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Filmaři se vrací do regionu: 
Teď točí thriller Sever
STRANA 5

Zprávy

Moderní vlaky budou  
brázdit i tratě na Teplicku
STRANA 7

Vida 
Neuwirthová

Princezna Bosana  
mě provází celý život 
STRANY 8–9
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HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM 
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“
10/4 1830  Absolventský koncert 
P. Forejtové a M. Holé (klavír) 
11/4 1700  Absolventský koncert Jozefíny 
Štěpánové (klasický zpěv)
11/4 1900  Severočeská filharmonie 
Teplice představuje nejlepší žáky teplické 
konzervatoře 
15/4 1830  Klavírní koncert vybraných 
studentů doc. Romana Friče a jeho hostů 
16/4 1830  Koncert absolventů oddělení 
bicích nástrojů
23/4 1830  Absolventský koncert Martiny 
Kerhartové (zobcová flétna) a Michaely 
Slavíkové (kytara)

SÁL V BEETHOVENU
19/3 1845 Koncert Teplická konzervatoř 
se představuje 

KLUB HVJEZDA
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)

K U L T U R N Í  S E R V I S

Tip Hany Machové
Tento kulturní tip se mi píše obzvlášť radostně. Začnu totiž pozvánkou 
na Benefiční koncert pro Salesiánské středisko 22. března v kostele 
sv. Alžběty v Šanově. Zahraje od 18:00 hodin folkrevivalová kapela 
Skok. Tradiční uskupení zpěv, kytary, basa, foukací harmonika doplní 
housle a klarinet. Výtěžek je určen na podporu dětí a rodin ohrožených 
sociálním vyloučením. Tedy těch dětí, které se před dvaceti lety toulaly 
po sídlišti a teď se doučují, baví a sportují ve střediscích v Proseticích 
a v Trnovanech. (No dobře, tak ne těch původních dětí, ale další 
generace). Mohu vám slíbit příjemný kulturní zážitek a milé setkání. Pokud by vám jeden 
koncert nestačil, podívejte se na nabídku absolventských koncertů Konzervatoře Teplice nebo 
na program pátého ročníku multikulturního festivalu propojující divadlo, hudbu a tanec LEA. 
Také nesmím zapomenout pozvat vás do hvězdárny a planetária, sama jsem uvnitř ještě 
nebyla, ale brzy to napravím. A nakonec bych chtěla poděkovat členkám teplického Quilt 
klubu, které se zapojily do šití zavinovaček pro nedonošence v teplické nemocnici, i vám všem 
ostatním, kteří jste v loňském roce neváhali přispět. Těší mě, že Teplice umí pomáhat.

 Hana Machová, Salesiáni Teplice

K U L T U R O U

20/4 Čistírna pokaždé jinak (alternative–
dance music/Teplice) a Schmutzie Mädchen
27/4  Švihadlo (reggae–dub/Praha)

JAZZ CLUB
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
5/4 2000  Aimée Allen Quartet – Aimée 
nyní žije a působí v New Yorku s častými výjezdy 
do zahraničí. Její současný repertoár tvoří výběr 
jazzových standardů z „velkého amerického 
zpěvníku“ (great american song book), vzdává 
i poctu brazilské bossa nově a obsahuje též 
francouzsky zpívané lyrické písně.
13/4 2000  Duende – kapela Duende, jež 
osciluje od latinsko–americké hudby a flamenca až 
po jazzové a popové skladby, slaví letos již 10 let
27/4 2000  Jack Hutchinson Band 

KNAK 
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
12/4 2000  DOGA 
19/4 2000  Bluesberry
20/4 2000  Kryptor
21/4 2000  Marco Mendoza, Doctor Victor
10/5 2100  Buty

KINO KVĚTEN
20/3 1700  Bohemian Rhapsody
21/3 2000  Ženy v běhu
22/3 1730  Lovení
23/3 1530  Putování se sobíkem
24/3 2000  Úhoři mají nabito
25/3 2000  Toman
26/3 1500  Po čem muži touží
27/3 2000  Cesta vede do Tibetu
28/3 1730  Manželské etudy: Nová 
generace
29/3 2000  Pašerák
30/3 1730  Dumbo 3D
31/3 1330  Psí veličenstvo
1/4 1730  Marie, královna skotská 
2/4 1400  Skleněný pokoj
3/4 2000  Expediční kamera 2019
13/4 1800  G. Puccini: Madam Buttefly – 
opera, Španělsko, 2017, 145 min, s titulky

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
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
8/4 1900  Můžem i s mužem – divadelní 
představení 
11/4 1000 a 1800 Co takhle svatba, princi? – 
Princ David rád šermuje, jenže když v zápalu 
boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne 
služebnou Bělu. Vzápětí jeho otec král 
rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak ale vybrat 
tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů, při jejichž 
plnění princeznám bude pomáhat služebná 

Běla v mužském převleku. Školní představení 
tohoto minimuzikálu jsou určena pro MŠ, I. a II. 
stupeň ZŠ.
12/4 1000 a 1800 Co takhle svatba, princi?
14/4 1030 Pohádka z pařezové chaloupky – 
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod 
mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. 
A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden 
spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek 
a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. 
Společně prožívají spoustu veselých a hravých 
příhod. A slyšíte? Z chaloupky se ozývá: 
„Vochomůrko vstávej“. Veselá pohádka, plná 
hravosti, humoru a písniček.
15/4 1900  Lidojedi – představení ústeckého 
Činoherního studia s Erikou Stárkovou známou 
ze seriálu Most!
17/4 1600  Tančíme se Starou sešlostí – 
Známá country a trampská skupina z Mostu 
hraje k tanci i poslechu
24/4 1900  Petra Janů – Jedinečná rockerka 
Petra Janů a skupina Amsterdam se pro rok 
2019 vydávají na energické turné s novým 
programem, jehož těžištěm jsou nejznámější 
a nejoblíbenější rockové písně zahrané v novém 
kabátě
29/4 1800  Kolaps – představení v rámci 
cyklu: „Děti, vezměte rodiče do divadla“

DŮM KULTURY
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

2/4 1800  Martin Loew – cestovatelská 
diashow – Srí Lanka
4/4 1900  Abonentní koncert cyklu B – 
koncert Severočeské filharmonie Teplice
6/4 1600  Smejko a Tanculjenka – Hip, hip 
hurá! – pohádkový příběh s písničkami pro děti
9/4 1900  Audite Silete – Galakoncert – 
koncert smíšeného pěveckého sboru
9/4 1900  Martin Chodúr a North Big 
Band – známé popové a swingové melodie 
v podání zpěváka Martina Chodúra a orchestru
11/4 1900  Koncert nejlepších studentů 
Konzervatoře Teplice 
13/4 1500  Kouzelná školka, Michal na 
hraní – zábavný program pro děti Michala 
Nesvadby 
16/4 1600 a 1700 O Budulínkovi – představení 
Maňáskového divadla Teplice
18/4 1900  3. Abonentní koncert cyklu C – 
koncert Severočeské filharmonie Teplice
25/4 1900  7. Abonentní koncert cyklu A – 
koncert Severočeské filharmonie Teplice
27/4 1900  Dívčí válka – komedie 
Čechova prozatímně osvobozeného divadla 
se vyznačuje především lehkostí žánru, 
nadsázkou, využitými tématy a také 
atraktivním hereckým obsazením

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 5/5 Graniton – umělecká a užitková 
keramika 1907–1928
do 7/4 Cyril Kubeška – Objekty a kresby 
do 5/4 Výstavy prací žáků ZUŠ Teplice

BOTANICKÁ ZAHRADA 
13 a 14/4 1000 Velikonoční tvoření 

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA 
Cyklus přednášek o mezilidských vztazích 
18/3 1730  Můžou i chudí lidé být šťastní?
19 a 21/3 1700 Komentované prohlídky 
knihovny – z kapacitních důvodů nutná 
rezervace: osobně v oddělení pro dospělé nebo 
studovně, telefonicky: 417 538 783, e–mailem: 
studovna@knihovna–teplice.cz
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

KOŠŤANY 
28/3 1600  Stardance 2019 (tělocvična ZŠ 
Košťany)
26/4 1500  Pálení čarodějnic, fotbalové 
hřiště TJ Sokol

SRBICE 
20/3 2000  Maškarní ples

MODLANY 
30/4 1600 Pálení čarodějnic

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ SUCHÉ
6/4 1000  Otevíráme nebe

BYSTŘANY
30/4 1500  Pálení čarodějnic 

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
24/3 1900  O Budulínkovi – dětské 
představení Divadla Kapsa Andělská Hora

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
15/3 2000  Skleněný pokoj
29/3 2000  LOVEní
30/3 1700  LOVEní
30/3 2000 Mrazivá pomsta 
31/3 1500  Kouzelný park

ZÁMEK DUCHCOV 
30 a 31/3 1000 Zahájení návštěvnické 
sezony 



Z P R Á V Y

Jaké velikonoční  
zvyky dodržujete? 

Veronika Rezková 
23 let, studentka 
Když vyjde počasí, tak 
celá naše rodina schová 
vejce a sladkosti po 
celé zahradě a my je 

pak hledáme – tento zvyk mám moc 
ráda. Jako menší jsme také s rodiči 
jezdili do Zubrnic, kde připravují moc 
hezký velikonoční program pro děti. Ale 
mám ráda i tu duchovní stránku těchto 
svátků, takže si ráda na Velký pátek či 
na Velikonoční neděli zajdu do kostela. 

Simona Malá 
43 let, zaměstnaná 
Nějak zásadně to 
neřeším, spíš mám 
ráda tu atmosféru na 
velikonočních akcích, 

takže se ráda vydávám do Úštěku, 
ten je kousek a mají tam každý rok na 
náměstí hezký velikonoční jarmark. Je 
tam přehled různých řemesel, můžete 
si koupit opravdu kvalitně upletenou 
pomlázku a koupit si tradiční mazance 
a další pochoutky. 

Martin Uhrik 
54 let, adm. pracovník 
Jediné, co v rámci 
svátků dodržujeme, 
je to, že se sejde celá 
rodina. Velikonoce 

slavím spíš nějakým dobrým rockovým 
koncertem. 

Eliška Beňková  
35 let, supervizorka 
Velikonoční zvyky 
držíme v rámci 
pomlázky, barvení 
vajíček, koledování  

     a přejídání. 

A N K E T A
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Archeologové našli v centru 
Teplic základy zděných lázní
Teplice – Unikátní objev. Dělníci 
při výkopových pracích u léčivé-
ho zdroje Pravřídlo narazili na 
základy nejstarších zděných láz-
ní v Teplicích. Podle archeologů 
by se mohlo jednat asi o nejstarší 
stavbu, kterou si můžeme spojit 
s lázeňstvím v Čechách.

Podle archeoložky z teplické-
ho muzea Lucie Kursové je obje-
vené renesanční zdivo široké až 
sto centimetrů a dlouhé asi deset 

3

Na sever
Ústecký 

kraj se stal 
oblíbeným 
místem ná-
vštěv filma-
řů, kteří vy-
užívají jeho 
rozmanitos-
ti i podpory 
filmové kanceláře kraje. Je fakt, 
že u nás najdou jak panenskou 
přírodu, tak šeď industriální 
krajiny. Ale nevykreslují region 
filmaři hůř, než je realita? Ne-
vidí nás teď všichni jako Bronx 
republiky?

Peprný komediální seriál 
Most! se stal fenoménem. Ne-
korektní humor prostě baví. 
A do Mostu, do hospody Se-
verka a možná i na Hněvín 
a do posunutého kostela teď 
cestovky vozí zájezdy seriálo-
vých fandů. Pohled na zubože-
ný Chánov a vlastně i zbytek 
města s ohledem na tu kome-
diálnost vlastně nikomu moc 
nevadí. Se seriálem Rapl je to 
horší. Tvůrci jej natáčeli v Ús-
teckém kraji už podruhé. I Rapl 
kraj vykresluje v podstatě jako 
ghetto plné kriminálních živlů, 
rasistů, černorských mafiánů, 
syrských uprchlíků a jako bo-
nus ten díl, kde byla i horečka 
denge… Trochu úlet. 

Oba seriály syrovost pod-
krušnorského regionu pojaly 
po svém. Malebnost Žatecka ze 
seriálu Náměstíčko je tatam. 
Momentálně se v kraji natáčí 
minisérie Sever. Má to být  
thriller. Jak ten ukáže náš milo-
vaný sever? 

 Gabriela Zlámalová

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

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,5–9,8 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 123–180 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 100 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Sportage se vznětovými motory a zahrnuje 
Akční slevu 75 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 15 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo 
kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 3. 2019.
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metrů. Zdivo pravděpodobně vy-
mezovalo dřívější objekt lázní 
a odborníci ho spojují zatím s ro-
kem 1580.

Nález budou nyní analyzo-
vat a porovnávat s plány objektu 
z 18. století. Archeologové k ana-
lýze využijí hlínu, zlomky kera-
miky a další nalezené předměty. 
Co bude s nálezem dál, ale není 
zatím jasné, protože se nachází 
ve velké hloubce.  gz
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Ve městě chybí atletický areál, 
víceúčelová hala i cyklostezky

O budoucnosti Rekol se jednáRentgen prohledával kamiony

Vandal, který střílel 
do lamp, byl dopaden

Teplice – Růžová kola vídáme 
v teplických ulicích už několik 
let. Stojí u stojanů, ale někdy 
i na ne úplně vhodných mís-
tech po městě a pro registrova-
né členy projektu Rekola jsou 
volně k dispozici. Podle lídra 
projektu Jakuba Mráčka se rů-
žová kola osvědčila. 

Kolik lidí v Teplicích kola bě-
hem sezony využije?

Za sezony 2017 a 2018 to 
bylo dohromady 5 395 výpůj-
ček. Jelo asi 550 lidí.

Nevnímáte úpadek zájmu?
Dvě a kus sezony tu běžel 

na takzvaném komunitním 
principu, což znamená, že se 

o provoz starali jen dobro-
volníci. Ale aktuálně hledá-
me další možnosti fungování. 
O nadcházející sezoně aktuál-
ně jednáme s městem, takže 
všechno je otevřené.

Nemáte stížnosti, že se kola 
různě „povalují“?

Ano, ale máme k dispozici 
pohotovostní telefon a na stíž-
nosti reagujeme.

Kradou se kola? Neničí se? 
Samozřejmě ano, ale velmi 

často nám takové problémy 
lidé hlásí, vrací nalezená kola 
a podobně. Míra ztrát není 
oproti jiným městům výjimeč-
ná.  gz

Teplice – Sport a aktivní využití 
volného času řeší radnice. Ved-
le Sportovní haly Na Stínadlech 
vyrostl nový zimní stadion, brzy 
bude zrekonstruované a dosta-
věné aquacentrum. Přesto měs-
tu některá sportoviště chybí. 

„Není žádným tajemstvím, 
že Teplicím chybí víceúčelový 
sportovní areál pro atletické 
disciplíny, zároveň si myslím, 
že by bylo potřeba mít další pl-
nohodnotný prostor pro halo-
vé sporty, jako jsou basketbal, 
volejbal, možná i házená,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl 
a dodává, že v současné době 
se pracovní skupina, složená 
i ze zástupců různých sportov-
ních klubů, intenzivně zabývá 
přípravou plánu rozvoje sportu 
v Teplicích. 

Výsledkem práce této sku-
piny by mělo být mimo jiné 

i vytipování dalších vhodných 
míst pro nová sportoviště. 
„Rozšíření palety sportovních 
aktivit úzce souvisí s dlouho-
dobou podporou sportující 
mládeže a dětí ze strany měs-
ta,“ doplnil ještě Jiří Štábl.

Dalším problémem Teplic je 
absence cyklostezek a cyklo-
tras. Jejich budování nebylo 
v minulosti v lázeňském měs-
tě prioritou a nejeden cyklista 
potvrdí, že projet městem není 
úplně snadné. 

„Ano, je potřeba zamyslet se 
i nad tím, které vhodné cyk-
lotrasy by mohly být ve městě 
zřízeny. Co se týče tématu cy-
klotras a cyklostezek, určitě 
bude stát za zamyšlení možné 
napojení na některé ze stá-
vajících tras v rámci regionu. 
Téma cyklostezek/cyklotras 
padlo i na nedávném sněmu 

starostů, který se konal zde 
v Teplicích,“ dodává náměstek 
primátora.  gz

D8 – Policisté ústecké cizinec-
ké policie se ve spolupráci 
s policistou z BPOL z Chemnitz 
zaměřili na dálnici D8 na kont-
roly tranzitní nelegální migra-
ce. Zkontrolovali několik desí-
tek kamionů i autobusy. 

Při kontrolách využívali 
i speciální přístroj – monitor 
srdečního tepu, který je scho-
pen za pomoci snímačů umís-
těných na vozidle detekovat 
možnou přítomnost osob. Při 
kontrole jednoho z kamionů 
přístroj detekoval, že vše ne-
musí být v pořádku. 

„Když řidič kamionu popřel, 
že by v nákladovém prostoru 
byly přítomny nějaké osoby, 
mohl být v součinnosti s Celní 

Trnovany – I když zapíral, tíha 
důkazů ho donutila se přiznat. 
Trnovanští policisté objasnili 
sérii poškozování lamp veřej-
ného osvětlení, ke kterému do-
cházelo v Sobědruhách. „Van-
dal opakovaně střílel na kryty 
lamp, tak dlouho, dokud nedo-
cílil zhasnutí výbojek. Celkem 
došlo k poškození čtyřiadvace-
ti lamp, odhadované náklady 
na opravy byly vyčísleny na 
přibližně 170 tisíc korun,“ řekl 
mluvčí teplické policie Daniel 
Vítek. I díky pomoci veřejnos-
ti se policistům podařilo vypá-
trat třicetiletého muže, který 
byl z poškozování lamp pode-
zřelý. Policisté u něj zajistili 
vzduchovou pušku a airsofto-
vou pistoli.  gz

Teplicko se podepsalo 
na poklesu migrantů 
Teplicko – Celkový pokles ne-
legální migrace zaznamenala 
loni cizinecká policie v Ústec-
kém kraji. „Ten je způsobený 
především vysokým úbytkem 
nelegálně pobývajících lázeň-
ských hostů v Lázních Tepli-
ce a Dubí oproti předešlým le-
tům. Lázeňští hosté si v mnoha 
odůvodněných případech již 
zažádali o prodloužení schen-
genského víza v souladu s ví-
zovým kodexem, čímž předešli 
neoprávněnému pobytu na úze-
mí,“ přibližuje důvody poklesu 
krajská policejní mluvčí Šárka 
Poláčková. Cizinecká policie 
loni v Ústeckém kraji odhali-
la 332 osob s nelegálním po-
bytem, nejčastěji šlo o Syřany 
a 267 osob s nelegálním poby-
tem na území České republiky, 
v tomto případě se jednalo pře-
vážně o Vietnamce.  gz

Koalice se ještě dá zachránit, říká hejtman
Ústecky kraj – Koaliční vláda 
Ústeckého kraje se rozpadá. 
Sociální demokraté začátkem 
března vypověděli koaliční 
smlouvu. Důvodem je podle 
krajské ČSSD dlouhodobé ne-
naplňování některých progra-
mových priorit obsažených 
v Koaliční smlouvě i Programo-
vém prohlášení.

„Na základě koaličních jed-
nání, kde jsme se všichni shod-
li, a kde byl také náš poža-
davek na změnu kompetencí 
u některých gescí, na kterém 
jsme se dohodli, a dodnes ta 
dohoda není naplněná, tak-
že to z toho důvodu musíme 
v téhle chvíli ukončit,“ řekl 

smlouvu vypovědět, KSČM 
chce dokončit volební období 
v podobě, v jaké začalo. Věřím, 
že i koaliční partneři si váží 
toho, co se zatím ve volebním 
období udělalo pro občany 
i kraj. Chod krajského úřa-
du není ohrožen, úřad pracuje 
normálně. Navrhli jsme určitá 
jednání, je otázkou, jak na to 
bude koaliční partner reago-
vat,“ řekl hejtman.

Dosavadní koalici na kra-
ji tvořila KSČM, ČSSD a SPO-
-SPD. V zastupitelstvu má 
ANO 20 mandátů, KSČM 13, 
ČSSD 10, ODS 7 a koalice SPO-
-SPD 5. Zastupitelstvo se sejde 
29. dubna.  gz

náměstek hejtmana za ČSSD 
Martin Klika.

Hejtman Oldřich Bubení-
ček věří, že se současná koali-
ce ještě dá zachránit. „Kaž-
dý koaliční partner má právo 

správou proveden sken nákla-
dového prostoru vozidla pomo-
cí rentgenu, který ukázal, že 
v nákladovém prostoru vozidla 
skutečně žádné osoby nejsou,“ 
řekla krajská policejní mluvčí 
Šárka Poláčková.  gz

Hejtman Oldřich Bubeníček. foto: KÚÚK
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Filmaři se vrací do regionu: teď točí Sever

Primátor: Do Trnovan je potřeba investovat

V lázeňské části  
mění potrubí
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Teplicko – Šestidílný seriál Se-
ver, který režíruje Robert Sedlá-
ček, bude mít premiéru sice až 
na podzim, ale už teď se v Bílině 
a také v Ústí nad Labem, Děčíně, 
Teplicích či Litoměřicích natáčí. 
První klapka padla loni v pro-
sinci a dotočeno by mělo být do 
května. 

Hlavní roli kriminalisty hraje 
Jiří Mádl. „Ten se snaží vyřešit 
reálné kauzy, které se tu před 
lety staly. Jednou z nich je kauza 
solární elektrárny z roku 2010, 
která je vlastně hlavní dějovou 
linkou,“ uvedl producent Petr 
Bílek.

Jiří Mádl si roli tichého kri-
minalisty, který bojuje za Herci Štěpán Benoni a Jiří Mádl. foto: FkÚk

spravedlnost, užívá. „Hraju 
Petra Svobodu, který pracuje 
původně na úřadě. Už tam se 
mu ale nelíbí některé praktiky 
a chtěl by je napravovat. Trpí 
až chorobnou touhou po spra-
vedlnosti a s příchodem k po-
licii mu tato vlastnost přinese 
ještě víc problémů, než měl na 
úřadě,“ odtajnil Mádl svou po-
stavu.

Děj je zasazen do Bíliny, kde 
hlavní hrdinové minisérie žijí 
i pracují. „Bílina není jen pou-
hým městem, Bílina je životní 
styl. Je to neuvěřitelné místo. 
Fascinuje mě okolí a nedale-
ký kopec Bořeň,“ rozpovídal se 
Mádl o natáčení.

Po seriálu Rapl 2 a Most! se 
tak Ústecký kraj opět stal ob-
líbenou lokalitou pro natáčení 
produkce České televize. „Kro-
mě Severu se v regionu vystřída-
la německá produkce s filmem 
The Wall. Perličkou bylo, že se 
štáb Severu s německou pro-
dukcí střídal na jedné lokaci bě-
hem několika hodin,“ prozradila 
Barbora Hyšková z Filmové kan-
celáře Ústeckého kraje. 

V kraji se točí také film Atlan-
tic Crossing, seriál BBC World 
on Fire. V nejbližších dnech se 
bude natáčet dokumentární film 
o Antonínu Kratochvílovi a na 
jaře pak celovečerní film Ondře-
je Trojana Bourák.  gz

Trnovany – Radnice v Teplicích chce podle primá-
tora Hynka Hanzy zkulturnit část Masarykovy 
ulice v Trnovanech. Nechala si za 193 tisíc korun 
vypracovat loni na jaře studii na vylepšení prosto-
ru od kruhového objezdu poblíž OBI po červený 
kostel. Jde hlavně o podlouhlý objekt s obchodní-
mi prostory, kterému se říká Jezevčík. 

Studie je téměř rok hotová, začalo už město 
s vlastníky nemovitostí jednat? 

Jednání s majiteli začalo již v minulém roce 
a stále pokračuje. V současné době shromažďu-
jeme jejich vyjádření k záměru a podmínky, za 
kterých jsou ochotni a schopni spolupracovat 
s městem v rámci úprav jejich nemovitostí. Tyto 
informace následně poskytneme radě respektive 
zastupitelstvu města ke zhodnocení a rozhodnu-
tí o následném postupu města. Po vyjasnění míry 
spolupráce mezi městem a soukromými vlastníky 
zahájíme projekční přípravu.

Jaký je asi výhled, kdy by se mohly nějaké 
úpravy začít realizovat?

Předpokládám, že k dalšímu posunu dojde do 
poloviny tohoto roku a budeme moci zahájit pro-
jektování.

Vizualizace: AK Mise 

Šanov – V Šanově pokraču-
jí výměny plynovodů, kanali-
zace a vodovodů. Takže řidiči 
v této části města projedou jen 
s obtížemi. Jde o oblast okolo 
botanické zahrady a Jankov-
covy ulice. Jankovcova ulice 
je neprůjezdná jen zčásti. Jde 
o úsek od křižovatky s Wolke-
rovou a Palackého, která vede 
k Metelkovu náměstí. Městská 
doprava zde ale podle Zdenky 
Pokošové z odboru dopravy tep-
lického magistrátu jezdit bude. 
Práce plynařů v této ulici potr-
vají až do konce června.

Dopravní omezení u botanic-
ké zahrady potrvají až do po-
loviny prázdnin. Uzavírka se 
týká ulic Ševčíkova a Křičkova. 
Původní jednosměrka v ulici Jo-
sefa Suka proto bude průjezdná 
oběma směry.  gz

Na D8 řidiči musí 
počítat s omezením
D8 – Na dálnici D8 se vrátila 
dopravní omezení. Při cestě do 
Prahy se tak řidiči musí obrnit 
trpělivostí. Dělníci na sedmiki-
lometrovém úseku mění druhý 
dálniční most u Zdib. „Řidiče 
prosíme především o dodržová-
ní stanovených rychlostí v mís-
tě, a to nejen kvůli bezpečnos-
ti své, ale i našich pracovníků. 
Jsme si plně vědomi toho, že 
dopravní opatření v místě i ob-
jízdné trasy mohou způsobit 
komplikace v dopravě, a proto 
doporučujeme řidičům, aby si 
svou cestu do Prahy po D8 na-
plánovali,“ sdělila Iveta Štočko-
vá, tisková mluvčí Eurovia CS. 
Dopravní opatření budou pla-
tit do července. Doprava po D8 
u Prahy bude vedena po jedné 
straně dálnice v režimu 2+2.  gz

U Pravřídla přibude pyramida
Teplice – V okolí Zámeckého ná-
městí začínají stavební práce. 
Pokračuje se v obnově povrchů 
v Lázeňské uličce, která vede 
od Zámeckého náměstí kolem 
zadní části domu Beethoven 
a nového Thermalia k teplické-
mu domu kultury.

S opravami se čekalo po do-
stavbě Thermalia, které bylo 
otevřeno na konci loňského 
roku. Za odvodnění, novou vo-
zovku, na které budou místo 
asfaltového povrchu kostky 
z přírodního kamene, zaplatí 
město podle smlouvy s Vodo-
hospodářskými stavbami při-
bližně 6,1 milionu korun.

Podle teplického primátora 
Hynka Hanzy se bude praco-
vat i ve směru od Zámeckého 

náměstí k obchodním centrům 
Galerie a Fontána.

Chystá se i změna u Pravříd-
la, které má nyní podobu šedi-
vé plechové pyramidy. Vedle ní 
by se nově měla objevit ještě 
jedna a ta bude obrácená špič-
kou dolů a vyhloubená v zemi. 
O jeho nové podobě jednalo 
město s teplickými lázněmi 
a zaplatí za ni zhruba 540 tisíc 
korun.  gz

Město spustilo nový 
zmodernizovaný web 
Teplice – Proměnou a moderni-
zací prošly internetové stránky 
města. Za upgrade webu město 
zaplatí čtvrt milionu korun. Vi-
ditelnou změnou prošla grafika. 
Web používá dlaždicový systém 
a intuitivní texty. Zájemci se mo-
hou přihlásit k odběru novinek. 
„Do budoucna počítáme s roz-
šířením zpravodajství. Kromě 
informací z radnice budou při-
dány zprávy ze života ve městě 
a část pro média. Chtěli bychom 
dát prostor hlavně neziskov-
kám a volnočasovým organiza-
cím,“ řekl náměstek primátora 
Jiří Štábl. Dodavatelem původní-
ho webu i upgradu je společnost 
Webhouse, se kterou město spo-
lupracuje od roku 2013.  gz

Trnovany by to bezesporu pozvedlo. Považuje-
te tuto část města za problematickou?

V současnosti považuji tuto lokalitu za místo, 
kam je třeba ze strany města směřovat investice 
do veřejného prostoru včetně následné údržby. 
Město těžko může ovlivnit chování lidí či struktu-
ru obyvatel, ale může k tomu přizpůsobit veřejný 
prostor tak, aby negativní dopady byly co nej-
menší, neboli jednodušeji napravitelné.  gz
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Po devíti letech má město zase Zimák

Neslavný konec kdysi reprezentativního sportovního stánku 
Teplice – Kdysi moderní stadion 
pro 6 000 diváků prožil velmi 
smutný konec. Stadion se za-
čal stavět v roce 1972 a do pro-
vozu byl uveden v září 1976. 
Na tehdejší dobu to byl velmi 
reprezentativní stánek, kte-
rý v prvních deseti letech své 
činnosti byl často využíván re-
prezentačním mužstvem ČSSR. 
Dlouho byl považován za jeden 
z nejmodernějších stadionů 
v Československu.

Hokejový stadion od své 
stavby chátral. První tým 

Teplic nikdy nepřekročil úro-
veň třetí nejvyšší soutěže. Do-
spělý hokej v Teplicích skončil 
v roce 2007 a od ledna 2011 ze 
stadionu odešla i mládež, kte-
rá se odstěhovala do soused-
ní Bíliny. I tak má stadion řadu 
úspěšných odchovanců, mimo 
jiné je to i Zdeněk Skořepa 
nebo olympijský vítěz Robert 
Lang. V současné době, po le-
tech komplikací okolo demo-
lice, stojí na místě nákupní 
centrum s lanovým parkem na 
střeše.  gz

Teplice – Město má nový Zimák, 
který vyrostl vedle Sportov-
ní haly Na Stínadlech. Ten byl 
slavnostně otevřen za účasti 
vedení města a bývalých ho-
kejistů Teplic, kteří si v nové 
hale zahráli exhibiční utkání 
společně s legendárními hráči 
Litvínova. Vidět jste tak mohli 
v akci například Jiřího Šlégra, 
Zdeňka Orcta, Petra Klímu, 
Jana Alinče nebo Jana Čalou-
na. Slavnostní úvodní buly jim 
vhodil primátor Hynek Hanza.

„Věříme, že nabídku veřej-
ného bruslení a možnost pro-
najmout si ledovou plochu uví-
tají všechny věkové generace. 
Navázali jsme spolupráci s no-
vým hokejovým oddílem HC 
Huskies a novým oddílem Kra-
sobruslení Teplice. Otevíráme 
tak další kapitolu rozvoje spor-
tu v našem městě,“ řekl primá-
tor Hynek Hanza.

Logo s vločkou a nápisem Zi-
mák zdobí fasádu a oba vcho-
dy. Rozměry ledové plochy 
56 x 26 m umožňují halu vyu-
žít pro zápasy do úrovně I. ligy. 
Hlediště haly pojme 464 sedí-
cích diváků a součástí haly je 
i sportovní ubytovna. Původ-
ní parkoviště bylo rozšířeno 

a v současnosti nabízí 198 míst 
pro osobní automobily a 4 pro 
stání autobusů. 

„Famózní je to propojení Zi-
máku a Sportovní haly, které 
se mohou vzájemně využí-
vat. Když nebude led, tak tu 
může být něco jiného. Straš-
ně to šetří náklady. A i já jsem 

překvapen tím, jak to dob-
ře dopadlo. Je to další stánek 
pro Tepličany a jediné, co už 
opravdu chybí do městské 
infrastruktury, je koupališ-
tě, a pak budou Teplice téměř 
kompletní,“ dodal při slavnost-
ním zahájení Jaroslav Kubera.

Teplický zimní stadion 

navrhl architekt Petr Sedlá-
ček a postavila ho společnost 
Syner Liberec. Stavba byla za-
hájena na podzim roku 2017. 
Městskou kasu přišel Zimák 
na 228 milionů korun. Na mís-
tě původního zimního stadio-
nu vyrostlo obchodní a lanové 
centrum.  gz

Zimák byl slavnostně otevřen 6. března. foto: Gabriela Zlámalová

Slavnostní otevření Zimáku obstaralo i hokejové utkání. foto: Gabriela Zlámalová Náměstek primátora Jiří Štábl se věnuje sportu ve městě. foto: Gabriela Zlámalová

Ruina starého zimního stadionu. foto: archiv ZT
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Nové moderní vlaky i na Teplicku

Nové aquacentrum už v dubnu

Matka obrala dceru 
a syn zase matku

b ř e z e n  2 0 1 9

Maraton podpořil nemocné s RS

Teplicko – Sedm nových nízko-
podlažních elektrických sou-
prav od polské firmy Pesa Byd-
goszcz bude jezdit v Ústeckém 
kraji. RegioJet kupuje z Polska 
nové vlaky za více jak půl mi- 
liardy korun.

Polská firma dodá všech 
sedm souprav během druhé po-
loviny roku 2021 a jejich plný 
provoz bude zahájen od změny 
jízdního řádu v prosinci 2021. 

„Dokázali jsme Ústeckému 
kraji nabídnout nové moderní 
elektrické soupravy a zvítězit 
v poptávkovém řízení s nejlep-
ší cenou. Je to i díky tomu, že 
provoz nových elektrických 

souprav bude úspornější a zá-
roveň také výrazně šetrnější 
k životnímu prostředí. Cestují-
cí se mohou těšit na nové služ-
by, jako je například internet 
zdarma, a větší pohodlí při ces-
tování. Jsme přesvědčeni, že 
stejně jako na dalších tratích, 
kde začal RegioJet jezdit, bude 

nová kvalita služeb znamenat 
skokový nárůst počtu cestu-
jících využívajících ekologič-
tější železniční dopravu,“ řekl 
Radim Jančura, předseda před-
stavenstva a majitel společ-
nosti.

RegioJet a Ústecký kraj po-
depsaly smlouvu na dalších 
deset let. Týká se to tratí Ústí 
nad Labem–Štětí, Děčín–Ústí 
nad Labem–Střekov, Most–
Žatec, Most–Bílina, Ústí nad 
Labem–Most a Teplice v Če-
chách–Litvínov. RegioJet v sou-
těži porazil České dráhy, které 
byly dosavadním provozovate-
lem poptávaných tratí.  gz

Pravoslavný kostel se 
nejspíš dočká oprav
Teplice – Opravu pravoslavné-
ho kostela Povýšení svatého 
kříže na Zámeckém náměs-
tí má v plánu město Teplice. 
„Budeme se snažit na tuto akci 
získat dotaci z krajského pro-
gramu na záchranu a obno-
vu kulturních památek. Mělo 
by jít o částku zhruba milion 
korun, pokud se to podaří. Na 
objektu je třeba opravit fasá-
du a vyměnit střešní krytinu,“ 
řekl Jiří Štábl.

Teplicko – Policisté vyšetřují ně-
kolik případů, kdy se okráda-
jí příbuzní. V prvním případě 
matka připravila svou dce-
ru o více jak pět tisíc korun. 
„V bytě vzala platební kartu 
své dcery a bez jejího vědomí 
a souhlasu vybrala z bankoma-
tu finanční hotovost, kterou 
měla na účtu,“ uvedl mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek 
a dodal, že žena byla obvině-
na z přečinů krádeže a neo-
právněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního pro-
středku. Ženě hrozí až dva roky 
vězení. V dalším případě řeší 
policisté případ, kdy potomek 
okradl rodiče. „Z přečinu krá-
deže byl obviněn 24letý muž, 
který z bytu své matky, kde ho 
nechala bydlet, v době její ne-
přítomnosti odcizil kuchyň-
skou linku, lednici a sporák,“ 
dodal policejní mluvčí. Matce 
došla došla trpělivost a podala 
na něj trestní oznámení. Syno-
vi hrozí až dva roky vězení.  gz

Teplice – Přesně sto třináct lidí 
z Teplic a okolí si nazulo tenis-
ky a přišlo podpořit pacienty 
s roztroušenou sklerózou (RS). 
Cvičením se zapojili v březnu 
už do osmého ročníku Marato-
nu s roztroušenou sklerózou. 
Vybralo se přibližně 14 000 ko-
run, které poputují na fyziote-
rapii a nákup rehabilitačních 
pomůcek pro nemocné. „Výtě-
žek z dobrovolného vstupného 
použijeme na nákup rehabili-
tačních pomůcek pro pacien-
ty s RS, které zdravotní pojiš-
ťovny nehradí,“ říká předseda 
Unie ROSKA Teplice Vladimír 
Frühauf.

Maraton upozorňuje neje-
nom na samotnou nemoc, ale 
především na to, že pohyb 

Šanov – Po Zimáku se brzy do-
čkáme i aquacentra, aktuál-
ní termín dokončení stavby je 
30. března. „Slavnostní zahá-
jení samozřejmě budeme při-
pravovat a otevření nebudeme 
odkládat, proběhne hned po do-
končení a předání stavby, tedy 
někdy začátkem dubna,“ slibu-
je ředitel teplického aquacent-
ra Michael Paraska.

Kompletní rekonstrukce  
aquacentra probíhá od pod-
zimu 2017. Stavba ze začátku 
probíhala za úplného provo-
zu, po půlroce se zavřela sauna 
a měsíc na to se zavřel bazén. 
Práce nyní probíhají ve všech 
částech areálu, na všech fron-
tách. V plném proudu jsou prá-
ce obkladačů. 

„Obloženy jsou stěny kruho-
vého bazénu, včetně atrakce 
houpací jeskyně, na dně bazé-
nu je chobotnička, která je ne-
odmyslitelnou součástí našeho 
areálu. V rekreačním bazénu 

jsou obloženy stěny, atrak-
ce divoká řeka, dojezd široké 
skluzavky a veškeré schody do 
bazénu. Teď začneme pokládat 
dlažbu na dno bazénu,“ popisu-
je ředitel aquacentra.

Město Teplice za přestav-
bu ale díky opoždění zaplatí 
nejspíš více než plánovaných 
240 milionů korun, které dá jen 
z vlastních prostředků. „Navý-
šení je zatím o 9,5 milionu, ale 
jaká bude konečná cena stavby 
ještě nevím, to se nyní špatně 
odhaduje,“ uzavírá Michael Pa-
raska.  gz

foto: FB Aquacentrum Teplice

pacientům prospívá. „U lidí 
s RS, kteří pravidelně cvičí, 
pozorujeme zlepšení svalo-
vé síly a koordinace, snížení 
únavy, pacienti jsou ve větší 
psychické pohodě a celkově 
se jim zlepšuje kvalita života,“ 
vysvětluje fyzioterapeutka tep-
lického MS Centra Andrea Ma-
reschová, která cvičení na ma-
ratonu vedla.  gz

Sůl nestačila, zima 
tentokrát byla dražší

Devět mrtvých při 
střetech aut s chodci
Teplicko –Srážek automobilů 
s chodci loni přibylo. Při ne-
hodách zahynulo 9 lidí. „Vloni 
roce jsme řešili 10 820 doprav-
ních nehod. Ve 329 případech 
došlo ke střetu vozidla s chod-
cem. Jde o nárůst o přibliž-
ně padesát nehod oproti roku 
2017,“ říká krajská policejní 
mluvčí policie Alena Bartošo-
vá. Policisté se nyní více zamě-
ří na kontroly chodců.  zu

Teplicko – Právě končící zimní 
období bylo na údržbu kraj-
ských silnic náročnější než 
zima před rokem. Časté střídá-
ní teplot vedlo k namrzání sil-
nic, tím byla údržba náročnější. 
Náklady do konce ledna zatím 
dosáhly částky 118 milionů 
korun. Jak únor a březen s vý-
slednou částkou zahýbe, se 
teprve ukáže. „Zima nás od lis-
topadu do konce ledna stála 
118 milionů korun, loňská zima 
ve stejném období stála 103 mi-
lionů korun. Museli jsme do-
kupovat posypovou sůl, proto-
že nám zásoby nestačily,“ říká 
náměstkyně ředitele Správy 
a údržby silnic Ústeckého kraje 
Lenka Holovská. Ve správě má 
krajská údržba 3 700 kilomet-
rů silnic a provádí údržbu i na 
507 kilometrech silnic I. třídy, 
a to včetně dálnic D6 a D7.  zu

Město v současné době hle-
dá firmu, která na pravoslav-
ném kostele zmíněné práce 
udělá. Měly by trvat asi rok 
a město má na ně připraveno 
11,5 milionu korun.  gz

Tamda otevře bývalé 
Tesco v půlce roku
Všebořice – Areál obchodního 
centra ve Všebořicích ožije v po-
lovině roku. Od loňska má no-
vého majitele, ale zatím je stále 
prázdný. Firma Bainbridge, kte-
rá objekt vybudovala, ho proda-
la společnosti Tamda Foods, do-
davateli vietnamských večerek. 
Otevření centra plánuje Tamda 
Foods na polovinu letošního 
roku a plánuje v něm obchody, 
restaurace či studia.  gz
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Princezna Bosana z pohádky Tři veteráni 
Vida Neuwirthová pochází z Teplic. 
Charismatická herečka se v současné 
době věnuje především psaní, loutkovému 
divadlu nebo práci s dětmi. A nejen to, 
zvládá ještě provázet turisty po Praze, 
Terezíně i dalších městech. 
Gabriela Zlámalová

Neuwirthová: Princezna Bosana mě provází celý život 

Jak vzpomínáte na své dětství 
na Teplicku?

Bohužel jsme se velmi brzy 
přestěhovali k babičce do Pra-
hy, takže si toho moc nepa-
matuji. Ale už jsem se setkala 
s jednou starou paní, která mi 
říkala, že mě vozila v kočárku 
a také si pamatuji na starou 
Annu – německou hospodyni, 
která u nás pracovala.

Žili jsme v Bohosudově u Tep-
lic v rodinném domku se strý-
cem a jeho rodinou. Takže jsem 
se v Teplicích narodila, ale žila 
jsem kousek vedle. Pak strýc 
emigroval do Austrálie a my už 
se stěhovali do Prahy. 

Jezdíte do Teplic?
Jezdím sem moc ráda a velmi 

často hráváme s mým dětským 
divadlem na tamější židovské 
obci.

Máte na Teplicku nějaká oblí-
bená místa? 

Komáří vížka – to je tak je-
diné, co si pamatuji, že jsme 
tam lezli a hráli si s bratrem 
a s bratranci. Když sem přije-
dou z Austrálie, musím s nimi 
jet do Teplic a také se podívat 
na jejich rodný dům a pak na tu 
Komáří vížku. Nějak jsme s tím 
místem a krajem stále spojeni.

Jak jste se vlastně dostala 
k herectví? 

Od šesti let jsem zpívala 
v Kühnově dětském sboru, zpí-
vali jsme i v operách, jezdili na 
festivaly... asi tam někde to za-
čalo. Ta touha něco předvádět, 
něco lidem předávat. Postupem 
času se přidala ještě touha, aby 
tu po mně něco zůstalo, nějaká 
stopa. Myslela jsem ze začát-
ku, že budu herečkou, ale pak 
mě po škole poslali na praxi do 
loutkového divadla, a mně se 
ta práce zalíbila a už jsem u ní 
zůstala. Naučila jsem se mani-
pulovat s loutkami a hrála dlou-
ho v loutkovém divadle, kde 
jsem nakonec vytvořila i tři své 
režie. Postupem času tedy fil-
mová kariéra ustoupila a já se 
věnovala dětem, jak svým, tak 
těm v divadle.

Diváci si vás pamatují hlavně 
z pohádky Tři veteráni coby 
princeznu Bosanu. Jak jste se 
k té roli dostala?

Pan Svěrák hledal dívku 
s černými vlasy, velkýma oči-
ma, s orientálními rysy a tak 
mě zavolali na konkurz. Když 
mě pan Svěrák uviděl, volal re-
žiséru Lipskému: „Už jsme ji 
našli.“ Ani jsem tenkrát netuši-
la, jaké mám štěstí, že se díky 
tomu mohu setkat s takovými 
herci, jako byl pan Hrušínský, 
Čepek, Somr, Satinský a ti dal-
ší. A ještě mi dali 15 minut slá-
vy každé Vánoce, protože tahle 

pohádka se vždycky v zimě ob-
jeví v televizi.

Jaké bylo natáčení s těmi 
„velkými“ herci?

Byl to velký zážitek. Všich-
ni na mě byli hodní, pomáhali 
mi, radili, nosili pití, vtipkova-
li... Užili jsme si spoustu leg-
race, hlavně s panem Satin-
ským. Když máte dobrý scénář, 
dobrého režiséra a dobré her-
ce (myslím ty, se kterými jsem 
hrála), všechno jde tak lehce. 
Ale i když moje role nebyla tak 

obsáhlá, budu na to vzpomínat 
s úctou a láskou.

Princezně Bosaně narostl 
dlouhý nos. To asi nebylo jed-
noduché líčení.

Chodívala jsem o hodinu dří-
ve než ostatní. Lepili mi ho dost 
nekvalitním lepidlem, takže 
moje kůže celkem trpěla. Měla 
jsem dva asistenty s pruty a ti 
mi nos podpírali. Měla jsem je 
přidělené na celý natáčecí den. 
Špatně se s ním jedlo a pilo, ale 
byla s ním velká legrace. Ten, 

Princezna Bosana v podání Vidy Neuwirthové – Skalské a herecké legendy Petr Čepek jako dragoun Bimbác a Josef Somr jako vojenský kuchař Servác v pohádce Tři veteráni. foto: archiv VN

Vida Neuwirthová se nyní věnuje i provázení turistů. foto: archiv VN
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barva: červená

jídlo: thajská kuchyně

hudba: rocková 
hudba, ráda 
poslouchám U2, 
Coldplay, Stinga a teď 
se mi líbí zpěvačka LP

číslo: 7

politik: Tomáš 
Garrigue Masaryk 
a Václav Havel

M O J E  N E J

Herečka, loutkoherečka a spisovatelka 
Vida Neuwirthová, rozená Skalská, se 
narodila 10. července 1962 v Teplicích. 
Všichni ji známe především z pohádky 
Tři veteráni, kde ztvárnila roli krásné 
princezny Bosany. Kromě této pohádky 
se objevila i v dalších filmech, například 
v malé roli ve filmu Vesničko má stře-
disková, Kotva u přívozu, Golet v údolí, 
Píseň o lítosti, v televizních seriálech 
Největší z Pierotů a Dobrodružství 
kriminalistiky. V současné době vede 
dětské divadlo Feigele v pražské Ži-
dovské obci a věnuje se také provázení 
turistů po Praze a Terezíně. Napsala 
i dvě knížky pro děti. Vida Neuwirthová 
je vdaná, její manžel je lékař a spolu 
mají dva syny – Davida a Matyáše.

Vida Neuwirthová

P R O F I LNeuwirthová: Princezna Bosana mě provází celý život 

který mi visel na obličeji, byl 
dlouhý 2,5 metru.

Ovlivnili Tři veteráni vaši dal-
ší cestu?

Vlastně ano, i když jiným 
směrem. Potkal mě tam jeden 
herec, který zakládal černé di-
vadlo a nabídl mi, abych šla do 
toho s nimi. A tak jsem potom 
pár let hrála s divadlem Ta Fan-
tastica.

Objevila jste se i ve filmech 
Golet v údolí, Kotva u přívo-
zu nebo Vesničko má středis-
ková. Který je váš nejoblíbe-
nější?

To je asi bez diskuze, pohád-
ka Tři veteráni. Ta se mnou jde 
celým životem.

Čím se zabýváte v současné 
době?

Dlouho jsem pak hrála v lout-
kovém divadle Minor, a kolem 
roku 1980 jsem ještě založila 
na Židovské obci v Praze dět-
ské divadlo Feigele, kde mi mís-
to loutek hrají malé děti. Na-
psala jsem dvě knížky pro děti 
a také texty k písním pro děti 
na jedno CD, které nedávno vy-
šlo. Také jsem si udělala licen-
ce na provádění turistů po Pra-
ze i mimo hlavní město. A to je 
teď moje hlavní práce.

Feigele… co to znamená? 
Zpívala jsem v pěveckém 

sboru Mišpacha na Židovské 
obci v Praze, a měla jsem jed-
no sólo – ukolébavku v jazyce 
jidiš – Lulinke mein feigele, lu-
linke mein kind, což v překladu 

znamená „spinkej můj ptáčku, 
mé děťátko“. A tak jsem použila 
Feigele jako název svého dět-
ského divadla.

Podařilo se mi vás najít 
v pražské Židovské obci, jste 
židovka?

Když mi bylo 14 let, rozhod-
li se naši, že nám řeknou o na-
šich židovských kořenech. Po-
prvé jsem slyšela, že náš otec 
byl tři roky za války v kon-
centračních táborech a jak 
to všechno bylo. Je vám 14 let 
a tak stejně nevíte ze začátku 

Máte neobvyklé jméno – Vida. 
Jak jste k němu přišla?

Jmenovala se tak první láska 
mého dědečka odněkud z Čer-
né Hory a tak si přál, aby se tak 
jmenovala i jeho dcera – moje 
maminka. Myslím, že babička 
se to nikdy nedozvěděla, odkud 
ten nápad přišel. No, a když 
pak moje máma chtěla dát to 
jméno i mě, dostala povolení. 
V té době asi pomohlo, že už 
jednou to jméno oficiálně pro-
šlo. Jinak se tenkrát moc neob-
vyklá jména nedávala.

Vy máte také průvodcovské 
zkoušky, kde provázíte nej-
častěji? 

Provádím v angličtině, tak-
že mám turisty z celého světa. 
Ukazuji jim Prahu, židovské 
město, jezdím s nimi do Terezí-
na. Když mají více času, zajíždí-
me do ostatních měst – Kutné 
Hory, Českého Krumlova, Kar-
lových Varů… Velmi zajímavé 
jsou cesty do jiných míst naší 
země, kde žili jejich předci, kde 
se původně narodili jejich rodi-
če, chtějí najít hřbitov, kde jsou 
pochováni někteří členové je-
jich rodiny.

A nechybí vám natáčení?
Ne, nechybí. Jsem už jin-

de, mám jiné priority. Vidím 
výsledky své práce. Někte-
ré z mých prvních princezen 
z mého dětského divadla nyní 
učí na židovské škole v Praze, 
řadu z prvních herců vídám na 
Židovské obci, už mě vodí do 
divadla vlastní děti. To mě těší, 
třeba jsem k tomu také trochu 

přispěla, aby nezapomněli, aby 
navázali na svoje tradice. A fil-
mové plátno už mi neschází.

Pokud máte nějaký volný čas, 
jak ho trávíte nejraději?

Čtu, připravuji novou hru, 
hodně s manželem cestujeme 
a občas zajdeme na koncert či 
do divadla.

Určitě máte mnoho snů a plá-
nů v profesním životě, prozra-
díte nějaké?

Narodil se mi vnuk, takže to 
nejdůležitější je teď pro mě, 
abych byla hodná babička.

co s tím. Být na to hrdá nebo se 
za to stydět, mluvit o tom nebo 
raději mlčet. 

Doba nebyla příznivá, nikdo 
o tom moc nemluvil, ani ve 
škole jsme se o židovské histo-
rii moc neučili. Ale já se o tom 
chtěla něco dozvědět. Zača-
la jsem chodit na Židovskou 
obec a později mě napadlo, že 
bych tam mohla udělat něco 
pro děti. Aby nezapomněly na 
svoji historii a své kořeny. Tak 
vzniklo moje divadlo. Tenkrát 
to nebylo tak jednoduché, před 
každým svátkem jsem muse-
la žádat úřady o povolení, jestli 
můžeme organizovat kulturní 
program a hrát divadlo, ale ně-
jak to prošlo. 

Natáčení mi 
nechybí. Jsem už 
jinde, mám jiné 

priority...

Vida Neuwirthová s dětským divadlem Feigele na vystoupení v Teplicích. foto: archiv VN
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CENTROPOL: ZPROSTŘEDKOVATELÉ ENERGETICKÝCH AUKCÍ MUSÍ 
PODLÉHAT KONTROLE A REGULACI STEJNĚ JAKO DODAVATELÉ ENERGIÍ

Etické kodexy Energetického regulač-
ního úřadu ani Asociace nezávislých 
dodavatelů energií zde nic nezmohou. 
Pravidla musí být vymahatelná. Cent-
ropol jednoznačně lobbuje za povinné 

vzdělávání a povinnou 
certifi kaci spojenou se 
složením zkoušky, kte-
rou bude garantovat 
státní autorita. Bez ní by 
nebylo možné jakoukoli 
formu prodeje energe-
tických komodit realizo-
vat. Jde o prodej přímý 
i prodej přes zprostřed-
kovatele. Inspiraci lze 
hledat například v pojiš-
ťovnictví, kde se tímto 
podařilo nekalé praktiky 
výrazně omezit. 

Pokud spotřebitel podepíše s doda-
vatelem energií smlouvu, kterou pak 
vyhodnotí jako nevýhodnou, zákon 
mu umožňuje od smluvního vztahu 
odstoupit. A to i v případě, že kontrakt 

podepsal po zralé úvaze. Podle ener-
getického zákona dokonce do 15 dní 
od zahájení dodávky energií. 

Pro energetické aukce ale tento zá-
kon neplatí. Když se spotřebitel upíše 
aukčnímu zprostředkovateli, který není 
pod státní kontrolou, je chycen do pas-
ti. Jeho protistranou totiž není velká 
a silná energetická fi rma s informač-
ním zázemím, ale obyčejný zprostřed-
kovatel bez zřejmých povinností, jehož 
zajímá jen jeho odměna. Do pasti se 
spotřebitel chytí hned dvakrát, jestli-
že zprostředkovali „daruje“ v aukčním 
prodeji exkluzivitu. Bude tak - bez pro-
jevu vlastní vůle - putovat od dodava-
tele k dodavateli. Představa, že se mu 
dostane nejlepších podmínek na trhu, 
je iluzorní. Opravdu by bylo dobré, aby 
pravidla platila pro všechny stejně!

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Všichni, kdo jednají s konečným spotřebitelem o dodávce energií, ať už zastupují konkrétního 
obchodníka nebo jsou v pozici aukčního zprostředkovatele, by měli podléhat stejným pravidlům. 
Spotřebitele jako slabší stranu obchodu musíme chránit před nekalými praktikami bez ohledu 
na to, kdo za nimi stojí.

Přejděte na náš úsporný produkt 
pro domácnosti s nízkou spotřebou elektřiny. 
Ušetřete až 30 % nákladů!

...třeba víkend v lázních.

Ušetřete za elektřinu 
a pořiďte si třeba...

Délka smlouvy 32 měsíců
Úspora až 30 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

MC20190054
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Mythologie jarní oblohy v planetáriu

Kapela Duende zahraje v Jazz Clubu V Knaku si užijete 
skladby The Beatles

b ř e z e n  2 0 1 9

Teplice – Skvělý The Boom 
Beatles Revival Band se před-
staví v teplickém klubu Knak. 
Nebudou chybět největší hity 
kapely, z nichž některé naži-
vo The Beatles nikdy nehráli. 
Koncert se uskuteční 6. dubna 
od 20:00 hodin.  zt

Kurtyzány z 25. avenue 
a Gorily v mlze 
Teplice – V klubu Hvjezda to 
žije. Už 6. dubna tam zahraje 
oblíbená pražská parta Kurty-
zány z 25. avenue a kapela Go-
rily v mlze z Tisé. Začátek kon-
certu je ve 20:00 hodin.  zt

Teplice – Teplický Jazz Club 
bude patřit latinsko-americké 
hudbě a flamencu. Už 13. dub-
na od 20:00 hodin si tu užijete 
vystoupení formace Duende. 
Vstupné je 160 korun. Jejich 
tři studiová alba jsou důkazem 
velkého autorsko-interpre-
tačního rozpětí a jsou opřena 
o výrazné osobnosti součas-
né hudební scény. Aktuálním 
albem je nahrávka ,,Garden 
of Me“, jež vyšla na labelu 
Warner Music v roce 2017. 
Autorem hudby je kytarista 

Tomislav Zvardoň, který si 
přizval ke spolupráci v Duen-
de peruánské hudebníky, 

perkusionistu Carla Zeggaru 
a flétnistu Vlada Urlicha, kte-
ří tvoří kompaktní celek spolu 
s basistou Tadeášem Mesánym 
či Jaroslavem Jankem. Celý 
výsledný zvuk je podpořen 
nezaměnitelným pěveckým 
výrazem zpěvačky Veroniky 
Diamantové. Kapela Duende 
oslovuje posluchače všech ge-
nerací nejen skvělou interpre-
tací vlastních písní a hravostí 
v improvizacích, ale především 
nezaměnitelným zvukem i pes-
trým repertoárem.  zt

Setkání s písničkou a Lounskou 13
Teplice – Koncertní program po-
pulárního dechového orchest-
ru Lounská 13 je tady. Užijete 
si jej 20. března od 19:00 ho-
din v teplickém Domě kultury. 
Vstupné je 160 korun. Během 
večera si užijete nejen oblíbené 

skladby známých českých auto-
rů, ale také výběr nejúspěšněj-
ších skladeb, které tento soubor 
úspěšně prezentoval na pres-
tižních hudebních přehlídkách, 
v nahrávacích studiích i televiz-
ní obrazovce.  zt

Teplice – Zajímavou přednášku 
si užijete 27. března v Planetá-
riu Teplice. Souhvězdí – obráz-
ky 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 souhvěz-
dí. Víme, co znamenají a co se 
k nim váže? Půjdeme po sto-
pách starověkých představ 
o hvězdné obloze, podíváme se 
na jarní oblohu očima antic-
kého hvězdáře. Akce začíná 
v 19:00 hodin.  zt
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Přijedou Lidojedi 
Teplice – Ústecké Činoherní stu-
dio přijede do Teplic s úspěš-
ným představením Lidojedi. Tě-
šit se na něj můžete 15. dubna 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
220 do 300 korun. Ondřej, Bára 
a Martin – to je cateringová 
agentura Mlsný Jack. V poslední 
době však tahle parta nemá moc 
kšeftů. Až do momentu, kdy za-
zvoní telefon. A přijde jedinečná 
nabídka. Co teď? Zabít nebo ze-
mřít? V jedné z hlavních rolí se 
představí i Erika Stárková, kte-
rou znáte ze seriálu Most!.  zt
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K Ř Í Ž O V K A Citát Benjamina Franklina

Kouzelná školka

Martin Chodúr to rozjede s Big BandemVýstava keramiky 
v teplickém muzeu 

Teplice – Známé popové a swin-
gové melodie v podání zpěvá-
ka Martina Chodúra a orchest-
ru North Big Band uslyšíte na 
koncertě v Domě kultury. Pro-
gram je naplánovaný na 10. 
dubna od 19:00 hodin a vstup-
né je od 240 do 280 korun. 
Český zpěvák, skladatel, textař 
a hudebník Martin Chodúr – 
vítěz historicky prvního roč-
níku soutěže Česko Slovenská 
SuperStar z roku 2009, patří 

k nejvšestrannějším zpěvákům 
své generace. 

Od vítězství v SuperStar se 
prezentuje v žánrově zcela 
protichůdných repertoárových 
oblastech. Našel se nejen ve 
světě popu a rocku, ale i swin-
gu, muzikálu, šansonu a filmo-
vých písní. Svůj hudební záběr 
ale neváhá rozšířit ani o dal-
ší žánry. Pro teplický koncert 
nastudoval skladby s renomo-
vaným orchestrem North Big 
Band řízeným Jaroslavem So-
chorem.  zt

Teplice – Výstava keramiky 
Graniton ze soukromé sbírky 
Jiřího Hořavy představuje re-
prezentativní průřez firemní 
produkcí keramiky firmy Rydl 
a Thon – Graniton. Na výstavě 
v Regionálním muzeu Teplice 
jsou až do 5. května prezento-
vány nejen často publikované 
předměty z okruhu Artělu, ale 
i běžné obchodní zboží určené 
pro střední vrstvy, které umož-
ňovaly firmě Graniton ekono-
mické přežití. Jiří Hořava se 
keramikou Graniton zabývá 
dlouhodobě. Předměty sbí-
rá a dohledává k nim veškeré 
informace v archivech. Tím-
to badatelsko-sběratelským 
způsobem se mu podařilo na-
shromáždit téměř 500 kusů 
keramiky Graniton a vydat ob-
sáhlou monografii.  zt

Teplice – Děti si v Domě kultu-
ry užijí zábavný program Mi-
chal na hraní. Své ratolesti 
na něj můžete vzít 13. dubna 
od 15:00 hodin. Vstupné je od 
165 do 185 korun. Michal naučí 
děti pořádku ve svých hračkách. 
Bez dětí to ale nejde a tak jsou 
od začátku až do konce aktivně 
zapojeny do magické hry s re-
kvizitami vyrobenými nejen ze 
samolepicí pásky. Ještě než vyra-
zí na hřiště, musí se převléknout 
do tepláků a trička, ani to u Mi-
chala ale není jen tak. Když to 
všechno s pomocí dětí zvládne, 
začne hraní, vrtění a řádění.  zt

Vanda Hybnerová se představí 
v komedii Můžem i s mužem
Teplice – VIP Art company při-
veze do Krušnohorského diva-
dla komedii Můžem i s mužem. 
Vtipná autorské feérie 4 žen, 
4 archetypů, vznikla z potře-
by podívat se pravdě do očí. Co 
vše se odkryje a kolik slupek 
oloupe během jedné naroze-
ninové párty. A po čem všich-
ni touží, no přece po lásce, po 
tom nádherném stavu milo-
vat a být milován. Co ženy dě-
lají, když si myslí, že je nikdo 
nevidí. Podobnost se seriálem 
Sex ve městě je čistě náhodná. 

Autorky věnují toto představe-
ní mužům, z lásky k nim. V jed-
né z hlavních rolí se představí 
i Vanda Hybnerová. Hraje se 
8. dubna od 19:00 hodin. Vstup-
né je od 220 do 300 korun.  zt
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V bioparku se daří 
i užovce brazilskéSalesiánské středisko slaví 20

Šimůnský a Kukaň v první desítce
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Historie Salesiánského stře-
diska Štěpána Trochty v Prose-
ticích se píše od 25. února 1999, 
kdy se prostory patřící městu 
proměnily ve středisko volné-
ho času. A o deset let pozdě-
ji nabídlo své služby i středis-
ko v Trnovanech, nejdříve na 
Luně, odkud se vloni přesunulo 
do objektu v ulici Maršovská. 
V Proseticích salesiáni začína-
li ve čtyřech místnostech, poz-
ději přidali hudebnu, posilovnu 
a kancelář sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dět-
mi. Když se podařilo kancelář 
přesunout do nového objek-
tu vedle zdravotního středis-
ka, vznikl sál na sebeobranu, 
c-walk, stolní tenis nebo tanec. 
Počáteční cíl, aby měly děti 
kam chodit, dozrál. Ve středis-
ku je volný prostor, kde se děti 

mohou potkat se svými kama-
rády, zahrát si stolní hru a kdy-
koliv přijít a odejít. Každodenní 
doučování doplňují pravidelné 
zájmové kroužky, akce, výlety 
a tábory. Se zaměstnanci a dob-
rovolníky se děti i mladí lidé 
setkávají ve středisku, tělocvič-
ně, na hřišti i v přírodě. Hrají 
si a učí se. Co středisko chystá 
v nejbližší době? „Oslava naro-
zenin proběhla o pár dní dříve, 
protože jsme teď vyrazili na jar-
ní prázdniny. Po nich můžete 
navštívit středisko opět každý 
všední den od 12.30. A potkat 
se můžeme 18. května u ša-
novské Mušle, kde Platforma 
žen pořádá Den pro neziskov-
ky, nebo 22. června na Živých 
Teplicích. Tradiční Lanové ak-
tivity proběhnou v sobotu 25. 
května v Zámecké zahradě při 

zahájení lázeňských slavnos-
tí.“ A co říci na závěr? Salesiá-
ni Dona Boska jsou zřizovateli 
12 podobných středisek v České 
republice a dalších 120 ve svě-
tě. Poděkování za podporu patří 
Ministerstvu školství, mláde-
že a tělovýchovy, Statutárnímu 
městu Teplice, Ústeckému kra-
ji, Evropské unii, Evropskému 
sociálnímu fondu, Operačnímu 
programu Zaměstnanost a dal-
ším dárcům a dobrovolníkům. 
Po dvaceti letech fungují v Tep-
licích dvě místa pro děti a mlá-
dež a jedno pro rodiny s dětmi. 
Více o středisku se můžete do-
zvědět na webových stránkách 
teplice.sdb.cz. Přejeme dětem, 
zaměstnancům i dobrovolní-
kům všechno nejlepší. A děku-
jeme za 20 let plných zážitků.

 Hana Machová, Salesiáni Teplice

Tento v Jižní Americe hojný 
had je od ledna 2019 obyvate-
lem subtropické sekce Biopar-
ku GT. Ten náš je zatím docela 
malý, ale dorůstá až tří metrů. 
Hydrodynastes gigas (Duméril, 
Bibron & Duméril, 1854) Pro 
svou velikost se jí také říká 
užovka obrovská. Obývá lesy, 
savany i kulturní krajinu. Loví 
hlodavce, ptáky, žáby… Je to 
pozemní plaz – na větve šplhá 
jen nerad.

 Gymnázium Teplice

Šermířka z Teplic na šampionátu
Druhý reprezentant teplic-

kého oddílu se zúčastnil mis-
trovství Evropy. Naše Gábina 
Aigermanová se nominova-
la na ME, společně se svým 
tátou a trenérem Františkem 
a trenérem Jiřím Jakešem od-
vedli velký kus práce – A – vý-
sledek se dostavil – jsme v Itá-
lii. Dnes šermovala Gábina své 
první ME. Šestičlennou sku-
pinu šermovala zodpovědně 
a nebylo co vytknout, stav byl 
2/3. Musíme si zde připome-
nout, že každý stát zde zastu-
pují čtyři nejlepší závodnice. 
Není zde slabých soupeřek. 
Po skupině byla Gábina 63. 
Boj o 64 nevyšel, ale bojovala 

Únorový turnaj mladších 
žáků USK v Letňanech měl po-
četnou účast. 62 závodníků 
z toho šest bylo z Teplic – On-
dřej Šimůnský, Jakub Kukaň, 
Martin Holan, Petr Sedlák, 
Vojtěch a Jan Gaislerovi. Pro 
Petra Sedláka šlo o premié-
ru. Víme všichni, jak je to těž-
ké být poprvé na turnaji. Petr 
se s premiérou popral dobře, 
ve skupině měl 2 V a celkově 
obsadil 46. místo a bral první 
2 body do žebříčku. Skupiny 
bez prohry zvládli skvěle Jakub 
a Ondra. Jakub si tím z 2. mís-
ta zajistil volný los a postup do 
„32“. Ondra byť 3. po skupinách 
musel absolvovat boj o „32“, 
alespoň potrénoval. Dobře si 
vedl i Vojta, který to měl 4/3. 
Bohužel, eliminace nevyšla, 
ale i to se stává. Jakub s Ond-
rou se prošermovali až do bojů 

o finálovou osmičku. Tentokrát 
to vyšlo Ondrovi. V boji o me-
daile narazil podruhé v tom-
to turnaji na konečného vítěze 
P. Voláka a bohužel to nevyšlo. 
Ondra bral skvělé 5. místo a Ja-
kub byl těsně za osmičkou. Oba 
se drží v žebříčku MČR v první 
desítce. Výsledky: 5. O. Šimůn-
ský, 9. J. Kukaň, 28. J. Gaisler, 
29. M. Holan, 34. V. Gaisler, 
46. P. Sedlák. Všem děkuji za 
skvělou reprezentaci oddílu 
a dosažené výsledky.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Toulavé boty aneb 
rozchodíme civilky

Kdo by to do seniorů řekl? 
Žádní stařečkové a stařenky, co 
vzpomínají jaké to bylo, když 
měli hladké tváře a bujné kštice. 
Alespoň o těch z teplické základ-
ní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami to vů-
bec neplatí. Oni si jen tak vyje-
dou na rekreační nebo rekon-
diční pobyt po vlastech českých 

a místo, aby 
posedáva-
li na lavič-
kách, tak 
hurá! A jde 
se na výlet. 
Například 
v Sezimově 
Ústí si vlo-
ni prohlédli 

město Tábor, vyrazili pěšky na 
Kozí hrádek, jejich pozornos-
ti neunikla ani Benešova vila 
a rozhledna. Podtrženo a sečte-
no – dohromady 68 lidí ušlo 334 
kilometrů. A jak to bylo s poly-
kači kilometrů na Pálavě? Před-
stavte si, že i když jedním z cílů 
byl i vinný sklípek, kde se zajisté 
nečepovala jen obyčejná voda, 
tak přesto během pětidenního 
pobytu nachodili 1 840 kilome-
trů. Cesta vedla i do zahraničí – 
na Slovensko do Bojnic. Za pět 
dní si senioři prohlédli lázně, 
zámek, zoo, zavítali do Trenčian-
ských Teplic a při zpáteční ces-
tě pak v Čechách do Luhačovic. 
Celkem naši turisti ušli 1 233 ki-
lometrů. Stejně se činili účastní-
ci pobytů i v Jetřichovicích. Tak-
že… senioři mají za loňský rok 
zatím na kontě, co se týče poby-
tů, 6 613 kilometrů. 

 Věra Lukášková, Svaz postižených 
civilizačními chorobami

Bojovníci muaythai 
se utkali na Balkáně

statečně a zaslouží poděková-
ní za reprezentaci oddílu i ČR. 
Gábina obsadila 70. pozici. 
Následovat bude den odpočin-
ku a pak družstva. Věříme, že 
se našim děvčatům bude da-
řit. Posíláme gratulaci Veroni-
ce Bieleszové k 5. místu.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Teplice – Česká Muaythai Aso- 
ciace vyslala výpravu thajboxe-
rů do Slovinského města Črno-
melji. Lukáš Klaška se ani ne-
zahřál a v druhé kombinaci dal 
soupeři z Černé Hory koleno na 
hlavu, které ho poslalo na pod-
lahu ringu, ze které se již ne-
zvedl. Martin Petráš byl doslova 
Rokycanský hřebec, jeho sou-
peř nedorazil, tak když Martin 
absolvoval 900 km cestu, sou-
hlasili jsme se zápasem o 6 kg 
výše. Martin se ovšem nezale-
kl a přesně podle rad trenéra 
zasypával soupeře ze srbského 
Ronin gymu údery a jednoznač-
ně vyhrál všechna kola. Klára 
Baladová byla další, které ne-
přijela soupeřka, tak jsme zku-
sili zápas aspoň na zkušenou 
se sice lehčí, ale starší mistryní 
Evropy, bylo vidět, že slovin-
ská soupeřka má více zkuše-
ností, přehledu a zápas byl pod 
její kontrolou. Matěj Šimůnek 
a Lukáš Černý měli oba slovin-
ské soupeře, a i když bych viděl 
výsledek jinak, vítězně zvedli 
ruku domácím Slovincům. Fi-
lipa Gorola pak čekala slovin-
ská hvězda a špičkový zkušený 
bojovník Sašo Vorkapič, první 
kolo bylo pod vedením Filipa, 
který tvrdými údery ničil Slo-
vince. Na začátku druhého kola 
Filip inkasoval tvrdý lowkick 
na koleno a bylo zameteno Fi-
lip po zranění měl co dělat, aby 
zápas dobojoval a to se poved-
lo. Daniel Homič měl obrov-
skou smůlu, jeho soupeř nedo-
razil. Získali jsme i ocenění za 
nejlepší zúčastněný tým. 

Ladislav Horejš, 
Leonidas Gym Muay Thai Dubí
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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

ELEKTROODPAD

Lázeňská: Lázeňská ulice bude pro automobilovou dopravu dále 
uzavřená až do 15. května. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu 
komunikace.  
Hřbitovní: částečná uzavírka Hřbitovní ulice potrvá do 31. srpna. 
Důvodem je rekonstrukce mostu. 
Jankovcova: až do 30. května bude částečně uzavřena ulice 
Jankovcova. Uzavírka probíhá z důvodu rekonstrukce plynovodu. 
Svatoplukova: do 30. dubna bude z důvodu rekonstrukce povrchu 
komunikace úplně uzavřena Svatoplukova ulice.  

DOPRAVNÍ  UZAVÍRKY

V rámci prevence nadměrné-
ho výskytu hlodavců provede 
teplický magistrát i v letošním 
roce preventivní periodickou po-
vrchovou deratizaci.

„Nástrahy budou umístěny na 
místech přístupných veřejnos-
ti do jedových staniček, které 
znesnadňují přístup dětem a do-
mácímu zvířectvu. Deratizované 
objekty a prostory i deratizač-
ní staničky uložené na volném 
prostranství budou označené 
výstražným návěstím. I když lát-
ky k usmrcení hlodavců nejsou 
klasifikovány jako jedy, mohou 
domácím zvířatům, ale i ma-
lým dětem způsobit zdravotní 
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Trh se dělí na férové a ty ostatní
V žádném odvětví ekonomi-

ky nelze dopustit, aby na tom 
byl lépe ten, kdo porušuje zá-
kon. A to ani v energetice, kde 
se trh proměnil z houfů běhají-
cích obchodníků k sofistikova-
nějším obchodním modelům. 
Ty dávají zákazníkům mno-
hem větší šanci vybrat si toho 
pravého dodavatele elektřiny 
a plynu. 

Kromě ceny začne hrát čím 
dál větší roli energetické pora-
denství. Poradce může propo-
čítat spotřebu největších žrou-
tů energií, vypočítat možnosti 
úspor při koupi nového spotře-
biče ve vyšší energetické třídě 
i dobu návratnosti této investi-
ce. Zjistí ale i nesprávné nasta-
vení distribuční sazby, které 
může prodražit spotřebu o de-
sítky procent. Zákazníky ke 
změně dodavatele nevede vy-
soká cena energií, ale spíš ne-
zájem dodavatele o vlastního 
zákazníka, nedostatečná ko-
munikace, rigidní a zdlouhavé 

řešení jeho požadavků či změ-
ny jeho potřeb.

Na trhu je stále dost obchod-
níků, kteří porušují pravidla 
a zákazníkům se doslova lá-
mou do dveří ve snaze získat 
je za každou cenu. A je jedno, 
zda jde o obchodníka zvoní-
cího na zvonky se smlouvou 
o dodávce energií v ruce nebo 
o firmu, jež sjednává zpro-
středkování aukcí, které k za-
jištění nejlepších podmínek na 
trhu většinou stejně nevedou. 

Centropol chce trh od těch-
to praktik vyčistit. Nabízíme 
státním institucím maximál-
ní součinnost v boji proti těm, 
kdo odmítají respektovat prá-
vo zákazníka svobodně se roz-
hodnout a nehodlají dodržovat 
zákony. Upřednostňujeme re-
gulaci spojenou s vymahatel-
ností a kontrolovatelností. Při-
spět ke kultivaci trhu mohou 
i zákonem stanovené nároky 
na prodejce energií, tedy jejich 
vzdělání či možné certifikace 

garantované státní autori-
tou nutné pro výkon činnos-
ti. Inspirovat se můžeme např. 
v pojišťovnictví, kde se tím-
to způsobem podařilo nekalé 
praktiky výrazně omezit. 

Centropol klade na své ob-
chodníky mimořádně vysoké 
profesionální i etické nároky 
a porušení interních předpisů 

vede k okamžitému ukonče-
ní spolupráce. Cílem každého 
férového dodavatele by mělo 
být trvale přispívat ke kultiva-
ci podnikatelského prostředí 
včetně ochrany zákazníka. Ten 
by v tomto byznysu rozhodně 
neměl být slabší stranou.

 Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů 
společnosti Centropol

O víkendu začíná deratizace 

2. 4. – Březová a dolní parkoviště, Habrová, 
Javorová Topolová, Novoveská (Ekodendra-
Topolová)  
3. 4. – Buková, Parkoviště Novoveská, Osiková, 
Jasanová, Černá cesta, Nová cesta, Novoveská, 
Moravská, Slezká (Slovenská-Moravská), Slovenská 
(Opavská-Moravská), U Garáží 
4. 4. – Slovenská (Opavská-Novoveská), Slezká 
(Slovenská-Bílinská), Opavská (Novoveská-
Slovenská), Jugoslávská(Opavská-Bělěhrads), 
Plzenská 
6. 4. – Alejní, Park.U věžáku Alejní č. p.2758, 

U Zámku, Zámecké náměstí, Papírová, Dlouhá 
(fú – Papírová), Dlouhá(Papírová - nám.
Svobody), U Radnice, Kapelní, Parkoviště Dubská 
(nad poštou), Parkoviště Alejní (centrální), Čs. 
Dobrovolců, Dubská (Rokycanova-Na Hrázi), 
U Císařských lázní, Laubeho náměstí, U Divadla, 
Mírové náměstí, Zelená, U Keramiky, Tyršova, 
7. 4. – Spojenecká, Tržní náměstí, Revoluční, 
28. října, Na Hrázi, Parkoviště Na Hrázi, U Nádraží, 
Husitská, Park. Nádražní náměstí 2X, Rokycanova, 
Benešovo náměstí, Školní, Masarykova (Školní-
Kollárova)

10. 4. – Lužická 224, Opavská (Slovenská-Bílinská), 
Bělehradská, Lidická, Kyjevská, Verdunská, 
Ostravská, Bulharská, Dukelská stezka 123
11. 4. – Varšavská, Francouzká, Pařížská, Polská, 
Rumunská, Novoveská (Opavská-Bílinská), 
Parkoviště Rozhled, Litoměřická 
12. 4. – Americká, Ruská, Mostecká (Litoměřická-
Ruská), Londýnská, Bílinská, Lounská, Park. 
Lounská pod viaduktem  
15. 4. – Čelakovského, Jungmannova, Chelčického,  
V. Hálka (Lípová-Českobratrská), Lípová, 
Českobratrská (Hálkova-Masaryk), Poštovní, 

BLOKOVÉ Č IŠTĚNÍ

problémy,“ říká vedoucí odboru 
životního prostředí Dagmar  
Teuschelová.

Akce bude probíhat od 
23. března do 24. dubna. Pozorní 
by měli být především majitelé 
psů a koček, ale i rodiče malých 
dětí. Dojde-li k požití deratizač-
ní látky, je nutné vyhledat lékaře 
nebo veterináře.  zt

Na radnici můžete platit i kartou
Od února mohou občané v pokladnách teplického magistrátu zaplatit 
platebními kartami. Pokladny jsou umístěny v obou budovách, na náměstí 
Svobody a na Mírovém náměstí.  zt

Z  RADNICE
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 19. 3.–22. 3., 
23. 4.–26. 4. 
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce 19. 3. – 22. 3., 
23. 4. – 26. 4. 
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
1. 4. – 4. 4., 6. 5. – 9. 5. 
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
26. 3. – 29. 3., 30. 4. – 3. 5. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 18. 3. – 21. 3., 
22. 4. – 25. 4.
Krušnohorská – parkoviště 12. 4. – 16. 4. 
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
27. 3. – 30. 3. 
Unčínská 13. 3. – 16. 3., 17. 4. – 20. 4. 
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
5. 4. – 9. 4. 
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště, 
28. 3. – 1. 4., 2. 5. – 6. 5. 
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 14. 3. – 18. 3., 18. 4. – 22. 4. 
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 19. 3. – 22. 3., 23. 4. – 26. 4. 
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 11. 4. – 15. 4., 16. 5. – 20. 5. 
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY 
22. 3. – 26. 3., 26. 4. – 30. 4. 
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
4. 4. – 8. 4., 9. 5. – 13. 5. 
Proboštovská x Táborská 28. 3. – 1. 4., 2. 5. – 6. 5. 
Husova x Arbesova – na parkoviště 21. 3. – 25. 3., 
25. 4. – 29. 4. 
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
11. 3. – 14. 3., 15. 4. – 18. 4. 
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 15. 3. – 19. 3. 
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 12. 3. – 15. 3., 
16. 4. – 19. 4. 
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie 
15. 3. – 19. 3., 19. 4. – 23. 4. 
Potoční ul. 11. 4. – 15. 4. 
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 3. 4. – 6. 4. 
A. Staška 1709–10 14. 3. – 18. 3., 18. 4. – 22. 4. 
A. Staška 1706–9 28. 3. – 1. 4., 2. 5. – 6. 5. 
Zemská 1439 4. 4. – 8. 4., 9. 5. – 13. 5. 
Hlávkova 29. 3. – 2. 4., 3. 5. – 7. 5. 
Scheinerova 15. 3. – 19. 3., 19. 4. – 23. 4. 
Nedbalova x Fibichova 28. 3. – 1. 4., 2. 5. – 6. 5. 
Edisonova 1841–3 na parkovišti 8. 4. – 11. 4.,  
13. 5. – 16. 5. 
Kopřivová x Trnková 19. 3. – 22. 3., 23. 4. – 26. 4. 
Severní x Na Haldách 4. 4. – 8. 4., 9. 5. – 13. 5. 

Gagarinova 1432 20. 3. – 23. 3., 24. 4. – 27. 4. 
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul. ) 4. 4. – 8. 4., 9. 5. – 13. 5. 
Skupova x Havlíčkova 11. 3. – 14. 3., 15. 4. – 18. 4. 
Skupova x Thámova 8. 3. – 12. 3., 12. 4. – 16. 4. 
Metelkovo nám. x Fügnerova 21. 3. – 25. 3.,  
25. 4. – 29. 4. 
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 28. 3. –1. 4. , 2. 5. –6. 5. 
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
19. 3. –22. 3. , 23. 4. –26. 4. , 28. 5. –31. 5. 
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 19. 3. –22. 3. , 23. 4. –26. 4. 
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na parkovišti 
přes silnici 14. 3. –18. 3. , 18. 4. –22. 4. 
Kosmonautů 11. 4. –15. 4. , 16. 5. –20. 5. 
Kpt. Jaroše 1. 4. –4. 4. , 6. 5. –9. 5. 
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 
11. 4. –15. 4. , 16. 5. –20. 5. 
V Závětří 1676 1. 4. –4. 4. , 6. 5. –9. 5. 
Doubravická 1683 11. 4. –15. 4. 
Raisova 2573 – bok dom 23. 3. –27. 3. , 27. 4. –1. 5. 
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
29. 3. –2. 4. , 3. 5. –7. 5. 
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900 
14. 3. –18. 3. , 18. 4. –22. 4. 
J. Hory x U Horského pramene 15. 3. –19. 3. , 
19. 4. –23. 4. 
J. Hory x Vančurova 12. 4. –16. 4. , 17. 5. –21. 5. 
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 8. 4. –11. 4. , 
13. 5. –16. 5. 
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
27. 3. –30. 3. , 1. 5. –4. 5. 
Jankovcova u garáží (tabák) 5. 4. –9. 4. , 10. 5. –14. 5. 
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
15. 3. –19. 3. , 19. 4. –23. 4. 
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 29. 3. –2. 4. , 
3. 5. –7. 5. 
Potěminova x K. Čapka 25. 3. –28. 3. , 29. 4. –2. 5. 
Zeyerovo nám. 1300 11. 3. –14. 3. , 15. 4. –18. 4. 
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 13. 4. –17. 4. , 
18. 5. –22. 5. 
Fučíkova stezka x Foersterova 12. 4. –16. 4. , 
17. 5. –21. 5. 
Křičkova x Škroupova 25. 3. –28. 3. , 29. 4. –2. 5. 
Křížkovského 2508–10 5. 4. –9. 4. , 10. 5. –14. 5. 
J. Suka 2591 20. 3. –23. 3. , 24. 4. –27. 4. 
P. Holého x Purkyňova 9. 4. –12. 4. , 14. 5. –17. 5. 
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 19. 3. –22. 3. , 23. 4. –26. 4. 
28. října – vedle restaurace „Marica“ 18. 3. –21. 3. , 

22. 4. –25. 4. 
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13. 3. –16. 3. , 17. 4. –20. 4. 
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 1. 4. –4. 4. , 
6. 5. –9. 5. 
Lípová x Jungmannova 18. 3. –21. 3. , 22. 4. –25. 4. 
Tyršova 20. 3. –23. 3. , 24. 4. –27. 4. 
Dubská x Brožíkova 22. 3. –26. 3. , 26. 4. –30. 4. 
Dubská x U Hřiště 27. 2. –2. 3. , 3. 4. –6. 4. , 
8. 5. –11. 5. 
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č. p. 2786–
9 22. 3. –26. 3. , 26. 4. –30. 4. 
Alejní 2754 – zeleň 11. 3. –14. 3. , 15. 4. –18. 4. 
Písečná 2990 17. 4. –20. 4. , 22. 5. –25. 5. 
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
5. 3. –8. 3. , 9. 4. –12. 4. , 14. 5. –17. 5. 
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
29. 3. –2. 4. , 3. 5. –7. 5. 
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
18. 3. –21. 3. , 22. 4. –25. 4. 
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
6. 3. –9. 3. , 10. 4. –13. 4. 
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
21. 3. –25. 3. , 25. 4. –29. 4. 
Stará Mlýnská x Souběžná 2. 4. –5. 4. , 7. 5. –10. 5. 
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 8. 4. –11. 4. , 
13. 5. –16. 5. 
Svatováclavská x Vladislavova 14. 2. –18. 2. , 
21. 3. –25. 3. , 25. 4. –29. 4. , 30. 5. –3. 6. , 4. 7. –8. 7. , 
8. 8. –12. 8. , 12. 9. –16. 9. , 17. 10. –21. 10. , 
21. 11. –25. 11. , 26. 12. –30. 12. 2019
Novoveská 3090–3 9. 4. –12. 4. , 14. 5. –17. 5. 
Habrová 3082 26. 3. –29. 3. , 30. 4. –3. 5. 
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
16. 4. –19. 4. , 21. 5. –24. 5. 
Javorová 3025 2. 4. –5. 4. , 7. 5. –10. 5. 
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 20. 3. –23. 3. , 24. 4. –27. 4. 
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 2. 4. –5. 4. , 
7. 5. –10. 5. 
Jugoslávská 1941 26. 3. –29. 3. , 30. 4. –3. 5. 
Francouzská x Varšavská 2. 4. –5. 4. , 7. 5. –10. 5. 
Ostravská x Bulharská 16. 4. –19. 4. , 21. 5. –24. 5. 
Opavská 2625 – naproti na zeleň , 27. 3. –30. 3. , 
1. 5. –4. 5. 
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 25. 3. –28. 3. , 
29. 4. –2. 5. 
Slovenská 2638 5. 4. –9. 4. , 10. 5. –14. 5. 
Jugoslávská 2534–5 13. 3. –16. 3. , 17. 4. –20. 4. 
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č. p. 2709–
2717 10. 4. –13. 4. 

Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
10. 4. –13. 4. , 15. 5. –18. 5. 

ul. U garáží – u bývalého bunkru 16. 4. –19. 4. , 
21. 5. –24. 5. 

Bílinská – točna MHD 26. 3. –29. 3. , 30. 4. –3. 5. 

U Soudu 13. 3. –16. 3. , 17. 4. –20. 4. 

Vrázova x Svojsíkova 10. 4. –13. 4. , 15. 5. –18. 5. 

Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 25. 3. –28. 3. , 
29. 4. –2. 5. 

Libušina 2350 – bok domu na zeleni 8. 4. –11. 4. , 
13. 5. –16. 5. 

Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 3. 4. –6. 4. , 
8. 5. –11. 5. 

Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
14. 3. –18. 3. , 18. 4. –22. 4. 

Stará Duchcovská 403 26. 3. –29. 3. , 30. 4. –3. 5. 

Sklářská 223 – 247 6. 3. –9. 3. , 10. 4. –13. 4. , 
15. 5. –18. 5. 

V Břízkách – točna MHD 27. 3. –30. 3. , 1. 5. –4. 5. 

Mostecká 1564 x Ruská 25. 3. –28. 3. , 29. 4. –2. 5. 

Americká x Londýnská – u trafostanice 18. 3. –21. 3. , 
22. 4. –25. 4. 

U Nemocnice 2190 – za garážemi 8. 4. –11. 4. , 
13. 5. –16. 5. 

Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 11. 3. –14. 3. , 
15. 4. –18. 4. ‘

Litoměřická 1. 4. –4. 4. , 6. 5. –9. 5. 

Sokolovská cesta 340 20. 3. –23. 3. , 24. 4. –27. 4. , 
29. 5. –1. 6. 

Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
1. 4. –4. 4. , 6. 5. –9. 5. 

Jaselská 315 – naproti přes silnici 2. 4. –5. 4. , 
7. 5. –10. 5. 

Zrenjaninská 297 3. 4. –6. 4. , 8. 5. –11. 5. 

Zrenjaninská 320 – 1 12. 3. –15. 3. , 16. 4. –19. 4. 

Buzulucká 305–7 9. 4. –12. 4. , 14. 5. –17. 5. 

Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
22. 3. –26. 3. , 26. 4. –30. 4. 

Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 v Cihelní ul. ) 
27. 3. –30. 3. , 1. 5. –4. 5. 

Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 9. 4. –12. 4. , 14. 5. –17. 5. 

Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na parkoviště 
21. 3. –25. 3. , 25. 4. –29. 4. 

Hudcov, Panoráma 15. 4. –9. 4. , 10. 5. –14. 5. 
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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)
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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
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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


