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Aquacentrum  
se otevře až v dubnu
STRANA 5

Zprávy

Jarní prázdniny  
si užijete i na Zimáku
STRANA 7

Vladislav 
Tuláček

Vicemistr světa, kterému 
potřásla rukou královna
STRANY 8–9
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PŘEHLED PLESŮ V KRUŠNOHORSKÉM DIVADLE
9/3  Společenský ples sportovců
15/3   Maškarní ples KDT
16/3   Gymnázium Teplice – 4. maturitní  
  ples

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE 
13 a 14/4 1000 Velikonoční tvoření pro veřejnost

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE 
Cyklus přednášek o mezilidských vztazích 
25/2 1730  Štěstí, muška jenom zlatá?
4/3 1730  Je spiritualita cesta k lidskému  
  štěstí?
11/3 1730  Čas truchlení
18/3 1730  Můžou i chudí lidé být šťastní?
25/3 1730  Úzkostné stavy a jejich řešení
Výstavy 
do 25/3 Výstava Skici a ilustrace – soubor  
  výtvarných nápadů Milana Tótha  
  nastřádaných v průběhu asi dvaceti let

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM TEPLICE 
27/2 1900  Mimozemský život – možnosti  
  a hledání 
3/3 1400  Pohádky a souhvězdí 
Série tří filmových pohádek, ve kterých se znovu 
setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem 
a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude 
potkávat různá souhvězdí a hvězdy. 
3/3 1900  Hvězdné nebe a galaxie 
Kombinovaný pořad, který nás v první části 
pomocí přístroje planetária zavede na oblohu 
a seznámí nás s aktuálními souhvězdími. Ve 
druhé části nás čeká film o galaxiích. Seznámíme 
se s podstatou naší Mléčné dráhy a budeme ji 
porovnávat s jinými hvězdnými ostrovy vesmíru.
6/3 1900  Březnová noční obloha  
Za pomoci přístroje planetária se podíváme 
na současný stav oblohy. Ukážeme si hvězdy 
a souhvězdí, která se na obloze objeví během 
jedné pozorovací noci. Nejprve se vydáme na 
podzimní oblohu za Pegasem, Andromedou 
a Perseem. Pokračovat budeme u zimních 
souhvězdí, poznáme Býka, Blížence, Vozku, 
Orion, Velkého i Malého psa. Dále se podíváme 
na jarní část oblohy s Pastýřem, Lvem a Pannou 
a putování po obloze zakončíme na letní obloze 
u Labutě, Lyry a Orla.
10/3 1400  Pohádky o Cvočkovi
10/3 1900  Březnová hvězdná obloha  
Za pomoci přístroje planetária se podíváme 
na současný stav oblohy. Ukážeme si hvězdy 
a souhvězdí, která se na obloze objeví během 
jedné pozorovací noci. Nejprve se vydáme na 
podzimní oblohu za Pegasem, Andromedou 
a Perseem. Pokračovat budeme u zimních 
souhvězdí, poznáme Býka, Blížence, Vozku, 
Orion, Velkého i Malého psa. Dále se podíváme 
na jarní část oblohy s Pastýřem, Lvem a Pannou 
a putování po obloze zakončíme na letní obloze 
u Labutě, Lyry a Orla.
13/3 1900  Jarní hvězdnou oblohou  
Pomocí přístroje planetária se podíváme na 
současný stav oblohy. Ukážeme si hvězdy 
a souhvězdí viditelná na obloze od večera do 
rána. Během naší procházky pod hvězdnou 
oblohou se zmíníme o objektech vhodných 
k pozorování pomocí malých dalekohledů. 
Řekneme si jaké úkazy a děje se na obloze 
odehrají. Podíváme se na viditelnost planet 
a zmíníme novinky a zajímavosti z astronomie.
17/3 1400  Pohádky a souhvězdí  
Série tří filmových pohádek, ve kterých se znovu 
setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem 
a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude 
potkávat různá souhvězdí a hvězdy. 
17/3 1900  Hvězdné nebe a hvězdy – vznik,  
  vývoj a zánik  
Kombinovaný pořad, který nás v první části 
pomocí přístroje planetária zavede na oblohu 
a seznámí nás s aktuálními souhvězdími. Ve druhé 
části nás čeká film o tom, jak hvězdy vznikají, žijí 
a zanikají.
20/3 1900  Hra světel a stínů  
Blíže se seznámíme se stínohrou těles ve sluneční 
soustavě. Ukážeme si principy vzniku zatmění 
Slunce či Měsíce, a nejen to. Zajímat nás budou 
i příbuzné úkazy. Těmi jsou například přechody 
Merkura a Venuše přes Slunce, nebo zákryty 
hvězd Měsícem či planetkami.

24/3 1400  Pohádky o Cvočkovi  
Zažijeme společně příhody profesorova psa 
Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří 
se společně vydali do vesmíru prozkoumávat 
neznámé planety. Tentokrát v příbězích Pes a jeho 
profesor, Start do vesmíru a Planeta hraček. Po 
pohádkách se děti seznámí s hvězdnou oblohou.
24/3 1900  Hra světel a stínů  
Blíže se seznámíme se stínohrou těles ve sluneční 
soustavě. Ukážeme si principy vzniku zatmění 
Slunce či Měsíce, a nejen to. Zajímat nás budou 
i příbuzné úkazy. Těmi jsou například přechody 
Merkura a Venuše přes Slunce, nebo zákryty 
hvězd Měsícem či planetkami.
27/3 1900  Mythologie jarní oblohy  
Souhvězdí – obrázky utkané z hvězd, které si lidé 
z různých kultur a civilizací na obloze vytvořili. 
Lidé si spojili hvězdy do obrazců a těm dali jména. 
Vytvořili tak souhvězdí. Víme, co znamenají a co 
se k nim váže? Půjdeme po stopách starověkých 
představ o hvězdné obloze, podíváme se na jarní 
oblohu očima antického hvězdáře.
31/3 1400  Pohádky a souhvězdí  
Série tří filmových pohádek, ve kterých se znovu 
setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem 
a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude 
potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Tentokrát 
v příbězích Jak si Rákosníček nepomohl k nebeské 
Koruně, Jak Rákosníček zachraňoval mráčky – 
beránky před hvězdným orlem a Jak Rákosníček 
udělal z nebeského Draka kolotoč. Po pohádkách 
se děti seznámí s hvězdnou oblohou.
31/3 1900  Hvězdné nebe a historie  
  Hubbleova vesmírného  
  dalekohledu  
Kombinovaný pořad, který nás v první části 
pomocí přístroje planetária zavede na oblohu 
a seznámí nás s aktuálními souhvězdími. Ve 
druhé části nás čeká film o Hubbleově vesmírném 
dalekohledu, o jeho problémech i úspěších, vše 
doplněno úžasnými pohledy do vesmíru.

KONZERVATOŘ TEPLICE
20/3 1830 Koncert oddělení bicích nástrojů  
28/3 1830 Absolventský koncert Alena  
  Boháčová (pop) + Alison (PM) 
3/4 1830 Absolventský koncert Heleny  
  Cimplové a Hany Bujnovské  
  (zobcové flétny)
9/4 1845 Koncert „Teplická konzervatoř  
  se představuje“

SÁL LÁZEŇSKÉHO DOMU BEETHOVEN 
5/3 1845 Koncert Teplická konzervatoř  
  se představuje
19/3 1845 Koncert Teplická konzervatoř  
  se představuje 

KLUB HVJEZDA
2/3   Not! (hardcore-grind)  
  + F. S. (crossover) + BOB (vše TP)
9/3  Modrá párty ve stylu rockových  
  legend: Blues Rocket  
  (rock‘n‘roll/Teplice) + host
16/3  On-Dree-Sek Forever : Vasilův  
  Rubáš (acid-folk/Praha)
23/3  Gaia Mesiah (crossover-rock/ 
  Praha) a Schlak (crossover- 
  rock‘n‘roll/Teplice)
30/3  Brutus (bigbeat/Rakovník)
6/4  Kurtizány z 25. Avenue (rock-rock/ 
  Praha) a Gorily v mlze (alternative/ 
  Tisá)
13/4   Led Zeppelin revival (hard rock- 
  rock‘n‘roll/ČB) a Jiří  
  Schelinger Memory Band  
  (rock-bigbeat/ČB)
20/4  Čistírna pokaždé jinak (alternative- 
  dance music/Teplice)  
  a Schmutzige Mädchen
27/4  Švihadlo (reggae-dub/Praha)

JAZZ CLUB
8/3 2000  Matt Long Trio (UK/CZ)
15/3 2000  Tom C Walker Band (UK) – blues,  
  soul & funk z Birminghamu
22/3 2000  Tři v triku a Michal Rataj – Tři  
  v triku (dříve Bratři v triku) hrají  
  akustické rockové písničky s vlivy  
  folku, blues a country
29/3 2000  SoulMates (USA/CZ) 
30/3 2000  Hambaeros

KNAK TEPLICE
1/3 2000  Krucipüsk v Knaku
2/3 2000  Oblíbený večírek pro dámy IV.
3/3 2000  Bone Man a Bees Made Honey  
  in the Vein Tree
8/3 2000  MDŽ s Crazy Goddes
8/3 2000  Teplice s Crazy Goddess  
  (Vlasta,ChiChi,Paloma,Naira)
9/3 2000  Tom Petty 52
15/3 2000  Hardcore-metalovej večírek
16/3 2000  Tatabojs v Knaku
22/3 2000  Retro Disco Párty
23/3 2000  AC/CZ, top AC/DC tribute band  
  show v ČR 
5/4 2000  Visací Zámek, SPS, Hlahol
6/4 2000  The Boom Beatles Revival Band  
  and Mike The Littlemark

KINO KVĚTEN
1/3 1330  Jak vycvičit draka 3
1/3 1530  Psí domov
1/3 1730  Bohemian Rhapsody
1/3 2000  Všechno nejhorší 2
2/3 1330  Jak vycvičit draka 3
2/3 1530  Psí domov
2/3 1730  Co jsme komu zase udělali?
2/3 2000  Mrazivá pomsta
3/3 945 a 1330  Jak vycvičit draka 3
3/3 1530  Psí domov
3/3 1730  Co jsme komu zase udělali?
3/3 2000  Mrazivá pomsta
9/3 2000  V. Bellini: Norma

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
3/3 1030  V Půlnočním království žije pyšná  
  princezna Krasomila – dětské  
  představení
4/3 1900  Klíče v neděli – divadelní komedie 
7/3 1000 a 1800 Bratři vrabci a jiné pohádky  
  – vezměte dítě do divadla, přiveďte  
  divadlo k dítěti 
8/3 1000 a 1800 Bratři vrabci a jiné pohádky  
  – vezměte dítě do divadla, přiveďte  
  divadlo k dítěti 
11/3 1900  Misery – divadelní představení
15/3 2000  Maškarní ples Krušnohorského  
  divadla 
18/3 1900  Kleopatra – divadelní komedie  
  s Jitkou Čvančarovou a Michalem  
  Malátným v hlavních rolích
19/3 1900  Film Music Tour 
Čeká vás koncert s původními aranžmá filmové 
hudby  a mohutným zvukem orchestru, který 
je umocněný vizualizací na obří LED obrazovce 
s projekcí filmových ukázek a live záběry sólistů.
24/3 1700  LEA – pátý ročník multikulturního  
  festivalu propojující divadlo, hudbu  
  a tanec
26/3 1900  Brouk v hlavě – divadelní  
  představení 
27/3 1900  Olympic – Permanentní tour 2019  
  – koncert české rockové legendy 
28/3 1000  Sněhurka, zvířátka a sedm  
  mužíčků – představení pro děti
29/3 1000 a 1800 Sněhurka, zvířátka a sedm  
  mužíčků – představení pro děti
31/3 1030  Sněhurka, zvířátka a sedm  
  mužíčků – představení pro děti

DŮM KULTURY
5/3 1600 a 1700 Červená Karkulka – představení  
  pro děti, hraje Maňáskové divadlo  
  v Teplicích
6/3 1900  Laudatio Organum – chvála  
  varhanám – teplická konzervatoř ve  
  spolupráci s Domem kultury vás  
  srdečně zvou na varhanní koncert
7/3 1900  5. Abonentní koncert cyklu B.  
  – koncert Severočeské filharmonie  
  Teplice
10/3 1000 a 1400 Dětský karneval – divadelní  
  a taneční show Divadla v Pytli
20/3 1900  Jarní setkání s písničkou  
  – koncertní program populárního  
  dechového orchestru Lounská 13

21/3 1900  2. Abonentní koncert cyklu C  
  – koncert Severočeské filharmonie  
  Teplice
28/3 1900  6. Abonentní koncert cyklu A  
  – koncert Severočeské filharmonie  
  Teplice

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 3/3  Teplice za první republiky
do 5/5  Graniton – umělecká a užitková  
  keramika 1907–1928
1/3 – 7/4 Cyril Kubeška – Objekty a kresby 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
19/3 1900  Polib tetičku, aneb nikdo není bez  
  chyby – veselohra mimo jiné  
  s Janem Čenským
22/3 1900  Divadlo Járy Cimrmana – těšte se  
  na hru Švestka

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
1/3 2000  Ženy v běhu
3/3 1500  LEGO® příběh 2 
8/3 1700  Capitan Marvel 
8/3 2000  Zelená kniha
9/3 2000  Capitan Marvel
10/3 1500  Robin Hood
15/3 2000  Skleněný pokoj
29/3 2000  LOVEní

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
23/3 2000  Bollywood night – taneční večer  
  ve stylu Bollywoodu

KNIHOVNA DUCHCOV 
27/2 1000 Knihovnický dýchánek

MUZEUM DUCHCOV 
do 28/2 Alina Mamedová: Pod vodou

KULTURNÍ CENTRUM DUCHCOV 
25/2 1530  Setkání všech tříkrálových  
  koledníků 
18/3 1900  Kšanda – komedie známého komika  
  Jaroslava Sypala ze současnosti  
  nabitá humorem
30/3 1500 Maškarní karneval pro děti 

INFORMAČNÍ CENTRUM OSEK
do 25/2  Výstava fotografií Miroslava Rady
2/3 – 11/4 Výstava Zuzany Novotné 

RESTAURACE NA STŘELNICI, KRUPKA
15/3 2000  „Hippie“ zábava – taneční skupina  
  Mix Dance srdečně zve na tradiční  
  bláznivou Pepíkovskou zábavu, která  
  bude letos na téma „Květinové děti“.  
  Retro oblečení vítáno.
16/3 2000  Na „Střeláku“ – DH Unčín  
  a Bohosudov vás srdečně zvou na  
  tradiční Hasičský ples

LIDOVÝ DŮM POZORKA 
26/2  Filmový den s Divadlem V Pytli  
  – užijte si s dětmi zážitkový filmový  
  den, budou natáčet krátké filmy, na  
  programu bude výtvarná dílna atd.

HÁJ U DUCHCOVA 
9/3 1400  Masopust je v Háji – přijďte s námi  
  do tradičního průvodu masopustních  
  masek

KOŠŤANY 
8/3 1700  Maškarní ples
28/3 1600  Stardance 2019 
26/4 1500  Pálení čarodějnic

SRBICE 
20/3 2000  Maškarní ples

AREÁL SK BANÍK MODLANY
30/4 1600 Pálení čarodějnic

 VĚŠŤANSKÁ HOSPŮDKY
15/3 2000  Obecní bál

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ SUCHÉ
6/4 1000  Otevíráme nebe

ČERVENÝ ÚJEZD
16/3 1300  VII. Červenoújezdský masopust

K U L T U R N Í  S E R V I S
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Měly by Teplice 
zastavit doplatek 
na bydlení?

Petr Samek 
40 let, provozovatel 
hudebního klubu 
Teplice 
Úplně zastavit asi 
ne, občas je potřeba 

někomu pomoct. Sám jsem s rodinou 
tento příspěvek využil v době, kdy byla 
manželka na mateřské a já bez práce. 
Někdy lidem nezbývá nic jiného, než 
požádat stát o pomoc, avšak nemělo 
by se to zneužívat. 

Eliška Beňková  
35 let, supervizorka  
Teplice 
Doplatek na bydlení? 
Komu? Já když byla 
bez práce, tak se mi to 

počítalo zpětně a nemám nárok. Tak 
proč „jiní“ ano? Neříkám – podpora 
by měla být, ale vyživovací podpora 
nepřizpůsobivým… 

Simona Malá 
43 let, zaměstnaná 
Teplice  
Měl, já jsem 
samoživitelka a nikdy mi 
žádný nedali. Musím se  

  starat sama. 

Veronika Bleilová  
27 let, MD 
Teplice  
Myslím si, že jsou 
potřební lidé, kteří to 
ocení, takže doplatek by 

určitě existovat měl. Celkově bychom 
měli být více solidární a považovat 
třeba i bezdomovce za normální lidi, 
kteří jen holt nemají peníze. 

A N K E T A
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Památkáři brzdí opravy  
nebezpečných Hadích lázní
Teplice – Budova Hadích lázní je 
podle posudku Českého vysokého 
učení technického nebezpečná. 
Z chátrajícího objektu spadla část 
římsy. Část zdiva se musela pode-
přít, aby nedocházelo k dalšímu 
zřícení. Odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu teplického 
magistrátu nařídil zpracování od-
borných statických posudků.

„Po jejich posouzení vydá ne-
prodleně rozhodnutí o provedení takových zabezpečovacích prací, 
aby zabránily dalšímu chátrání stavby,“ říká Radka Senftová z teplic-
kého magistrátu.

Soukromý majitel, Jaroslav Třešňák, chce objekt přestavět, ale 
jeho záměr zatím naráží na odpor památkářů. Jedná se o klasicistní 
pavilonový dům a navržené zásahy by podle památkářů poškodili pa-
mátkovou hodnotu. 

„Pokud chcete reagovat na současné požadavky legislativní, nor-
mové a tak dál, tak do objektu musíte nějakým způsobem zasáhnout. 
Každý ze správců objektu nějak zasáhl, jen my nesmíme,“ řekl archi-
tekt Petr Sedláček, který na návrzích nové podoby Hadích lázní už 
devět let pracuje.

Lázeňská léčebna až pro 200 dětí s pohybovými poruchami v Ha-
dích lázních v Teplicích. To je plán majitele budovy, který chce do Ha-
dích lázní investovat kolem dvou set milionů korun. Dům bude stát 
odhadem 50 až 70 milionů a 130 milionů budou stát nové technolo-
gie. „Pod objektem je pramen, který by mohly lázně čerpat, objekt je 
napojen také na hlavní rozvod lázeňských pramenů,“ dodal Jaroslav 
Třešňák.  gz
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Trapný svátek?

Kdesi 
jsem četla, 
že Meziná-
rodní den 
žen, kte-
rý se slaví 
8. března,  
je trapný.

Trapný, 
protože se 
zdrcnul na vzpomínku na po-
vadlý karafiát, oschlý chlebí-
ček a podnikovou oslavu, kde 
slavili víc muži než ženy?

Takže fakta: Mezinárodní 
den žen se slaví jako připo-
mínka demonstrace newyor-
ských dělnic z 8. března 1908 
proti těžkým pracovním a ži-
votním podmínkám. MDŽ si 
lidé poprvé připomněli v roce 
1911 v několika zemích Evro-
py řadou manifestací, ale teh-
dy to bylo ještě 19. března.

Od doby, kdy na čtyřicet 
tisíc švadlen vyšlo do ulic, 
uběhlo už 111 let. Na pracov-
ním trhu pokračuje platová 
diskriminace žen a pracují-
cích matek, částečné úvazky 
pro matky jsou nedostupné 
a stále chybějí místa ve ve-
řejných jeslích a školkách. 
A obecně pořád přetrvávají 
předsudky vůči ženám a je-
jich schopnostem.

Připomínat si tahle fakta, 
aby se nelichotivé statistiky 
změnily, je důležité. Zatímco 
na Valentýna se slaví osto-
šest, MDŽ tak nějak chřadne.

Takže oslavme to 8. břez-
na.

 Gabriela Zlámalová
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V Zámecké kácí rizikové stromy
Teplice – Teplický magistrát ne-
chal v loňském roce zkontrolo-
vat v Zámecké zahradě stovky 
potenciálně rizikových stromů, 
u kterých by mohlo dojít k vy-
vrácení nebo zlomu. Bohužel 
u několika zkontrolovaných 
stromů se potvrdilo bezpeč-
nostní riziko a musí se odstra-
nit. 

„V roce 2018 bylo provedeno 
hodnocení 2 066 kusů dřevin, 
ze kterého vyplynula nutnost 
pokácet 17 havarijních dřevin. 
Z dendrologie dále vyplývá, 
že bude nutné pokácet i další 
dřeviny, a to s ohledem na je-
jich zdravotní stav. Tyto však 

nejsou havarijní, proto budou 
v souladu s tímto posudkem ká-
ceny postupně, a to v navrho-
vaném horizontu do přibližně 
pěti let,“ přibližuje teplický pri-
mátor Hynek Hanza a dodává, 
že by laik na řadě dřevin nepo-
znal, že jsou poškozené a že je 
nutné je pokácet. „Proto se také 
setkáváme s občasnými reakce-
mi, kritikou občanů, že kácíme 
zdravé stromy. Pokud se však 
následně vidí dutý kmen nebo 
pařez, tak chápou důvody, proč 
muselo dojít ke kácení,“ dodal 
primátor.

Město pokácené dřeviny na-
hradí, ale protože je Zámecká 

zahrada kulturní památkou, 
tak počet a druh dřevin musí 
magistrát konzultovat s památ-
káři. Výsadby v Zámecké za-
hradě jsou naplánovány na le-
tošní podzim.  gz

Policisté cvičili záchranu 
z probořeného ledu
Teplicko – Oteplení ovlivňuje 
kvalitu ledu na vodních plo-
chách, proto policisté využili 
společně se saskými kolegy za-
mrzlé vodní plochy a cvičili zá-
chranu osob z vodní hladiny. 

„Policisté si vyzkoušeli, jak 
postupovat při sebezáchraně 
bez pomůcek i s pomocí bod-
ců. Procvičili si postupy, které 
lze použít při záchraně osoby 
probořené v ledu jednotlivcem 
nebo více osobami. K vidění 
tak byla záchrana bez pomů-
cek i jištění zachránce z břehu 
lanem, záchrana pomocí nafu-
kovací matrace, páteřní desky 
i takzvaný lidský řetěz,“ řekla 
policejní mluvčí Šárka Poláč-
ková.

Policisté monitorují oblíbe-
ná místa na zamrzlých jeze-
rech, rybnících i řekách, kde 
se shromažďuje větší množství 
lidí k zimním aktivitám. Vý-
sledky měření jsou k dispozici 
na webových stránkách Kraj-
ského ředitelství policie Ústec-
kého kraje.  gz

Rozhledna ledvické elektrárny vyhlášena dobrým skutkem
Teplice – V teplic-
kém Zahradním 
domě se vyhlašova-
la anketa Osobnost 
roku 2018 Ústecké-
ho kraje. 

Cena je vyhla-
šována v pěti ka-
tegoriích a v kate-
gorii dobrý skutek 
zvítězila ledvická 
elektrárna, která 
otevřela vloni pro 
veřejnost proskle-
nou vyhlídku s pří-
stupným ochozem 
ve výšce 144 metrů. V dalších 
kategoriích zvítězili: Podniká-
ní a management – Jiří Dušek, 
jednatel firmy Infinity Energy 
z Ústí nad Labem, Veřejná sprá-
va – Helena Hingarová, vede 
artefilektickou skupinu Diako-
nie ČCE v Litoměřicích, Kultura 
– Radka Růžičková, nastarto-
vala Galerii v Zahradním domě 

v Teplicích, Sport – Miroslav Ur-
ban, zakladatel Hopman Teamu 
Žatec, organizátor běžeckých 
závodů. Zvláštní ceny poroty 
získali: Lenka Machaloušová, 
ředitelka Arkadie, Jan Štěrba, 
primář teplických lázní a lékař 
teplických fotbalistů, Jaroslav 
Kubera, bývalý teplický primá-
tor a předseda Senátu.  gz

Omezení u Hostomic 
jen tak neskončí
Teplicko – Na čtyřproudové sil-
nici I/13 mezi Teplicemi a Bíli-
nou je už od loňského podzimu 
dopravní omezení u Hosto-
mic. Provoz je zde svedený do 
dvou pruhů a vypadá to, že 
toto omezení může trvat až 
dva roky. 

Svah pod vozovkou se totiž 
hýbe a odborníci našli i několik 
prasklin přímo na silnici. Příči-
nou nestability je nejspíš spod-
ní voda. Podle Ředitelství silnic 
a dálnic je nutné nejdříve zjis-
tit rozsah škod způsobených 
pohybem podloží. Až podle vý-
sledků průzkumů se rozhodne, 
jak se bude svah sanovat.

Podobný problém se v našem 
kraji už vyskytl. Šlo o sesuv 
svahu na stavbu dálnice D8 
nad Prackovicemi nad Labem, 
který v létě 2013 po prudkých 
deštích zasypal už hotovou 
dálnici. Nedávno Ředitelství 
silnic a dálnic podloží Pracko-
vické estakády zpevňovalo.  gz

V pokladně magistrátu 
už zaplatíte i kartou
Teplice – Platba kartou se stává 
samozřejmostí. Nově zaplatí-
te vše potřebné bez nutnosti 
nošení hotovosti i na teplic-
kém magistrátu. Všechny po-
kladny jsou vybaveny plateb-
ními terminály. „Pokladny jsou 
umístěny v obou budovách, na 
náměstí Svobody i na Míro-
vém náměstí,“ dodává Radka 
Senftová z teplického magist-
rátu.  gz

Jak vidíte možnosti 
sportování ve městě?
Teplice – Teplický magistrát oslo-
vuje veřejnost, aby mu pomohla 
s plánem rozvoje sportu. Stačí 
odpovědět na patnáct otázek, 
ve kterých vyjádříte svůj názor 
na možnosti sportování v Tepli-
cích. Podobná anketa proběhla 
už loni na podzim, ale setkala se 
s malým zájmem Tepličanů.

„Obyvatelé Teplic a zájemci 
o sportování ve městě mohou 
vyjádřit svůj názor na stávající 
situaci v oblasti sportu a pohy-
bových aktivit a svoji spokoje-
nost či nespokojenost s mož-
nostmi, které město Teplice 
nabízí. Dotazníky jsou anonym-
ní,“ řekla Radka Senftová z tep-
lického magistrátu. 

Dotazník je k dispozici do 
2. března na webu města.  gz

Jde také o společenskou odpovědnost 
a pomoc potřebným
V kategorii podnikání a management byl mezi 
nominovanými Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů 
společnosti AGC Czech Flat Glass v Teplicích.

Co na nominaci v anketě říkáte?
Samozřejmě si nominace velice vážím, velmi mě potěšila.

Souvisí nominace i s tím, že AGC dlouhodobě vede 
žebříčky soutěže o nejlepšího zaměstnavatele?
Myslím si, že ano. Nejde jen o nejlepšího zaměstnavatele, ale i o další oblasti, 
jako je společenská odpovědnost a pomoc potřebným v rámci našeho regionu. 
Souvisí s tím nejen aktivity společnosti AGC, ale nově i aktivity FK Teplice, kde 
právě v oblasti společenské odpovědnosti vznikla celá řada nových a velmi dobrých 
aktivit – například „Žlutomodrá splněná přání“. Těší mě, že tyto aktivity pomáhají 
potřebným, přináší jim v jejich složitém životě alespoň trochu radosti a v důsledku 
jejich zviditelnění se k poskytované pomoci přidávají i další subjekty. 

Jak se AGC vedlo loni a jak vidíte rok letošní?
Loni se AGC nevedlo úplně dobře, protože jsme se potýkali s technickými problémy 
ve výrobách a protože tyto problémy přetrvávají i v letošním roce, bude i tento rok 
z hlediska dosažení cílů, které máme stanoveny, poměrně složitý.  gz

MINIROZHOVOR



Z P R Á V Y

5

ú n o r  2 0 1 9

Aquacentrum se otevře až v dubnu
Teplice– I když se stavba proti 
plánu opozdila, tak jsou prá-
ce v plném proudu a otevření 
se blíží. „Rekonstruuje se té-
měř celý areál, přistavuje se 
nový plavecký bazén, přistavu-
je se nástavba s novým záze-
mím. Měli jsme před rekon-
strukcí jednu strojovnu, nyní 
máme tři strojovny,“ přibližuje 
ředitel areálu Michael Paras-
ka a dodává: „Aktuální termín 
dokončení stavby je 30. břez-
na. Otevření nebudeme odklá-
dat, proběhne hned začátkem 
dubna.“ 

Stavba ze začátku probíhala 
za úplného provozu, po půlro-
ce se zavřela sauna a měsíc na 
to se zavřel bazén. Práce nyní 
probíhají ve všech částech 

areálu a z pohledu technologie 
je hotovo přibližně 85 procent. 
„Dokončují se práce na tobogá-
nu, přípravné práce na montáž 
široké skluzavky, pracuje se 
na technologiích pro všechny 
atrakce. V plném proudu jsou 
práce obkladačů. Obloženy 
jsou stěny kruhového bazénu, 

včetně atrakce houpací jesky-
ně, na dně bazénu se rýsuje 
chobotnička, která je neodmy-
slitelnou součástí našeho are-
álu. V rekreačním bazénu jsou 
obloženy stěny, atrakce divoká 
řeka, dojezd široké skluzavky 
a veškeré schody do bazénu. 
Brzy budou zahájeny práce na 
montáži nové sauny,“ popisuje 
ředitel aquacentra. 

Opoždění ale navýší cenu. 
Město Teplice za přestavbu za-
platí nejspíš více než plánova-
ných 240 milionů korun, které 
dá jen z vlastních prostřed-
ků. „Jaká bude konečná cena 
stavby ještě nevím, do konce 
stavby chybí ještě jeden a půl 
měsíce,“ uzavírá Michael Pa-
raska.  gz

Areál Barbora má 
staronového nájemce
Teplicko – Jeden zájemce reago-
val na vyhlášení jeníkovské-
ho úřadu o pronájmu pozemků 
v areálu Barbora na Teplic-
ku. Pronájem se týká pozem-
ků u jezera a některých sta-
veb. Zájemci o pronájem mohli 
své přihlášky podat na obecní 
úřad do konce ledna. 

„Přihlásil se jeden zájem-
ce a na posledním zasedání 
obce proběhlo výběrové řízení. 
Zastupitelstvo schválilo jako 
nového nájemce obecních po-
zemků areálu Barbora spo-
lečnost Via Sport s.r.o. a za 
stejných podmínek jako v mi-
nulém období,“ řekla starostka 
Jeníkova Stanislava Kubajko-
vá a dodala, že jde o bývalého 
nájemce.

Pronájem by měl být uza-
vřen do konce roku 2022. 
V případě, že nájemce do 
úprav a zvelebení areálu za-
investuje, může být pronájem 
prodloužen. Úhradu za proná-
jem stanovilo vedení obce na 
520 000 korun ročně.  gz

Město bezdoplatkovou zónu nechystá
Teplice – Desítky obcí a měst 
vyhlašují nebo plánují vyhlá-
sit bezdoplatkové zóny, v nichž 
nově příchozí nedostanou do-
platek na bydlení. Snaží se tak 
zabránit obchodu s chudobou. 
Od března bezdoplatková zóna 
bude platit na celém území sou-
sední Ústí nad Labem a Trmic.

Podle teplického primátora 
Hynka Hanzy v současné době 
není ve městě žádná ubytov-
na, kde se vyplácí doplatek 
na bydlení. A ani se do Teplic 
žádní nepohodlní nájemníci 

z různých míst republiky nestě-
hují. Podle odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví teplického 
magistrátu se do města stěhu-
jí pouze jednotlivci či rodiny, 
a to především z okolních měst 
a obcí. Momentálně probíhá 
mapování situace v rámci od-
borů a organizací města k otáz-
ce oblasti s nárůstem sociálně 
negativních jevů podle zákona 
o pomoci v hmotné nouzi.

Bezdoplatkovou zónou je ob-
last, kterou vedení města po-
mocí opatření obecné povahy 

prohlásila za oblast se zvýše-
ným výskytem sociálně nežá-
doucích jevů, v níž nově pří-
chozí obyvatelé nemají nadále 
nárok na výplatu doplatku na 
bydlení.

„Samozřejmě i v Teplicích 
existují lokality či domy, kde si 
okolí na soužití stěžuje. Nicmé-
ně v těchto lokalitách nedochá-
zí k přílivu či odlivu nájem-
níků,“ říká teplický primátor 
a dodává, že je potřeba tuto 
problematiku urychleně řešit 
legislativně.  gz

Při snowtubingu se těžce 
zranila žena, dítě zachránila 
Teplicko – Na atrakci zvané 
snowtubing se zranila sedma- 
třicetiletá žena a její čtyřletá 
příbuzná. V Dolní Moldavě vy-
létli z dráhy a narazily do stro-
mu, pro ženu musel přiletět zá-
chranářský vrtulník.

„Byli jsme na místě během 
několika málo minut. Po vyšet-
ření se ukázalo, že holčička vy-
vázla jen s několika drobnými 
odřeninami, přesto jsme ale do-
poručili návštěvu lékaře,“ řekl 
Jan Mach, zasahující člen Hor-
ské služby Krušné hory s tím, 
že žena měla tolik duchapří-
tomnosti, aby dítě před nára-
zem vystrčila na sníh.

Na rozdíl od holčičky na tom 
byla paní podstatně hůř. „Měla 
za sebou krátké bezvědomí 
a stěžovala si na silnou bolest 
v hrudníku i hlavy, zároveň kr-
vácela z uší a nosu. To nasvěd-
čovalo vážnému poranění hlavy 
a zřejmě i nějakému vnitřní-
mu zranění. Proto jsme vyžá-
dali pomoc vrtulníku Letecké 

záchranné služby z Ústí nad La-
bem,“ uvedl Jan Mach.

Snowtubing je sjezd na na-
fukovacím kruhu se sedátkem 
uprostřed. „Taková věc je na-
prosto neuříditelná, a když jez-
dec nemá bezpečnostní přilbu, 
právě jako ji neměla ona žena, 
velice riskuje,“ komentoval ne-
hodu náčelník Horské služby 
Krušné hory Miroslav Güttner 
a dodal, že naprostý nerozum 
je brát na snowtubing malé 
dítě.  gz

Staré džíny pomáhají 
díky sklářům 

Dubí – V továrně v Dubí, která 
vyrábí skleněné lahve a oba-
ly, najdou zaměstnanci nově 
sběrné místo, kam mohou při-
nést staré džíny. Továrna totiž 
zahájila spolupráci s teplic-
kou Arkádií. Ze starých džínů 
chráněná dílna Arkádie vyrábí 
dárkové předměty.

„Pomoci tentokráte může 
opravdu každý, stačí přinést 
džíny, které už jen zabírají 
místo ve skříni,” uvedla Blanka 
Stránská ze sklárny O-I v Dubí. 

„Bez podobných sbírek by 
prakticky skončil výrobní pro-
gram recyklace rifloviny, ze 
které šijeme tašky, zástěry 
a polštáře. Džíny proto sbírá-
me celoročně. Bez toho by byl 
program v ohrožení, přestože 
poptávka po našich výrobcích 
je veliká,“ dodala Dana Orgoní-
ková z Arkádie.  gz

Teplice vstoupily do 
Svazu měst a obcí 
Teplice – Tradiční setkání za-
hájil Svaz měst a obcí České 
republiky v Ústeckém kraji. Po-
sledním statutárním městem, 
které přistoupilo do svazu, jsou 
Teplice. Rozhodli o tom tepličtí 
zastupitelé na svém posledním 
zasedání. „Vedení města Tep-
lic se bude moci podílet spolu 
s dalšími členy na přípravě zá-
konů a opatření ovlivňujících 
život místních samospráv,“ řek-
la Radka Senftová z teplického 
magistrátu.  gz

Lázeňská bude 
na konci května

Foto: horskasluzba.cz

Teplice – Termín letošního za-
hájení 865. lázeňské sezony 
připadne na poslední víkend 
v květnu, 25. a 26. května. 

Město i tentokrát zaplní de-
sítky tisíc návštěvníků. V prů-
běhu dvou víkendových dnů 
se Teplice promění v jeden ve-
liký festival otevřený hudbě 
téměř všech žánrů. Koncerty 
budou tradičně na několika 
pódiích. 

Dvoudenní program slav-
ností připravuje teplický dům 
kultury.  gz



AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice,  www.agc-yourglass.com

PLANIBEL CLEARSIGHT
Objevte neviditelné sklo
Planibel Clearsight je exkluzivní antireflexní sklo společnosti AGC. Speciální antireflexní povlak pomáhá 
minimalizovat oslnění a snižuje odraz světla na pouhých 0,8 % – výrazně nižší než běžné sklo float. Při pohledu 
z vnější strany se zdá, že sklo je vysoce transparentní a neodráží jeho okolí. Objekty za sklem jsou jasně viditelné 
a lze je předvádět v plné míře. Z tohoto důvodu je Planibel Clearsight ideální volbou pro vitríny, výlohy, muzea, 
stadiony a markýzy – nebo kdekoli jinde, kde jsou požadovány vynikající transparentnost a minimální reflexe. 

Pro více informací: pavel.wondrak@eu.agc.com - 724 269 872  
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Lanovka na Komárku zdražuje
Krupka – Zatímco dosud stála 
jedna cesta z Bohosudova na 
Komáří vížku osmdesát korun, 
tak nově cestující zaplatí sto 
třicet korun. 

Cesta tam i zpět přijde do-
spělého na 200 korun. Děti od 
5 do 10 let zaplatí 100 korun 
a za zpáteční cestu 150 korun. 
Cyklistu bude stát cesta na 
Komárku 150 korun. Protože 
lanovka řadu let cenu nemě-
nila, tak se letošní padesáti-
korunové zdražení zdá docela 
výrazné.

„Zvyšují se ceny veškerých 
vstupů. Zvýšily ceny energií, 

rostou náklady na údržbu, na 
potřebné revize i na mzdy za-
městnanců. Jedná se o technic-
kou kulturní památku, takže 
na nákladové straně jsou i spe-
cifika, která se týkají zachová-
ní technického chodu lanovky. 

My jsme v podstatě neměli jiné 
řešení,“ vysvětluje místosta-
rosta Krupky Rostislav Kadlec. 

Dvousedačková lanovka je 
dlouhá téměř 2,5 kilometru, 
což z ní dělá nejdelší lano-
vou dráhu bez mezizastávky 
v České republice. Lanovka 
byla v roce 1952 dokončena 
a v roce 1953 již plně sloužila 
cestujícím. Do roku 1996 pa-
třila Českým drahám, poté ji 
Fond národního majetku pro-
dal soukromému majiteli. Roč-
ně převeze zhruba 50 tisíc lidí. 
Lanovka je s celoročním pro-
vozem.  gz

Jarní prázdniny 
na Zimáku

Teplice – Nemáte pro své děti 
program na jarní prázdniny 
a nechce se vám sedět doma? 
Nazujte brusle a přijďte celá ro-
dina na nový teplický Zimák na 
prázdninové bruslení.

Během jarních prázdnin se 
budou na Zimáku konat mimo-
řádná veřejná bruslení. Budou 
probíhat od pondělí do pátku 
od 10:00 do 12:00 a od 18:30 do 
21:00 hodin. Vstupné je 40 Kč 
za osobu. Běžné hodiny brus-
lení pro veřejnost jsou ve stře-
du od 8:00 do 10:00 a od 18:00 
do 21:00 a bruslení pro rodiče 
s dětmi od 16:00 do 18:00 ho-
din, veřejné bruslení v pátek 
je od 19:00 do 22:00, v sobotu 
od 18:00 do 22:00 a v neděli od 
9:00 do 12:00 hodin. Vstupné je 
také 40 Kč na osobu.

„Teplický Zimák přivítal první 
návštěvníky na veřejném brus-
lení 20. února. Na 6. března při-
pravujeme ceremoniál slavnost-
ního otevření s programem pro 
veřejnost,“ říká náměstek pri-
mátora Teplic Jiří Štábl.

Nový zimní stadion najdete 
vedle Sportovní haly Na Stína-
dlech. Podrobnější informace 
najdete na zitteplice.cz.  gz

Cyklozávod Milada bude letos plný novinek

Výtěžek z plesu půjde 
na dobrou věc

Obyvatele Teplic 
obtěžuje hluk
Teplicko – Až statisíce lidí ve vel-
kých městech spí v nadměrném 
hluku. Devět z deseti obyvatel 
je vystavených v noci většímu 
hluku v Praze, Brně, Ostravě, 
Plzni, Olomouci a také v Ústí 
nad Labem a Teplicích. O něco 
lépe jsou na tom v Liberci, kde 
hluk obtěžuje osm z deseti lidí. 

Podle Světové zdravotnické 
organizace (WHO) i českých 
hygieniků by neměl hluk před 
okny domů přesáhnout bě-
hem dne v průměru 55 a v noci 
40 decibelů. Dennímu hluku 
přes 60 decibelů je vystave-
na téměř polovina Ostravanů 
a čtvrtina obyvatel Ústí. Jedou-
cí auto vydává průměrně hluk 
70 decibelů.

V noci hluk prokazatelně pů-
sobí na poruchy spánku a zvý-
šené užívání léků na spaní. 
Hluk od 60 decibelů může mít 
vliv i na nemoci srdce, jako je 
vysoký tlak nebo ischemická 
choroba srdeční.  gz

Více turistů ve městě
Teplice – Vedení Teplic chce 
zamezit stěhování obyvatel 
a zároveň zlepšit image měs-
ta a přilákat více turistů. Vy-
užije k tomu propagaci města 
a má v plánu zúžit spolupráci 
s lázněmi.

Podle náměstka Jiřího Štáb-
la, který se stal novým radním 
ve Sdružení lázeňských míst, 
jsou připravené plány zapojit 
infocentrum a zvýšení infor-
movanosti nejen občanů ve 
městě, ale i v rámci republi-
ky. „Spolupracujeme s mini-
sterstvem pro místní rozvoj 

i s CzechTourismem,“ řekl Jiří 
Štábl. „Máme řadu ambicióz-
ních plánů a věřím, že se nám 
je podaří naplnit,“ dodal. 

Do rady Sdružení lázeňských 
míst byl Jiří Štábl zvolen až do 
roku 2022. Teplice jsou čle-
nem Sdružení, jež je organiza-
cí lázeňských měst a obcí, na 
jejichž území jsou lázeňská za-
řízení a mají schválený status 
lázní, už od roku 2002. Sdru-
žení přispívá k obnově lázeň-
ských památek a vytváří pod-
mínky pro regeneraci a rozvoj 
lázeňství.  gz

Teplice – Městský ples se pove-
dl. Program byl i letos opravdu 
bohatý. Na plese vystoupil zpě-
vák Petr Kolář nebo byla k vi-
dění muzikálová show Mamma 
Mia s Jitkou Asterovou a Boř- 
kem Slezáčkem. Předtančení 
se ujali fináloví účastníci Star 
Dance Pavla Tomicová a Marek 
Dědík. Vstupenka stála 400 ko-
run a výtěžek ze vstupného 
bude tradičně věnován na ve-
řejně prospěšné účely. Celým 
slavnostním večerem provázel 
Jan Čenský.  gz

Pozemky v lázeňské části město neprodá
Teplice – Zastupitelé zatím 
odmítli pozemky v okolí Ro-
oseveltovy ulice u Zámecké 
zahrady prodat a to hned čty-
řem zájemcům. 

Pozemky mezi Sadovými 
lázněmi a penzionem U Ko-
zičky by chtěla společnost 
JTH Holding teplického pod-
nikatele Jaroslava Třešňáka. 
Kdysi zastavěná místa chtěl 
developer pod dohledem ar-
chitektů využít k lázeňské 
zástavbě. JTH Holding má 
kromě zmíněných pozemků 

zájem i o pozemky v hor-
ní části Rooseveltovy ulice 
a další dvě parcely v sousední 
ulici Dr. Vrbenského. 

Dalším zájemcem jsou Láz-
ně Teplice, které chtějí přímo 
u Sadových lázní koupit po-
zemky, na kterých je i silnice 
vedoucí za budovu. Téměř po-
lovinu pozemků, o které má 
zájem JTH Holding, chce fir-
ma TPA Invest, aby tam moh-
la postavit bytový dům. O po-
zemky těsně vedle penzionu 
U Kozičky usiluje společnost 

Apifera, která by chtěla pen-
zion dál rozšířit. 

Tepličtí zastupitelé se shod-
li, že je zájem investorů těší. 
Podle primátora to ale musí 
mít určité hranice. Právě kvů-
li lukrativní poloze se rozhod-
li pozemky zatím neprodávat. 

„Jde o pozemky, které by 
určitě město nechtělo neu-
vážlivě prodat, do budouc-
na plánuje rekonstrukci celé 
této oblasti,“ řekla k rozhod-
nutí zastupitelů radní Věra 
Říha.  gz

Chabařovice – Oblíbený závod, 
jehož loňský ročník zazname-
nal ve své jedenáctileté histo-
rii rekordní účast závodníků, 
slibuje několik novinek. Jed-
nou z největších bude úprava 
hlavních tras závodu. Ty bu-
dou více atraktivnější. Důka-
zem toho, že Cyklozávod Mi-
lada je opravdu pro všechny, 
je nová kategorie pro majitele 
elektrokol. 

Pro větší pohodlí při výdeji 
startovních čísel a startovních 

balíčků bude pro cyklisty popr-
vé možnost si vše vyzvednout 
už o den dříve v Hypermarke-
tu Globus Trmice. Čipy budou 
připevněné přímo na startov-
ním čísle.

Tradičně bohatý doprovod-
ný program a služby pro zá-
vodníky rozšíří nový Globus 
karavan s širokou nabídkou 
občerstvení nebo fotokoutek 
zdarma.

„Na každé naší akci 
se snažíme závodníkům 

i návštěvníkům přinést něco 
nového. Cyklozávod v tomto 
ohledu není výjimkou. Často 
se jedná o podněty a přání sa-
motných účastníků,“ řekl je-
den z organizátorů cyklozávo-
du Michal Neustupa.

Cyklozávod Milada je sou-
částí sportovního seriálu Mi-
lada Tour a už jeho 12. ročník 
se bude konat 4. května. Více 
o seriálu, online registrace 
a další informace najdete na 
www.miladatour.cz.  zt
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Třicetiletý rodák z Teplic se věnuje 
ne úplně obvyklému sportu, Skotským 
hrám. Jeho jméno a výsledky budí respekt 
u soupeřů nejen ve Skotsku, domovině 
Skotských her. Výkonům sympatického 
Vladislava přihlížela a k výhře gratulovala 
dokonce i samotná královna Alžběta II.
Gabriela Zlámalová

Vicemistr světa, kterému potřásla rukou anglická královna

Jak dlouho už sportujete a jak 
jste se dostal ke Skotským 
hrám? 

Sportuji už od dětství, přes 
atletiku a vzpírání jsem se 
dostal právě až ke Skotským 
hrám. Skotským hrám, takzva-
ným Highlandgames, se věnuji 
profesionálně.

Skotské hry… co je to vlastně 
za sport? 

Skotské hry jsou předchůd-
cem novodobé atletiky. Jde 
hlavně o vrhačské disciplí-
ny, hod kladivem, hod diskem 
a vrh koulí. K těmto disciplí-
nám je přidán hod kládou 
a hod závažím do výšky. Je to 
dost podobné atletice a tré-
nink je v podstatě stejný, jen 
více disciplín.

To se závodí ve skotském kil-
tu? Jaké to je? 

Ano, je to hlavní podmínka, 
pokud se chcete her zúčastnit. 
Je to trochu přítěž, ale pohybo-
vat se v něm dá.

A ve kterých disciplínách se 
vlastně soutěží? 

Jak jsem se už zmínil, jde 
především o vrhačské disci-
plíny. Základní jsou vrh ka-
menem, hod kladivem, hod 
břemenem, hod do výšky a po-
slední disciplína je hod kládou 
(stromem).

Která z těchto disciplín je pro 
vás nejtěžší? 

Teď už se dá říct, že žádná. 
Ale v začátcích jsem hodně 
bojoval s disciplínou caber 

toss, což je právě hod kládou. 
To si vezmete 60 až 70 kilo-
gramů vážící kládu, rozběh-
nete se s ní, a pak ji musíte 
odhodit. Ale teď už v této dis-
ciplíně patřím mezi nejlepší 
na světě.

Jak a kdy jste se ke skotským 
hrám dostal? 

Poprvé jsem si je jel vyzkou-
šet v roce 2013 na Sychrov 

a hned se mi povedlo vyhrát. 
Tak jsem si řekl, že si musím 
zkusit změřit síly i se zahranič-
ními soupeři.

Jaké jsou vaše největší spor-
tovní úspěchy ve Skotských 
hrách? 

Mým největším úspěchem 
v tomto sportu je z roku 2017, 
to jsem vyhrál titul mis-
tra Evropy ve Francii. A loni 

Ze světového šampionátu v Kanadě přivezl domů stříbro. foto: archiv VT
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barva: modrá

jídlo: hovězí steak

hudba: Johnny Cash 

číslo: 1

politik: žádný

M O J E  N E J

se narodil 9. července 1988 v Duchco-
vě. Vystudoval gymnázium nad Stolou 
v Praze. Se sportem začal už v dětství, 
jako většina vystřídal různé sporty od 
fotbalu až po vzpírání. Ve dvanácti 
letech Vláďu chytila lehká atletika. 
V současné době drží spoustu českých 
rekordů ve vrhu koulí v mládežnických 
kategoriích. Od atletiky ale zběhl ke 
Skotským hrám, ve kterých exceluje 
dosud. Nejraději sportuje a tráví čas 
s rodinou.

Vladislav Tuláček 

P R O F I L

Vicemistr světa, kterému potřásla rukou anglická královna
ú n o r  2 0 1 9

nich by měl Skotské hry vy-
hrát Skot.

Závody prý sledovala i krá-
lovna Alžběta. Je to tak? 

Ano, bylo to v roce 2016 
a tyto závody se mi dokonce 
povedlo vyhrát. A díky tomu 
jsem měl i tu čest předstoupit 
před královnu, která mi předa-
la vítězný pohár a potřásla mi 
rukou. Tento zážitek bych, trou-
fám si říct, označil jako vrchol 
mé kariéry.

Jsou k vidění nějaké závo-
dy Skotských her i v Česku? 
Chystáte se na některý? 

Ano, máme tady dva větší zá-
vody – jeden se koná vždy první 
víkend v červenci a to Skotské 
hry v Kostelíku u Rakovníka. 
A druhý závod se koná v polo-
vině srpna na zámku Sychrov. 
Obou těchto závodů se tradičně 
účastním, takže zvu i všechny 
vaše čtenáře.

Jak je obtížný a jak probíhá 
trénink? 

Trénink je náročnější, přeci 
jenom se musíte připravit na 
hodně disciplín. Takže sko-
ro každý den mám dvoufázo-
vé tréninky. Dopoledne věnuji 
odhodům a trénuji techniku 
jednotlivých disciplín a odpo-
ledne chodím do posilovny, 
kde navazuji na silový trénink 
s činkami.

Co jídelníček? Musíte dodržo-
vat nějaký speciální? 

Snažím se jíst zdravě, ale ob-
čas si samozřejmě zahřeším… 
Mám opravdu velký výdej ener-
gie.

Máte ještě nějaké nesplně-
né cíle? 

V současné době už mě čeká 
jen poslední meta, a tou je vy-
hrát mistrovství světa, které 
se bude v letošním roce konat 
v září v USA.

Děláte i jiné sporty? 
Ano, od dvanácti let se věnu-

ji vrhu koulí, díky tomu jsem 
měl výborný základ právě pro 
Skotské hry. Disciplíny her jsou 
velice podobné atletice, tak pro 
mě byl přechod k tomuto spor-
tu přirozený.

A jaké úspěchy v atletice mů-
žete zmínit? 

Dodnes držím spoustu čes-
kých rekordů do patnácti a do 
sedmnácti let. Byl jsem dru-
hý na světě ve vrhu koulí do 
sedmnácti let, pak čtvrtý na 

Mistrovství Evropy do devate-
nácti let a šestý do dvaadvace-
ti let.

A sportovní plány? 
Pořád trochu pokukuji a pře-

mýšlím o olympiádě. Rád bych 
se zúčastnil letních olympij-
ských her v roce 2020, které 
se konají v japonském Tokiu, 
takže se zkusím ještě připravit 
a tím se i vrátit k atletice.

Jak vaše úspěchy vnímají 
doma v Teplicích? 

Teplice jsou především fot-
balové město, takže se moje 
úspěchy s moc velkým ohlasem 
nesetkaly. Ale přiznám se, že 
se mi i párkrát stalo, že mě lidi 
oslovili a s úžasem se vyptávali.

Jste rodilý Tepličan, jaký 
máte k městu vztah? 

K městu mám samozřejmě 
velice kladný vztah.

Máte čas i na jiné koníčky 
než je sport? 

Během sezony opravdu není 
čas na nic jiného než na sport 
a trénování. Ale po sezoně se 
věnuji především rodině.

Jste zadaný? Máte rodinu? 
Ano, mám přítelkyni s dítě-

tem.

A co plány do budoucna? Ur-
čitě jich máte plno.

Momentálně se především 
soustředím na závody a snažím 
se zabezpečit. A až závodění 
nebude možné, potom se budu 
naplno věnovat normálnímu ži-
votu. Takže rodina a práce.

v květnu jsem byl druhý na 
Mistrovství světa v Kanadě.

Jak to berou Skotové, když 
má takové úspěchy kluk 
z Česka? 

To víte, že na začátku pano-
vala nepřátelská atmosféra, 
ale ta po pár vyhraných závo-
dech rychle opadla. Ve Skot-
sku mají hry totiž obrovskou 
oblibu a prestiž, takže podle 

Skotské hry; disciplína vrh kamenem, ten váží 18 až 20 kg. foto: Jaromír Zajíček, fotozajda.cz
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Čvančarová a Malátný 
jako bratr a sestra

Legendární Olympic  
se vrací do Teplic

Teplice – Cyklus Malé 
scény v Teplicích 
pokračuje i v břez-
nu. Na představení 
Kleopatra se mů-
žete těšit 18. břez-
na od 19:00 hodin 
v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je 
od 220 do 300 ko-
run. „Žena, která se 
narodila s úkolem 
uchránit starobylou 
a oslabenou říši před 
maskulinním mili-
tantním Římem, ale 
život si zkomplikovala ještě 
těžším úkolem: chce opravdo-
vého chlapa.“ Tak charakteri-
zují tvůrci Kleopatru, která je 
ústřední hrdinkou stejnojmen-
né inscenace, již pro pražskou 
La Fabriku napsal Petr Koleč-
ko, zrežíroval Ondřej Pavelka, 

Teplice – Jedinečný koncert ne-
stárnoucí rockové legendy čes-
ké hudební scény – skupiny 
Olympic – vás čeká v Krušno-
horském divadle. 

Skupina ve složení Petr Jan-
da, Milan Broum, Jiří Valenta 
a Martin Vajgl zahraje ty nej-
větší hity za více než půlsto-
letí svojí existence. Koncert 
je naplánovaný na 27. března 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
590 do 690 korun.  zt

Dětský karneval 
s Divadlem v pytli
Teplice – Divadelní a taneční 
show Divadla v Pytli ve stylu 
filmového ateliéru, ve které 
děti budou zpívat, tančit, sou-
těžit i podílet se na ději – to 
je Dětský karneval, na který 
si můžete spolu se svými ra-
tolestmi zajít 10. března od 
10:00 a od 14:00 hodin. 

Nebude chybět ani soutěž 
o nejhezčí masku. Vstupné je 
100 korun.  zt

Cyril Kubeška – Objekty a kresby
Teplice – V III. výstavní místnos-
ti teplického zámku si můžete 
od 1. března až do 7. dubna užít 
výstavu s názvem Cyril Kubeška 
– Objekty a kresby. Expozice je 
o stvoření vlastního světa, kdy 
sen je hybatelem představivos-
ti a počátkem tvoření. Při tvor-
bě soch byly použity obyčejné 
klacky a papírová hmota, kte-
rá sesycháním tvoří strukturu. 
Podkladem pro kresby je uhlem 
ztmavený papír, vymytý vodou, 
s narušeným povrchem. Skvr-
ny porušeného papíru, obtaže-
né a dokreslené barvou, vytváří 
rej fantaskních bytostí. Verni-
sáž výstavy se koná ve čtvrtek 
28. února v 17:00 hodin.  zt

SoulMates to v Jazz Clubu rozjedou

Teplice – Chcete si v Jazz Clu-
bu užít nějaký skvělý koncert? 
Šanci máte třeba 29. března od 
20:00 hodin, kdy se tu předsta-
ví uskupení SoulMates. Vstupné 
je 160 korun. Už po prvním se-
tkání dvou pražských jazzma-
nů kytaristy Libora Šmoldase 
a bubeníka Tomáše Hobzeka 

s newyorským varhanním esem 
Brianem Charettem bylo jasné, 
že si na poprvé padli do noty. 
Jejich hudba v sobě spojuje 
hloubku a inteligenci moderní-
ho jazzu se špínou harlemského 
předměstí. Nenechte si ujít toto 
mezinárodní varhanní trio třech 
výjimečných muzikantů.  zt

Pátrání po 
mimozemském životě

Teplice – Zajděte si do Plane-
tária Teplice na poslední úno-
rovou přednášku s názvem 
Mimozemský život – mož-
nosti a hledání. 27. února od 
19:00 hodin vás čeká prezenta-
ce o možnostech pozemského 
života v extrémních podmín-
kách na jiných tělesech sluneč-
ní soustavy, úvaha o neuhlíka-
tém základě života, odhad těles 
se životem, kosmické dopisy 
a zprávy. Přehled všech pláno-
vaných akcí i další informace 
najdete na webových strán-
kách www.hapteplice.cz.  zt

Maškarní ples 
v Košťanech 
Teplicko – Žije to ale i v men-
ších obcích Teplicka. Touží-
te vyrazit na maškarní ples, 
ale nechce se vám do Teplic? 
Žádný problém. Už 8. břez-
na od 17:00 hodin si můžete 
užít Maškarní ples ve škole, 
který se uskuteční v ZŠ Koš-
ťany. 20. března od 20:00 pak 
nebude chybět Maškarní ples 
v Srbicích. Na straně 2 najdete 
celou řadu akcí, které pořádají 
nejrůznější spolky a organiza-
ce v obcích Teplicka.  zt

Tip Martina Uhrika 

Blížící se koncerty budou v teplic-
kém klubu Hvjezda patřit rockové hud-
bě. Tepličany bych rád pozval třeba na 
Modrou párty ve stylu rockových le-
gend, na které to rozjede domácí par-
ta Blue Rocket, na akci si můžete zajít 
už 9. března. Hostem večera bude Petr 
Kadlček – známý muzikant a front-
man skupiny Natural. Jste na trochu 
jiný žánr? Žádný problém, tak si zajdě-
te třeba na Gaia Mesiah a Schlak, tato 
dvě oblíbená uskupení u nás vystoupí 
23. března. Gaia Mesiah přijede v rám-
ci Excellent Mistake Tour a zatím téměř 
všude hlásí vyprodáno. Tak to bude 
velký. A hned týden na to, 30. března, 
si dáme pravou bigbítovou tancovačku 
s legenádrní skupinou Brutus. Já osob-
ně se moc těším na 13. dubna, kdy 
u nás vystoupí hardrockoví Led Zep- 
pelin revival a Jiří Schelinger Memo-
ry Band. Připadá vám to jako zvláštní 
kombinace? Připomeňme si, že Sche-
linger měl výše uvedený žánr moc rád 
a sám přezpíval krásnou baladu od 
další ikonické kapely – Deep Purple. 
A mimochodem, v den konání koncertu 
to bude přesně 38 let, kdy Jiří Schelin-
ger tragicku zahynul. Tak i tímto způ-
sobem na Jirku zavzpomínáme. U nás 
si vybere opravdu každý, takže pokud 
jste fanoušci dobré hudby, budeme se 
na vás moc těšit. 

 Martin Uhrik, klub Hvjezda

K U L T U R O U

a kde se v hlavní roli objeví Jit-
ka Čvančarová. Populární zpě-
vák Michal Malátný se v Kleo-
patře vrátil ke své původní 
profesi herce a zhostí se trojro-
le, ztvární Kleopatřina bratra 
Ptolemaia, Gaia Julia Caesara 
a Marka Antonia.  zt
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* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky 
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků 
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. 
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Čs. Dobrovolců 3356 
(Kaufland)

Otevíráme  
pro Vás novou  
lékárnu Dr.Max  
v Teplicích 

pondělí–neděle 8.00–20.00
Otevírací doba

559_Teplice_inzerce_188x130.indd   1 13.2.2019   10:06:22
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Severská filmová zima v kině Květen

ú n o r  2 0 1 9

Zámecká grotta na titulní straně 
prestižního odborného časopisu
Teplice – Díky zajímavé a ce-
něné studii českého badate-
le Petra Uličného se zámecká 
grotta – a potažmo teplický 
zámek a Regionální muzeum 
v Teplicích – dostala až na ti-
tulní stranu prestižního svě-
tového odborného časopisu 
Studies in the History of Gar-
dens & Designed Landscapes, 
který se zaměřuje na historic-
ké zahrady, parky a kultivova-
né krajiny. Zámecká grotta je 
zde prezentována nejen jako 
dílo vysoké architektonické 
hodnoty. Zcela senzačně pak 

působí komparace a se samo-
zřejmostí předkládaná inspira-
ce tehdejším architektonickým 
osmým divem světa zahrada-
mi Hortus Palatinus v němec-
kém Heidelbergu, domácím 

Teplice – Teplický filmový klub 
se zapojuje do přehlídky kine-
matografie sever-
ských a pobaltských 
zemí s názvem Se-
verská filmová zima, 
pořádaném již po 
deváté Severským 
filmovým klubem. V teplickém 
kině Květen uvede čtyři pečli-
vě vybrané filmy z festivalové 

Modrá párty ve stylu 
rockových legend
Teplice – Zajděte si do teplické-
ho rockového klubu „Hvjezda“ 
na modrou párty ve stylu roc-
kových legend – hrát vám bu-
dou 9. března od 20:00 hodin 
tepličtí Blue Rocket. Aktuální 
přehled koncertů pořádaných 
ve zmiňovaném klubu najdete 
na straně 2.  zt

prostředí českého zimního 
krále Friedricha Falckého. Tep-
lická zámecká grotta se tak 
dostává do popředí odborného 
zájmu úrovní zpracování i do-
chováním jejích částí. A Regio-
nální muzeum v Teplicích vám 
nabízí jednak možnost prostu-
dovat si onu zmíněnou studii – 
ve veřejně přístupné knihovně 
muzea (nebo on-line za popla-
tek na www.tandfonline.com) – 
a jednak především prohlídku 
dochované části zámecké grot- 
ty, která je přístupná celoroč-
ně, denně mimo pondělí.  zt

O mezilidských 
vztazích v knihovně
Teplice – V Regionální knihovně 
Teplice pokračuje cyklus před-
nášek o mezilidských vztazích. 
25. února se můžete těšit na 
téma „Štěstí, muška jenom zla-
tá?“. 4. března je pak na progra-
mu téma „Je spiritualita cesta 
k lidskému štěstí?“. Kompletní 
přehled přednášek najdete na 
straně 2.  zt

Teplice – Z hudební nabídky 
teplického hudebního klu-
bu KNAK si vybere každý. Už 
15. března od 20:00 hodin tam 
vystoupí nestárnoucí parta 
Tata Bojs. O tom, že je hrát po-
řád ještě baví, se tak můžete 
přesvědčit i v Teplicích. Kom-
pletní přehled akcí v klubu 
KNAK najdete na straně 2.  zt

Tata Bojs zahrají 
v klubu Knak

nabídky. Na snímky se může-
te těšit 12. a 13. března vždy od 

17:30 a 20:00 hodin. 
Festival se dlou-
hodobě snaží vyjít 
vstříc i divákům se 
sluchovým postiže-
ním. Všechny filmy 

jsou opatřeny barevně uprave-
nými titulky, vhodnými pro ne-
slyšící.  zt
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Vydavatel městských časopisů 
s nejvyšším zásahem domácností
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

K Ř Í Ž O V K A Citát Johana Wolfganga von Goethe
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Jizerský kord Úspěchy dubského klubu Leonidas

Jak se stát členem RMK Krupka

ú n o r  2 0 1 9
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Na začátku února se konalo 
MČR Muaythai v Novém Měs-
tě na Moravě a zúčastnil se 
i náš klub Leonidas Gym Muay 
Thai Dubí. Mezi šestnácti pro-
vazy byl prvním bojovníkem 
Lukáš Černý 12 let, ten se celá 
tři kola vysiloval v dlouhých 
klinčích, ve kterých měl nad 
soupeřem převahu jak v tech-
nice, tak v počtu zasažených 
kolen a zápas tím vyhrál 3:0 
na body. Další bojovník byl Fi-
lip Gorol 18 let, který v těž-
kém zápase vyhrál 3:0 na body. 
Posledním zápasem byl pak 

Lukáš Klaška 15 let, ten neměl 
ve své váze soupeře, tak jsme 
kývli na zápas s o dvě váho-
vé kategorie těžším soupeřem. 
První kolo Lukáš hodně klin-
čoval, což vyhovovalo soupe-
ři. Po prohraném prvním kole 

Lukáš poslechl a bojoval na 
dálku, kde byl lepší. Třetí kolo 
rozhodlo, kdo bude výhercem. 
Soupeř na začátku třetího 
kola chytil Lukáše do klinče, 
ale jemu se povedlo přebrat 
a stáhnout soupeři hlavu, kde 
mu zasadil tvrdé koleno. Otře-
sený soupeř pak povolil a inka-
soval sérii kolen na hlavu za-
končenou loktem, a soupeř byl 
počítán. Otřesen byl natolik, 
že již v boji nechtěl pokračovat 
a Lukáš vyhrává ve 3. kole KO. 

 Ladislav Horejš, 
Leonidas Gym Muay Thai Teplice

Turnaje Jizerský kord v Li-
berci se zúčastnily i naše žačky. 
Šermovalo kvarteto děvčat – 
Lucie Černíková, Ivanka Mulle-
rová a Katka a Lenka Weisovy. 
Žezlo rozhodčího držel Zdeněk 
Kotala až do konce. Všechny 
se probojovaly do „32“. Nejdál 
došla Katka Weisová, která bo-
jovala o finálovou osmičku. Vý-
sledky: 9. K. Weisová, 21. LK. 
Weisová, 22. L. Černíková,  
31. I. Müllerová. 

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Sedm pytlů odpadků
Každý měsíc je v programu 

salesiánského střediska v Tr-
novanech úklid okolí. V lednu 
do sídliště na Maršovské vyra-
zilo 15 dětí a sbíralo a sbíralo 
a sbíralo. Sedm pytlů odpadků 
je zatím nejvíc, co se nám po-
dařilo nasbírat.

 Hana Machová, Salesiáni Teplice

Členové dvou výborů teplic-
kých organizací SPCCH se se-
šli v prosetické kanceláři. Ne-
byla to však schůzka, na níž by 
se rozdávaly novoroční úkoly. 
Právě naopak. Předseda orga-
nizací Josef Obršál totiž podě-
koval členům obou výborů za 
aktivitu v loňském roce a jako 
odměnu všem věnoval pláno-
vací kalendářík, aby si někdo 
nemyslel, že letos bude už jen 
spát na vavřínech. 

 Věra Lukášková, ZO SPCCH

Ve znamení radosti
Máte možnost přihlásit své 

dítě nebo sami sebe do Rake-
tomodelářského klubu Krup-
ka, kde vyrostli mistři světa 
a Evropy. Práce vašeho dítěte 
v modelářském kroužku bude 
postupně vedena od základ-
ních začátečnických kroků až 
po pokročilou samostatnou 
práci, jejímž vrcholem je účast 
na modelářských soutěžích 
včetně Mistrovství České re-
publiky, při výborných výsled-
cích na světových pohárech 

i mistrovství Evropy či mist-
rovství světa. Z našeho RMK 
Krupka získalo již 12 členů ti-
tul mistra světa i Evropy a to 
i několikanásobně. Pokud bys-
te chtěli zjistit, jak to v klubu 
funguje, máte možnost se i se 
svým dítkem přijít každé úte-
rý od 13.30 do 17.30 do RMK 
Krupka podívat. Jste srdečně 
zváni. Další informace najdete 
na www.rmk-krupka.cz nebo 
na telefonu 606 392 058. 

 Věra Pavková, předsedkyně RMK Krupka
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Podíl inzerovaných automobilů 
z dovozu na celkové nabídce oje-
tin v České republice vzrostl na 
39 %. Většinou jde o starší vozy, 
které jsou velmi často předmě-
tem nejrůznějších podvodů. Za 
poslední tři roky se podíl inzero-
vaných aut z dovozu zvýšil téměř 
o desetinu.

„Přestože počet inzerovaných 
vozů meziročně roste, významně 
se zvyšuje podíl dovážených auto-
mobilů, který dosáhl za letošní rok 
již 39 %. S tím souvisí nejen zvy-
šující se stáří ojetých vozů i počet 
najetých kilometrů, ale také roste 
množství podvodů s automobily, 
ke kterým často dochází v případě 
dovozu. Proto se také specializuje-
me na vozy s tuzemským původem. 
Čeští zákazníci mají totiž naopak 
spíše zájem o zánovní automobily 
s nižším počtem najetých kilome-

trů a s vyšší výbavou komfortních 
prvků,“ uvádí Karolína Topolová, 
generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva AURES Holdings, 
provozovatele mezinárodní sítě 
autocenter AAA AUTO.

Že Češi věří především domácí 
značce potvrdila i skutečnost, že 
nejčastěji inzerovaným modelem 
z dovozu se stala Škoda Octavia. 
Těch se za poslední tři roky do Čes-
ké republiky dovezlo na 222 931 
kusů. Druhou v pořadí je Škoda 
Fabia s 163 853 dovezenými kusy, 
následovaná dvojicí Volkswagen 
Passat (72 079 ks) a Volkswagen 
Golf (66 761 ks). Pětici uzavírá znač-
ka Ford, a to s modelem Focus.

Problém je, že auta domácí výro-
by dovezená ze zahraničí jsou také 
velmi často problematická.

„Podle policejních statistik je 
v Německu stočené každé třetí 

prodané auto. Stočení počtu na-
jetých kilometrů takto ilegálním 
způsobem v průměru zvýší hodno-
tu vozu o 3000 EUR. To znamená, 
že v samotném Německu se jedná 
o roční ztrátu ve výši téměř šesti 
miliard EUR. Nejvíce na to doplácí 
lidé, kteří kupují ojetý vůz od sou-
kromého inzerenta,“ dodává Karo-
lína Topolová.

A co radí odborníci na bezpečný 
nákup? Je třeba nakupovat tam, 
kde máte garanci vrácení peněz 
v případě problémů s legalitou 

původu vozidla. To s největší prav-
děpodobností nebude případ 
individuálního dovozce ojetin ze 
zahraničí. Ověřte si, že prodejce má 
reklamační oddělení a je schopen 
s případnou reklamací naložit dle 
zákona. Nespoléhejte se na ústní 
tvrzení, chtějte vždy vidět doklady 
o historii vozu na vlastní oči. Nedá-
vejte peníze z ruky, dokud vůz ne-
stojí přímo před vámi a vy nedržíte 
klíčky v ruce. Nechte si dost času 
na prohlídku auta, technického 
průkazu i kupní smlouvy.

Dovozových ojetin je stále více, přitom jde 
o nejrizikovější způsob nákupu

Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 19.–22. 3.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce 12.–15. 2., 
19.–22. 3.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
25.–28. 2.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 26.–29. 3.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 18.–21. 3.
Krušnohorská – parkoviště 8.–12. 3.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 27.–30. 3.
Unčínská 13.–16. 3.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ 1.–5. 3.
Proboštovská x Táborská 21.–25. 2., 28. 3. – 1. 4.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 15.–19. 3.
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.–20. 12. 2019
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služ. Policie 15.–19. 3.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
28. 3. – 1. 4.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 14.–18. 3.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
19.–22. 3.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 7.–11. 3.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
22.–26. 3.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
28. 2. – 4. 3.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 11.–14. 3.
Husova x Arbesova – na parkoviště 21.–25. 3.
Potoční ul. 7.–11. 3.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 27. 2. – 2. 3.

A. Staška 1709-10 14.–18. 3.
A. Staška 1706-9 21.–25. 2., 28. 3. – 1. 4.
Zemská 1439 28. 2. – 4. 3.
Hlávkova 22.–26. 2.
Scheinerova 15.–19. 3.
Nedbalova x Fibichova 21.–25. 2.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 4.–7. 3.
Severní x Na Haldách 28. 2. – 4. 3.
Kopřivová x Trnková 19.–22. 3.
Gagarinova 1432 20.–23. 3.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 28. 2. – 4. 3.
Skupova x Havlíčkova 11.–14. 3.
Skupova x Thámova 8.–12. 3.
Metelkovo nám. x Fügnerova 21.–25. 3.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 21.–25.2., 28. 3. – 1. 4.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
19.–22. 3.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na parkovišti přes 
silnici 14.–18. 3.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 19.–22. 3.
Kosmonautů 7.–11. 3.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
7–11. 3.
Kpt. Jaroše 25.–28. 2.
V Závětří 1676 25.–28. 2.
Doubravická 1683 7.–11. 3.
Raisova 2573 – bok dom 23.–27. 3.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
22.–26. 2.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900 14.–18. 3.

J. Hory x U Horského pramene 15.–19. 3.
J. Hory x Vančurova 8.–12. 3.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 4.–7. 3.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 27.–30. 3.
Jankovcova u garáží (tabák) 1.–5. 3.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
15.–19. 3.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 22.–26. 2.
Potěminova x K. Čapka 25.–28. 3.
Zeyerovo nám. 1300 11.–14. 3.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 9.–13. 3.
Fučíkova stezka x Foersterova 8.–12. 3.
Křičkova x Škroupova 25.–28. 3.
J. Suka 2591 20.–23. 3.
Křížkovského 2508-10 1.–5. 3.
P. Holého x Purkyňova 5.–8. 3.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–16. 3.
Lípová x Jungmannova 18.–21. 3.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 18.–21. 3.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 19.–22. 3.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 25.–28. 2.
Tyršova 20.–23. 3.
Dubská x Brožíkova 22.–26. 3.
Dubská x U Hřiště 27. 2. – 2. 3.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů  
č. p. 2786-9 22.–26. 3.
Alejní 2754 – zeleň 11.–14. 3.
Písečná 2990 13.–16. 3.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 18.–
21. 3.

Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice  
5.–8. 3.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 22.–
26. 2.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
6.–9. 3.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 21.–
25. 3.
Stará Mlýnská x Souběžná 26. 2. – 1. 3.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 4.–7. 3.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–25. 3.
Novoveská 3090-3 5.–8. 3.
Habrová 3082 26.–29. 3.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
12.–15. 3.
Javorová 3025 26. 2. – 1. 3.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 26. 2. – 1. 3.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 20.–23. 3.
Jugoslávská 1941 26.–29. 3.
Francouzská x Varšavská 26. 2. –1. 3.
Ostravská x Bulharská 12.–15. 3.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 27.–30. 3.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 25.–28. 3.
Slovenská 2638 1.–5. 3.
Jugoslávská 2534-5 13.–16. 3.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č. p. 2709-
2717 6.–9. 3.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 6.–
9. 3.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 12.–15. 3.
Bílinská – točna MHD 26.–29. 3.
U Soudu 13.–16. 3.

P Ř I S T A V O V Á N Í  V E L K O K A P A C I T N Í C H  K O N T E J N E R Ů  V   T E P L I C Í C H
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výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

zvířata

www.akcepropsy.cz
774 406 660

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

ELEKTROODPAD

Seznam stanovišť kontejnerů 
na elektroodpad
V Břízkách – točna
Buzulucká – nad vjezdem do ZŠ
Jaselská ul. – u Perly
Duchcovská 410 – za desetipatrákem
Liberecká – naproti čp. 2185/3
Svojsíkova – z boku paneláku 
Duchcovská 2382/68
Prosetická – za nákupním střediskem 
Slunce u výměníkové stanice
Pražská – u kont. stání naproti 
č. p.: 2996/8
Doubravická – u kont. stání před 
prodejnou potravin
A. Sochora – vedle nákupního areálu 
Hvězda
Gagarinova – kont. stání 
s kontejnerem na textil
Husova x Arbesova

DOPRAVNÍ  UZAVÍRKY

Papírová a Lázeňská
Až do 28. února jsou pro 
automobilovou dopravu uzavřeny 
ulice Papírová a Lázeňská. 
Lázeňské ulice
Lázeňská ulice bude pro 
automobilovou dopravu dále 
uzavřená až do 15. května. 
Hřbitovní ulice
Od 1. do 3. března je uzavřena 
Hřbitovní ulice z důvodu 
rekonstrukce mostu. 
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Čemu věnovat pozornost ve 
vyúčtování elektřiny?

Každoročně vám přichází do schránky 
vyúčtování elektřiny a vy nevíte, co vlastně 
některé položky znamenají? Jak se tedy 
můžete v tom dokumentu plným tabulek 
snadno zorientovat?

Ve vyúčtování najdete položky, které 
stanovuje Energetický regulační úřad. Ty 
souvisejí s obchodem s elektřinou a jde 
o cenu za distribuci, poplatek za hlavní 
jistič a příkon, a cenu za využívání služeb, 
kdy platíme za kvalitu a spolehlivost dodá-
vek, za podporu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a za činnost operátora obchodu 
s elektřinou. Tyto položky jsou součástí  
každého vyúčtování a jejich výše je 
stanovená vyhláškou. Do regulované části 
vyúčtování patří také daň z přidané hod-
noty a daň z elektřiny. Tyto položky účtují 
všichni dodavatelé ve shodné výši.

Konkurenční boj začíná u ceny silové 
elektřiny a měsíčního poplatku. Právě tato 
část ceny je tou důležitou, kde můžete 
porovnávat nabídky různých dodavatelů.

Praxe ukazuje, že důležitá je distribuční 
sazba, kterou máte nastavenou na svém 
odběrném místě. Pokud máte vysokou 
spotřebu, ujistěte se u svého dodavatele, 
zda máte sazbu nastavenou skutečně 
správně. Právě její změnou se dá také 
ušetřit. Příkladem je jedna kavárna, kde 
jen změnou distribuční sazby provozova-
tel ušetřil 30 tisíc korun ročně z celkové 
spotřeby ve výši 200 tisíc korun. 

Dále vám doporučujeme zkontrolovat si, 
zda vyúčtování souhlasí s místem odběru 
elektřiny. Číslo elektroměru najdete jak na 
vyúčtování, tak ve smlouvě s dodavatelem, 
většinou je označen písmenem “T” a dopl-
něn šestimístným číslem, např. T768124.

Dále je dobré se zaměřit na období, 
za které je faktura vystavena. Jednotlivá 
období na sebe musí navazovat. Ve vyúčto-
vání najdete také informace o pravidelných 
zálohách, které jste zaplatili. Ověřte, zda 
tam jsou uvedeny skutečně všechny platby, 
které jste provedli. Pokud fakturu kont-
rolujete pomocí kalkulačky, nezapomeňte 
součet záloh odečíst od celkové částky, 
která vám vyšla za spotřebu a distribuci 
elektřiny včetně všech poplatků a daní. 

Michaela Prošková, manažerka podpory 
a rozvoje obchodu Centropolu

INZERCE

Vrázova x Svojsíkova 6.–9. 3.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 25.–28. 3.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 4.–7. 3.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
27. 2.– 2. 3.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 14.–18. 3.
Stará Duchcovská 403 26.–29. 3.
Sklářská 223 – 247 6.–9. 3.
V Břízkách – točna MHD 27.–30. 3.
Mostecká 1564 x Ruská 25.–28. 3.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 4.–7. 3.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 11.–14. 3.
Litoměřická 25.–28. 2.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
25.–28. 2.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 26. 2. – 1. 3.
Zrenjaninská 297 27. 2. – 2. 3.
Zrenjaninská 320 – 1 12. 3. – 15. 3.
Buzulucká 305-7 5.–8. 3.
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
22.–26. 3.
Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 
v Cihelní ul.) 27.–30. 3.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 5.–8. 3.
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na 
parkoviště 21.–25. 3.
Hudcov, Panoráma 1.–5. 3.
Sokolovská cesta 340 20.–23. 3.
Americká x Londýnská – u trafostanice 18.–21. 3.

Třetí nejlepší mladý chemik je 
ze ZŠ na Metelkově náměstí

V sále lovosického kulturní-
ho centra Lovoš se uskutečni-
lo vyhlášení 7. ročníku soutěže 
„Hledáme nejlepšího mladého 
chemika Ústeckého kraje“. 

Vítězem krajského kola se 
stal Jiří Kozma ze ZŠ a MŠ Ústí 
nad Labem, Nová 5. V obou čás-
tech soutěže dosáhl nejlepších 
výsledků. Druhé místo obsa-
dil Pavel Žáček ze ZŠ v Lito-
měřicích, U Stadionu 4. Bronz 
vybojoval Bohdan Habor ze ZŠ 
v Teplicích, Metelkovo náměs-
tí. A 4. místo získala Anna Jae-
gerová ze ZŠ v Ústí nad Labem, 
Rabasova. První čtyři žáci po-
stoupili do celostátního kola, 

Tepličtí gymnazisté bodovali
Ve sportovní hale v Krupce 

se na začátku února uskuteč-
nilo okresní finále v házené 
starších žákyň a žáků a Gymná-
zium Teplice tam nesmělo chy-
bět. V obou kategoriích jsme 
zvítězili a vybojovali si tak po-
stup do krajského finále, které 
se odehraje v březnu v Lovosi-
cích. Naši školu reprezentova-
li: Š. Benda 3. A, J. Kozák 3. A, 

A. Kurbaev, M. Blažek, Š. Vartec-
ký, M. Miletín, M. Neuvirt, J. Rej-
cha, M. Rusek, J. Olšer – všichni 
4. A, L. Nguyenová, N. Jonášo-
vá, S. Bartschová, M. Rušinová, 
D. Volfová, M. Kadded, E. Körne-
rová, L. Weisová – všechny  
3. A, K. Jílková, K. Kubíková,  
B. Baierová, K. Weisová – 
všechny 4. A.

  Gymnázium Teplice

které se uskuteční 11. června 
na půdě Chemicko-technologic-
ké fakulty Univerzity Pardubi-
ce. „V letošním roce se soutěže 
zúčastnilo 47 základních škol 
Ústeckého kraje zastoupených 
celkovým počtem 1 118 žáků,“ 
přibližuje Vít Hnízdil z krajské-
ho úřadu.  gz
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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


