 9.–13. 3., 13.–
17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka × Foersterova: 8.–12. 3., 12.–16. 4., 
17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 30. 8. – 3. 9., 4.–
8. 10., 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2019
Křičkova × Škroupova: 18.–21. 2., 25.–28. 3., 29. 4. – 
2. 5., 3.–6. 6., 8.–11. 7., 12.–15. 8., 16.–19. 9., 21.–
24. 10., 25.–28. 11., 30. 12. 2019 – 2. 1. 2020
Křížkovského 2508–10: 1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 
14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 1.–
5. 11., 6.–10. 12. 2019
P. Holého × Purkyňova: 5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2019
Kollárova × Hálkova, event. Mrštíkova × Potěminova: 
6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 26.–29. 6., 

31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–16. 11., 18.–
21. 12. 2019
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul.: 25.–28. 2., 
1.–4. 4., 6.–9. 5., 10.–13. 6., 15.–18. 7., 19.–22. 8., 
23.–26. 9., 28.–31. 10., 2.–5. 12. 2019
Tyršova: 13.–16. 2., 20.–23. 3., 24.–27. 4., 29. 5. – 
1. 6., 3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 20.–
23. 11., 25.–28. 12. 2019
Dubská × Brožíkova: 15.–19. 2., 22.–26. 3., 26.–
30. 4., 31. 5. – 4. 6., 5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2019
Alejní 2754 – zeleň: 4.–7. 2., 11.–14. 3., 15.–18. 4., 
20.–23. 5., 24.–27. 6., 29. 7. – 1. 8., 2.–5. 9., 7.–
10. 10., 11.–14. 11., 16.–19. 12. 2019
Písečná 2990: 6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–
25. 5., 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2019
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice: 29. 1. 
– 1. 2., 5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6., 
23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 10.–
13. 12. 2019
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice: 
22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–
16. 7., 16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 
3. 12. 2019
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou: 
30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–
22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2019
Stará Mlýnská × Souběžná: 26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4., 7.–
10. 5., 11.–14. 6., 16.–19. 7., 20.–23. 8., 24.–27. 9., 
29. 10. – 1. 11., 3.–6. 12. 2019
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad: 4.–7. 3., 
8.–11. 4., 13.–16. 5., 17.–20. 6., 22.–25. 7., 26.–
29. 8., 30. 9. – 3. 10., 4.–7. 11., 9.–12. 12. 2019
Svatováclavská × Vladislavova: 14.–18. 2., 21.–25. 3., 
25.–29. 4., 30. 5. – 3. 6., 4.–8. 7., 8.–12. 8., 12.–
16. 9., 17.–21. 10., 21.–25. 11., 26.–30. 12. 2019
Novoveská 3090–3: 29. 1. – 1. 2., 5.–8. 3., 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–
4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2019
Habrová 3082: 19.–22. 2., 26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5., 
4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD): 5.–
8. 2., 12.–15. 3., 16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–
20. 12. 2019
Javorová 3025: 26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4., 7.–10. 5., 11.–
14. 6., 16.–19. 7., 20.–23. 8., 24.–27. 9., 29. 10. – 
1. 11., 3.–6. 12. 2019
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230: 26. 2. – 1. 3., 2.–
5. 4., 7.–10. 5., 11.–14. 6., 16.–19. 7., 20.–23. 8., 
24.–27. 9., 29. 10. – 1. 11., 3.–6. 12. 2019
Jugoslávská 1941: 19.–22. 2., 26.–29. 3., 30. 4. – 
3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–
25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Francouzská × Varšavská: 26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4., 7.–
10. 5., 11.–14. 6., 16.–19. 7., 20.–23. 8., 24.–27. 9., 
29. 10. – 1. 11., 3.–6. 12. 2019
Ostravská × Bulharská: 5.–8. 2., 12.–15. 3., 16.–
19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2019
Slovenská 2645 – naproti na zeleň: 18.–21. 2., 25.–
28. 3., 29. 4. – 2. 5., 3.–6. 6., 8.–11. 7., 12.–15. 8., 
16.–19. 9., 21.–24. 10., 25.–28. 11., 30. 12. 2019 
– 2. 1. 2020
Slovenská 2638: 1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 14.–
18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 1.–
5. 11., 6.–10. 12. 2019
Jugoslávská 2534–5: 6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 
22.–25. 5., 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–
12. 10., 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2019
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č. p. 2709–
2717: 30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2019
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.: 
30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–
22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2019
ul. U garáží – u bývalého bunkru: 5.–8. 2., 12.–15. 3., 

16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–
6. 9., 8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2019
Bílinská – točna MHD: 19.–22. 2., 26.–29. 3., 30. 4. – 
3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–
25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2019 – 3. 1. 2020
U Soudu: 6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 13.–
16. 11., 18.–21. 12. 2019
Vrázova × Svojsíkova: 30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 10.–
13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 
2.–5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12.2019
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků: 18.–21. 2., 25.–
28. 3., 29. 4. – 2. 5., 3.–6. 6., 8.–11. 7., 12.–15. 8., 
16.–19. 9., 21.–24. 10., 25.–28. 11., 30. 12. 2019 
– 2. 1. 2020
Libušina 2350 – bok domu na zeleni: 4.–7. 3., 8.–
11. 4., 13.–16. 5., 17.–20. 6., 22.–25. 7., 26.–29. 8., 
30. 9. – 3. 10., 4.–7. 11., 9.–12. 12. 2019
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem: 27. 2. – 
2. 3., 3.–6. 4., 8.–11. 5., 12.–15. 6., 17.–20. 7., 21.–
24. 8., 25.–28. 9., 30. 10. – 2. 11., 4.–7. 12. 2019
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“: 
7.–11. 2., 14.–18. 3., 18.–22. 4., 23.–27. 5., 27. 6. – 
1. 7., 1.–5. 8., 5.–9. 9., 10.–14. 10., 14.–18. 11., 19.–
23. 12. 2019
Stará Duchcovská 403: 19.–22. 2., 26.–29. 3., 30. 4. 
– 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–
25. 10., 26.–29. 11., 31. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Sklářská 223 – 247: 30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 10.–13. 4., 
15.–18. 5., 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–
5. 10., 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2019
V Břízkách – točna MHD: 20.–23. 2., 27.–30. 3., 1.–
4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–
26. 10., 27.–30. 11. 2019
Mostecká 1564 × Ruská: 18.–21. 2., 25.–28. 3., 29. 4. 
– 2. 5., 3.–6. 6., 8.–11. 7., 12.–15. 8., 16.–19. 9., 21.–
24. 10., 25.–28. 11., 30. 12. 2019 – 2. 1. 2020
U Nemocnice 2190 – za garážemi: 4.–7. 3., 8.–11. 4., 
13.–16. 5., 17.–20. 6., 22.–25. 7., 26.–29.8., 30. 9. – 
3. 10., 4.–7. 11., 9.–12. 12. 2019
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada: 4.–7. 2., 
11.–14. 3., 15.–18. 4., 20.–23. 5., 24.–27. 6., 
29. 7. – 1. 8., 2.–5. 9., 7.–10. 10., 11.–14. 11., 16.–
19. 12. 2019
Litoměřická: 25.–28. 2., 1.–4. 4., 6.–9. 5., 10.–13. 6., 
15.–18. 7., 19.–22. 8., 23.–26. 9., 28.–31. 10., 2.–
5. 12. 2019
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků: 
25.–28. 2., 1.–4. 4., 6.–9. 5., 10.–13. 6., 15.–18. 7., 
19.–22. 8., 23.–26. 9., 28.–31. 10., 2.–5. 12. 2019
Jaselská 315 – naproti přes silnici: 26. 2. – 1. 3., 2.–
5. 4., 7.–10. 5., 11.–14. 6., 16.–19. 7., 20.–23. 8., 
24.–27. 9., 29. 10. – 1. 11., 3.–6. 12. 2019
Zrenjaninská 297: 27. 2. – 2. 3., 3.–6. 4., 8.–11. 5., 
12.–15. 6., 17.–20. 7., 21.–24. 8., 25.–28. 9., 30. 10. 
– 2. 11., 4.–7. 12. 2019
Zrenjaninská 320–1: 5.–8. 2., 12.–15. 3., 16.–19. 4., 
21.–24. 5., 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–
11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2019
Buzulucká 305–7: 29. 1. – 1. 2., 5.–8. 3., 9.–12. 4., 
14.–17. 5., 18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–
4. 10., 5.–8. 11., 10.–13. 12.2019
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad: 
15.–19. 2., 22.–26. 3., 26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6., 5.–
9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 18.–22. 10., 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2019
Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 v Cihelní 
ul.): 20.–23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–
13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 27.–
30. 11. 2019
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD: 29. 1. – 1. 2., 5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2019
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na parkoviště: 
14.–18. 2., 21.–25. 3., 25.–29. 4., 30. 5. – 3. 6., 4.–
8. 7., 8.–12. 8., 12.–16. 9., 17.–21. 10., 21.–25. 11., 
26.–30. 12. 2019
Hudcov, Panoráma: 1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 14.–
18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 
6.–10. 12. 2019



NEFIXUJTE NYNÍ CENY ENERGIÍ, RADÍ ODBORNÍCI
Se zvyšováním cen zákazníci řeší otázku, zda fi xovat ceny elektřiny. Nebo zda dokonce pořídit 
ceník, který se odvíjí podle cen na burze. Co radí odborníci? Zeptali jsme se Aleše Pospíšila, 
manažera vnějších vztahů společnosti Centropol Energy, která dodává elektřinu a plyn.

Co radíte zákazníkům? Fixovat ceny 
elektřiny a plynu nebo ne?
AP: Nyní, kdy jsme svědky prudkého 
zdražení, není fi xace logicky tím nej-
výhodnějším řešením. Zákazník se to-
tiž zaváže po několik dalších let platit 

vysokou cenu, a to i v případě, 
že mezitím cena energií opět 
klesne.

Není ale produkt bez fi xace 
ceny riskantní? Dodavatel pak 
může zvyšovat cenu víc a víc.
AP: Vůbec ne. Záleží, jak je 
ceník takového produktu 
konstruovaný. Ceník, který 
vám jasně deklaruje způsob, 
jakým se nová cena stanovu-
je - ideálně prostřednictvím 
objektivní metody, je napros-
to v pořádku. Náš ceník  Ka-
marád říká, že cena na další 

rok je stanovená jako průměrná cena 
na burze za rok předchozí navýšená 
o marži obchodníka. To je naprosto 
transparentní a zákazník ví, že je mu 
účtována oprávněná cena. Když cena 

opět klesne, sníží se mu cena v dalším 
roce automaticky. 

Je to produkt vhodný pro běžného 
spotřebitele?
AP: Rozhodně ano! Spotřebitel vůbec 
nemusí být expertem, znalcem trhu. 
Nemusí nic sledovat a cena se mu 
jednou ročně upravuje podle toho, zda 
na burze zlevnila nebo zdražila. Je to 
naprosto čitelný ceník. Všichni víme, 
že cena elektřiny jednou roste, jednou 
klesá. A zákazníkovi se podle tohoto 
pohybu zcela automaticky upravuje 
cena, která mu je účtována. Je to velmi 
férový a transparentní přístup. Samo-
zřejmě pokud zákazník preferuje jisto-
tu, máme také ceníky s pevnými cena-
mi po celou dobu smluvního vztahu.

Děkujeme za rozhovor.

Když cena elektřiny klesne, 
budete i vy platit 
automaticky méně.

Získejte stejné výhody, 
jako mají velké fi rmy

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

PRODUKT

Opravdu férová cena

Atraktivní cena na trhu
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