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Na Lázeňské zahraje  
Xindl X i Petr Janda
STRANA 4
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Vychováváme studenty, na kterých 
AGC může stavět budoucnost
STRANY 8–9

Největší cyklistická akce  
se blíží, láká na nové trasy
STRANA 10

Volný čas
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HVĚZDÁRNA 
10/5 2030  Setkání v první čtvrti – cyklus  
  zajímavých přednášek pokračuje
16/5 1800  Café Nobel – historie navigace  
  podle hvězd

PLANETÁRIUM 
1/5 1900  Hra světel a stínů  
5/5 1400  Pohádky o Cvočkovi 
5/5 1900  Hra světel a stínů
8/5 1900  Jarní hvězdnou oblohou 
12/5 1400  Pohádky a souhvězdí
12/5 1900  Hvězdné nebe a galaxie 
15/5 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd 
19/5 1400  Pohádky o Cvočkovi 
19/5 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
22/5 1900  Mythologie jarní oblohy 
26/5 1400  Pohádky a souhvězdí
26/5 1900  Hvězdné nebe a hvězdy – vznik,  
  vývoj a zánik 
29/5 1900  Květnová hvězdná obloha 

KONZERVATOŘ TEPLICE 
24/4  Koncert třídy Květy Hasilové 
29/4   Koncert izraelského sboru  
  se sborem konzervatoře 
2/5   Absolventský koncert Tomáše  
  Rýdla (zobcová flétna),  
  Daniely Svačinové (zobcová  
  flétna) a Miloše Neumanna  
  (kytara)  
14/5  Koncert absolventů třídy bicích  
  nástrojů, sólistů POP  
  a školního bigbandu 
20/5   Hudba do ulic
20/5  Jazzový koncert žesťového  
  oddělení 
21/5   Hudba do ulic 
21/5  Multižánrový koncert 
22/5  Hudba do ulic 201
23/5  Hudba do ulic
24/5  Hudba do ulic 
24/5  Party Before – vystoupení  
  Bigbandu a sólistů v předvečer  
  Zahájení lázeňské sezóny 
28/5  Absolventský koncert Terezy  
  Cromwell (klasický zpěv)
31/5  Koncertní přehlídka mladých  
  talentů klavírní hry

KLUB HVJEZDA
27/4  Švihadlo (reggae–dub/Praha)
14/9 2000   Máca + Jarda „Lemmy“  
  = 107 – Ocelot plus Flower Cover
23/11 2000  AC/DC revival Špejbl‘s Helprs

JAZZ CLUB
27/4 2000  Jack Hutchinson Band 
3/5 2000  EvenTones – osmičlenná kapela  
  hrající napříč několika žánry: pop,  
  funk, soul, jazz, vlastní tvorba
10/5 2000  Marta Töpferová & Alejandro  
  Soto Lacoste – latinskoamerické  
  & autorské písně 
17/5 2000  Alba Plano Quartet – Alba Plano  
  je původem sicilská neo–soulová  
  a jazzová zpěvačka z Palerma,  
  žijící nyní v Londýně

KNAK TEPLICE
26/4 2100  Retro disco párty
27/4 2000  Urban Turban atd.
10/5 2100  Buty – koncert oblíbené české  
  kapely 
14/6 2000  Hogjaw (USA), The Cell, Last  
  Rebel

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA 
24/4 1800  Japonsko, jak je turista  
  nepozná – přednáší Ondřej Landa  
  – umělec, cestovatel a etnograf 

KINO KVĚTEN
1/5 2000  King Skate 
2/5 2000  After: Polibek 
3/5 1730  Teroristka

K U L T U R N Í  S E R V I S

Tip Petra Samka
Jaro je tady, tak co ho oslavit nějakým pořádným koncertem? 
Všechny bych rád pozval do klubu Knak na koncert oblíbené české 
kapely Buty, která u nás vystoupí 10. května od 21:00 hodin. Jedna 
z nejoriginálnějších českých kapel, která vyprodávala velké haly, 
se vrátila na klubovou scénu a natáčí stále dobré desky – jedná se 
o poctivy blues rock říznutý humorem a já už se na tohle vystoupení 
moc těším. Mám pro vás ale i jednu pozvánku na červen. Fanoušci 
rockové muziky si užijí i večer 14. června. To k nám do klubu přijede 
americká southernrocková stálice Hogjaw do v rámci turné Up In Flames Tour. Hogjaw 
jsou v současné době opravdová špička žánru, uznávaná na celém světě a jejich strhující 
vystoupení, plné pozitivní energie, patří k tomu nejlepšímu, co v současnosti lze vidět 
v kategorii „jižanský rock“. Jako předskokani se představí pražští The Cell a nebude chybět 
ani krupská parta Last Rebel. 

 Petr Samek, Knak, Teplice

K U L T U R O U

4/5 1330  Hledá se Yetti 
5/5 1730  Shazam! 3D
5/5 2000  Hřbitov zvířátek
11/5 1430  Avengers: Endgame 3D
11/5 1800  R. Strauss: Ariadna na Naxu– 
  Salzburg Festival
12/5 1630  Avengers: Endgame 3D

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
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 z cyklu:  
  „Děti, vezměte rodiče do divadla“
3/5 1900  Bez předsudků – komedie pro  
  dva odvážné herce a ještě  
  odvážnější diváky! Po letech  
  se do Krušnohorského divadla  
  vrací komedie s oblíbenou dvojicí  
  herců, kteří spolehlivě vyprodají  
  velký sál. 

5/5 1030  Princezna ze mlejna  
  – muzikálová pohádka
7/5 1900  Moje hra – komedie o životě,  
  v hlavní roli Jiří Bartoška
15/5 1900  Kleopatra – divadelní  
  představení, ve kterém se  
  představí Jitka Čvančarová  
  a Michal Malátný 
16 a 17/5 1000 a 1800 Potrestaná pýcha –  
  adaptace nejslavnější české  
  filmové pohádky podle předlohy  
  Boženy Němcové
22/5 1600  Tančíme s Doubravankou 

DŮM KULTURY
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
9/5 1900  7. Abonentní koncert cyklu B  
  – program: Bohuslav Martinů:  
  Intermezzo pro orchestr
14/5 1600 a 1700 O neposlušných kůzlátkách
15/5 1800  Duo Jamaha a host Marcel  
  Zmožek – koncert 
20/5 1900  Uršula Kluková a Vlastimil  
  Harapes
23/5 1900  Janoska Style Goes Symphonic  
  – zahajovací koncert 55. ročníku  
  hudebního festivalu L. van  
  Beethovena 
28/5 1900  Mladí s filharmoniky

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 30/4  Medailonky nevidomých  
  a zrakově postižených

do 12/5 BPDP 2019: Výstava  
  závěrečných prací studentů  
  KVK PF UJEP – výstava BPDP  
  je každoroční prezentací  
  kvalifikačních prací studentů  
  Katedry výtvarné kultury  
  Pedagogické fakulty Univerzity  
  Jana Evangelisty Purkyně v Ústí  
  nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 5/5 Graniton – umělecká a užitková  
  keramika 1907–1928
do 3/11 300 let morového sloupu  
  v Teplicích 
17/5 – 8/9 Roman Franta – Brouci – Roman  
  Franta (1962) je znám především  
  díky svým obrazům struktur  
  a brouků, které vytváří od 90. let  
  20. století. Jak upozorňují např.  
  Jiří Valoch nebo Tomáš Pospiszyl,  
  i přes krásu či líbivost těchto  
  maleb (ale i díky ní), aktualizují  
  a problematizují tyto obrazy  
  především médium malby  
  samotné, malířské prostředky,  
  iluzívnost zobrazení, fiktivnost.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
23/4 1900  Lady Oscar – kdo by neznal  
  Oskara, kultovní filmovou  
  komedii, jeden ze skvostů ve  
  filmografii Louise de Funése!  
  Film byl natočen dle velmi  
  úspěšné francouzské divadelní  
  hry, která posloužila jako  
  předloha i pro současnou komedii  
  Lady Oskar, tedy modernizovanou  
  verzi, která tentokrát dává velkou  
  hereckou příležitost v hlavní roli  
  ženě – komičce. 
28/4 1500  Zlatý zvoneček – pohádka pro  
  děti
16/5 1900  Čochtan vypravuje – Josef  
  Dvořák v osobité úpravě muzikálu  
  V+W

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
26/4 1700  Avengers: Endgame
26/4 2000  Co jsme komu zase udělali? 
27/4 1700  Co jsme komu zase udělali?

27/4 2000  Avengers: Endgame

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
29/9 1500  Duo Jamaha

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
14/5 1900  Jiří Schmitzer – kytarový recitál  
  oblíbeného herce a písničkáře

LETNÍ AMFITEÁTR
4/5 1000  Májový jarmark

ZÁMEK DUCHCOV 
23 a 24/4 900–1100 Vstávání je na draka!  
  Divadelní představení pro  
  mateřské školy na zámku 
1/5 1400 až 1900 Čarodejnice – den  
  poté
19/5 1600  VIII. Vítání jara – společný  
  koncert ZUŠek Teplicka
29 a 30/5 1000–1330 Hrdinové a bohové  
  antických bájí na zámku  
  Duchcov – speciální  
  komentovaná prohlídka  
  expozice Okouzleni antikou na  
  téma Hrdinové a bohové  
  antických bájí

KINO LÍPA DUCHCOV 
23/4 1900  Ženy v běhu
25/4 1000  Léto s gentlemanem 
25/4 1700  Avengers_Endgame 3D
28/4 1500  Mrňouskové: Daleko od  
  domova 
28/4 1900  Teroristka 
30/4 1900  Ženy v běhu

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY DUCHCOV
30/4 1600  Zdobení a stavění májky
1/5 1400  Oslava májky – Májový kabaret,  
  ukázka techniky hasičů,  
  dětský rockový sbor Melodica,  
  vystoupení duchcovských  
  mažoretek Trixi, moderuje Vlasta  
  Vébr

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK
30/4 1700  Čarodějnické řádění –  
  odpoledne na zahradě se  
  skupinou Bolly Ladies  
  v kostýmech čarodějnic. Opékání  
  buřtů a pálení čarodějnice
11/7 1600  Olympiáda třetího věku
27/7 1700  Čárkování VI. – meditační  
  techniky a cvičení pro  
  sebepoznání 
15/8 1600  Minigolfový turnaj
27/8 1700  Čárkování VII.
29/8 1600  Loučení s prázdninami se  
  skupinou Bob a Bobci 
5/9 1600  Kufr vzpomínek – zavzpomínejte  
  na prázdninové zážitky spolu  
  s ostatními. První zářijové sezení  
  se speciálním zákuskem

PROBOŠTOV 
30/4 1600 Pálení čarodějnic
11/5  Položení věnců u příležitosti  
  74. výročí Dne vítězství
31/5 1600  Dětský den
15 a 16/6  Antonínská pouť

RESTAURACE NA STŘELNICI KRUPKA
27/4 2000  Country bál 

SPORTOVNÍ AREÁL RUDOLFKA 
30/4 1700–2200 Pálení čarodějnic 

KOŠŤANY 
26/4 1500  Pálení čarodějnic, fotbalové  
  hřiště TJ Sokol

AREÁL SK BANÍK MODLANY
30/4 1600 Pálení čarodějnic

BYSTŘANY
30/4 1500  Pálení čarodějnic 
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Kam v okolí Teplic 
vyrážíte na kole?

Veronika Rezková 
23 let, studentka 
Na kole nejvíce jezdím asi 
na Písečný vrch v Šanově 
nebo k jezeru Barbora 
a někdy na Doubravskou 

horu nebo do Zámecké zahrady. 
Cyklobusy jsou výborné řešení.

Simona Malá 
43 let, zaměstnaná 
Já ráda jezdím na 
Miladu, nebo to vezmu 
nahoru směrem do 
Přestanova a jezdím po 

lesních cestách. Ráda se ale projedu i po 
cyklostezce podél Labe. Ať už se člověk 
vydá na Děčín nebo na Litoměřice, je to 
super. Vždycky se zastavím u přívozu ve 
Velkých Žernosekách. To je moc hezké 
místo. 

Eliška Beňková  
35 let, supervizorka 
Tak kolo už jsem letos 
vytáhla. Cesty kolem 
Barbory nebo Milady 
jsou skvělé. Není tam 

žádný velký provoz a je tam klid. Je to 
tam i skvělé pro rodiny s dětmi. 

Veronika Bleilová  
29 let, MD 
Dřív jsem hodně jezdila 
třeba do Zubrnic, tam je 
krásná cyklostezka podél 
Labe, jen pak člověk musí 

zahnout do celkem velkého stoupání, 
ale procházka po nádherném skanzenu 
stojí za to. Jinak mám ráda takovou 
klasiku – cyklostezku podél Labe do 
Litoměřic. Ale ráda jsem se dřív také 
nechala vyvézt cyklobusem do Krušných 
hor a pak jela hezky v klidu dolů. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 22. 4. 2019  
 Příští vydání: 20. 5. 2019  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 13. 5. 2019  Informace o inzerci a distribuci  

na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností 
prostřednictvím Media Servis a. s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice 
 Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem 

Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem 
 Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Gabriela Zlámalová, 

tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod 
a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 
Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. 
Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům 
a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací. 

www.facebook.com/zitteplice.cz

Pozor na to, kde parkujete. Cena 
za odtah se zvýšila o 400 korun

Teplice – Radní města schválili 
zvýšení ceny za odtah automo-
bilu. Pokud bude vaše auto blo-
kovat ulici nebo parkovat, tam 
kde nemá, budete si muset při-
platit o čtyři sta korun více, než 
tomu bylo dosud. 

„Cena za dokončený od-
tah se zvyšuje z 1 000 Kč na 
1 400 Kč. Zvýšením ceny se Tep-
lice přiblížily místním obvyk-
lým cenám za nucený odtah na 
území Ústeckého kraje,“ uvedla 
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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 Ceed SW. Kombinovaná spotřeba 3,9-6,4 l/100km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 101-145 g/km. Uvedená cena 374 980 Kč vč. DPH platí pro Kia Ceed SW, akční model Cool 1.4 CVVT 100k / 73 kW. 
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 30.4.2019

d u b e n  2 0 1 9

Radka Senftová z teplického 
magistrátu. 

I tak je nucený odtah v Tep-
licích levnější než v okolních 
městech. Například v Ústí nad 
Labem zaplatí řidiči 2 500 Kč, 
v Děčíně 2 000 Kč a v Chomuto-
vě nebo Mostě 1 500 Kč. 

Odtah aut hrozí zrovna v jar-
ním období, kdy ve městě pro-
bíhá čištění ulic. Letos je to po 
celý duben, až do poloviny květ-
na.  gz

Ty svátky…  

Každou druhou neděli 
v květnu slavíme Den matek. 
Matky jako stvořitelky života 
uctívali už v antickém Řecku. 
U nás se o prosazení svát-
ku matek zasloužila nejstar-
ší dcera prezidenta Masaryka 
Alice. Poprvé se v Českoslo-
vensku slavil v roce 1923. 
Později Den matek zastíni-
ly oslavy Mezinárodního dne 
žen. A po roce 1989 se u nás 
slaví svátky oba. Respekti-
ve tři, nemůžeme opomenout 
Den otců.  

Není ale asi zásadní, jestli 
dostaneme dárek na ty svá-
teční rodičovské dny. Důleži-
tější je, jestli na děti máme 
čas, jestli se jim dost věnu-
jeme a prostě vztah, který 
s nimi máme. I když k tomu 
vlastně to přání coby vyjád-
ření lásky a respektu lidem, 
kteří pro vás udělají v životě 
úplně nejvíc, tak nějak vlast-
ně patří. Takže děti, oprašte 
si termíny v kalendáři a ne-
zapomeňte na přání a možná 
i dárky. Na Den dětí vám to 
oplatíme. 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Na Lázeňské Xindl X i Petr Janda

Policisté kontrolovali kamioňáky z autobusu

Jedenáctá kniha 
teplické autorky

Teplice – Termín letošního za-
hájení 865. lázeňské sezony 
známe. Připadne na poslední 
květnový víkend, 25. a 26. květ-
na. Koncerty budou tradičně na 
pěti hudebních scénách. Pro-
gram slavností připravuje tep-
lický dům kultury a celý bude 
znám až prvního května. Ale už 
nyní můžeme trochu ochutnat.

Na Ptačích schodech vystou-
pí český písničkář Xindl X. Pod 
názvem Back to Home se spo-
lečně na jednom pódiu před-
staví teplické rockové legendy: 
Motorband a Hlahol s hosty Mi-
lanem Špalkem a Otou Váňou 
a také rocker Petr Janda. Mlad-
ší návštěvníci si užijí u kapely 
Poletíme. 

Na pódiu za domem kultu-
ry na všechny čeká bubenic-
ká show Groove Army – Royal 
Squad, rytmická smršť perku- 
sionisty Tokhiho a jeho 

partičky. Představí se tu i sku-
piny Wohnout nebo Vltava.

Na scéně Na zámku, před oh-
ňostrojem, si můžete zatančit 
s Boogie Boys. Na zámku si uži-
jete lázeňskou už tradičně v pá-
tek na Party Before. 

Na náměstí Svobody se opět 
ukáže Blue Rocket nebo Stará 

škola jinak a také Petr Kadlček, 
který ve svém Triu vystoupí 
s Jakubem Fojtíkem a Milošem 
Ničem. 

V Mušli se návštěvníkům 
představí známé duo Martha 
a Tena a nejen staropražské 
písničky zazpívají Staropražští 
pardálové.  gz

Teplice – Teplické spisovatel-
ce Martině Bittnerové vychází 
další knížka. Jde o její jedenác-
tou vydanou knihu. Novinka 

Čas motýlích 
křídel není jen 
napínavým 
příběhem, au-
torka na poza-
dí své novely 
čtenářům mis-
trně předává 

zajímavé střípky ze života slav-
ných osobností.

„Dnes už mohu konstatovat, 
že jsem si vzhledem k okolnos-
tem celý Čas motýlích křídel 
prožila. A nebyla to rozhodně 
procházka růžovou zahradou. 
Text tím pro mě dostal úplně 
nový rozměr,“ říká autorka.

Jde o původně fiktivní pří-
běh, který vznikl zhruba před 
pěti lety.  gz

D8 – Důkladnou kontrolu řidičů 
kamionů a nákladních aut na 
dálnici D8 provedli krajští do-
pravní policisté. Kontroly po-
prvé probíhaly z autobusu. Po-
licisté mají z autobusu ideální 
výhled do kabiny a mohou na-
točit důkazní materiál, pokud 
se řidič nevěnuje řízení.

„Policisté kontrolovali ze-
jména u řidičů kamionů a ná-
kladních vozidel, zda se věnu-
jí plně řízení vozidla, sledují 
situaci v provozu na pozem-
ních komunikacích a jsou za 

jízdy připoutáni bezpečnost-
ním pásem. Policisté také kon-
trolovali, zda řidiči za jízdy 

netelefonují a dodržují zákaz 
předjíždění s nákladními vo-
zidly,“ říká krajská policejní 
mluvčí Šárka Poláčková.

Z autobusu bylo zkontro-
lováno celkem 165 řidičů. 
Většinou kamionů, autobu-
sů a dodávek. Zjištěno bylo 
34 přestupků, za které 29 ři-
dičů zaplatilo pokutu na mís-
tě v celkové výši 19 800 Kč 
a 5 přestupků bylo oznámeno 
ke správnímu řízení. Policisté 
udělili také dvě kauce v celko-
vé výši 18 000 Kč.  gz

Kníže oslavil v Teplicích narozeniny

Potomek majitelů teplického panství kníže Hieronymus Fürst Clary und Aldringen s man-
želkou a dalšími členy rodiny navštívil Teplice. Kníže oslavil v hotelu Prince de Ligne své 
pětasedmdesáté narozeniny. Primátor Hynek Hanza pozval návštěvu na slavnostní oběd 
do restaurace Krušnohorského Maskaronu a pak si celá rodina prohlédla sály a zázemí 
Krušnohorského divadla. Kníže Hieronymus Fürst Clary und Aldringen je posledním 
členem rodu Clary-Aldringen, kterému do roku 1945 patřilo teplické panství. foto: teplice.cz

Krize zažehnána. 
Koalice pokračuje
Ústecký kraj – Vládnoucí koa-
lice Ústeckého kraje – KSČM, 
ČSSD a SPO-SPD bude i nadále 
pokračovat ve stejném složení. 
Koaliční smlouvu vypověděla 
v březnu ČSSD kvůli nenapl-
ňování jejích bodů. „Všichni 
jsme se shodli, že chceme po-
kračovat ve spolupráci. Ve ve-
dení kraje k žádným změnám 
nedochází, pouze se přesunuly 
některé kompetence. Ty se pro-
jednají na zasedání zastupitel-
stva 29. dubna,“ řekl hejtman 
Oldřich Bubeníček.

Miroslav Andrt z ČSSD pře-
vezme oblast sociálních věcí 
a bezpečnosti od náměstka 
hejtmana Martina Kliky také 
ČSSD. A Martin Klika bude ří-
dit oblast přípravy a realiza-
ce projektů, kterou měl dopo-
sud v gesci Stanislav Rybák 
z KSČM. Ten v radě zůstane, na 
starosti má zdravotnictví.  gz

Pozor na změny 
v teplické MHD
Teplice – Pokud používáte teplic-
kou hromadnou dopravu, pak 
pozor na novinky. V provozu 
budou nově trolejbusové lin-
ky 101 – 108, 113 a nostalgická 
linka 111. Autobusy budou za-
jišťovat provoz linek 122 – 123, 
bezplatné linky 112 a noční lin-
ky 131. „Trvalé změny v pro-
vozu MHD Teplice vstupují 
v platnost od pondělí 1. dubna 
a souvisejí s rozšířením provo-
zu parciálních trolejbusů,“ říká 
Jakub Číže z odboru dopravy 
teplického magistrátu.  gz

Ve skateparku si už 
můžete zamknout věci 
Teplice – Areál na Angeru je 
hojně využíván milovníky 
skateboardu a inline bruslí. 

Na základě jejich požadav-
ků nechalo město nainstalo-
vat uzamykatelné skříňky pro 
odkládání osobních věcí, za 
něž město zaplatí 70 tisíc ko-
run. 

„Inspirovali jsme se v ji-
ných venkovních sportovních 
areálech. Komplet obsahu-
je 15 boxů. Jsou uzamykatel-
né klíčem, který je opatřen 
páskou na ruku s číslem boxu 
a fungují na vratnou desetiko-
runovou zálohu,“ řekl primátor 
Hynek Hanza. 

Skatepark je přístupný 
duben až říjen od 8:00 do 
21:00 hodin. Je určen hlavně 
pro mládež starší 15 let. Ska-
tepark byl otevřen v roce 2017 
a vyšel na bezmála 10 milionů 
korun.   gz



Z P R Á V Y

5

Noc na záchytce přijde na tři tisíce

S Humboldtem na 
Doubravku i k mušli

Cyklobusem pohodlně 
do Krušných hor

d u b e n  2 0 1 9

TJ Hvězda Trnovany slaví narozeniny
Trnovany – Fotbalová Hvězda 
slaví narozeniny. Protože jde 
o kulatiny, tak je oslaví se vší 
parádou. A to 4. května – přes-
ně 100 let od založení 
klubu.

„Po slavnostním zahá-
jení proběhne fotbalový 
turnaj mladších ročníků. 
Následovat bude oficiální 
část oslav za přítomnosti zá-
stupců města i kraje. Po proslo-
vech a předání ocenění legen-
dám trnovanského fotbalu se 
všichni můžou těšit na utkání 

Staré Gardy Trnovany pro-
ti Sigi teamu v čele s Horstem 
Sieglem. Oslavy ukončí koncert 
kapel Gorily v Mlze a Mára 

Blue Band,“ popisuje Vasil 
Molnar, předseda organi-
začního výboru oslav.

Fotbalový oddíl Hvěz-
da Trnovany byl založen 

4. května 1919 pod názvem 
I. Dělnický sportovní klub 
Hvězda Trnovany. Prvním před-
sedou byl zvolen pan Stanislav 
Prchlík a první zápas sehrá-
li fotbalisté Hvězdy 8. června 

1919 v Mostě. V tomto utkání 
zvítězili 1:0, gól vstřelil K. Sla-
víček. 

„Jedná se o nejstarší fotbalo-
vý spolek Teplicka a vůbec je-
den z nejstarších ryze českých 
v severních Čechách a začátky 
nebyly jednoduché,“ říká Va-
sil Molnar a dodává: „Klub měl 
různé názvy, například Český 
lev, Stern, Spartak Somet, Ba-
ník TJ Trnovany. Pro všechny to 
však byla Hvězda, tento název 
se dostal i do tělovýchovné jed-
noty.“  gz

Teplice – V pavilonu C v areálu 
teplické nemocnice vznikne do 
poloviny tohoto roku protial-
koholní záchytná stanice. Zří-
zení přijde na téměř 18 milio- 
nů korun a ročně má provoz 
zařízení stát přibližně 22 milio- 
nů korun.

„Předpokládá se nepřetrži-
tý provoz na 10 lůžkách, roč-
ně ošetření 2 190 osob a cena 
za jedno ošetření bude zhruba 

10 113 Kč,“ říká krajská mluvčí 
Lucie Dosedělová a dodává, že 
umístění v zařízení v teplické 
nemocnici bude pro umístě-
né osoby zpoplatněno částkou 
3 000 korun.

Záchytka není v kraji od 
roku 2001 a dosud ji suplují 
oddělení Emergency v jednot-
livých nemocnicích. Kraj má 
v plánu zřídit do budoucna 
více záchytných stanic.  gz

Teplice – Turistický vláček Hum-
boldt, který jezdí po historic-
kém a lázeňském centru Tep-
lic, už zahájil letošní sezonu. 
Vláček má odjezd od OC Ga-
lerie a jede přes Zámecké ná-
městí do Šanovského parku na 
trase A a na trase B vás vyveze 
až na dominantu nad městem, 
horu Doubravku s hradem.

Vláček bude jezdit až do 
října, a to jak v pravidelných 
časech, tak i v dojednaných 
termínech. Ceník jízdného 
v pravidelných časech: trasa 
A je 50 Kč za osobu a trasa B je 
100 Kč. Dítě do jednoho roku 
má jízdu vláčkem zdarma.  gz

Studenti školy AGC využijí 
při výuce skutečného robota

Firmy v regionu potřebují stále více techniků. Na to reagují i školy, které posilují nebo 
obnovují technické obory. Jednou ze škol, které se rozhodly jít touto cestou, je i Střední 
škola AGC. Ta dnes představila nového průmyslového robota, kterého se budou studenti 
učit ovládat. Robota škole poskytla společnost AGC Automotive Czech. Sesterská AGC 
Flat Glass Czech zase uvolnila ve svém areálu v Řetenicích na Teplicku prostory, ve 
kterých bude výuka probíhat. Na robotu se nyní začnou učit tři studenti ze stipendijního 
programu. Od nového školního roku škola otevře opětovně nový obor Mechanik elektro-
technik, kde robota budou studenti využívat. Slavnostně robota uvedli do provozu (zleva) 
generální ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý, ředitel školy Tomáš Holomek 
a personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. foto: ZT

Teplice free a Děda 
Mládek Illegal Band
Teplice – Hudební festival Tepli-
ce free Live se bude konat na 
teplickém náměstí Svobody 
i letos v létě. A to i přes to, že 
zastupitelé města konání festi-
valu nepodpořili. Radní to však 
znovu zvážili a rozhodli se akci 
uspořádat jako město. S tím, 
že spolek Attack from North 
si najmou na zabezpečení pro-
gramu. Náklady by měly být 
kolem 200 tisíc korun. Festival 
bude 13. července na náměstí 
Svobody. Hlavní kapelou bude 
Děda Mládek Illegal Band.  gz

Teplicko – Od konce dubna jez-
dí cyklobusy, které směřují i do 
Krušných hor. K nejoblíbeněj-
ším cyklistickým linkám patří 
autobusy 484 z Teplic na Komáří 
vížku a Fojtovic a 493 z Teplic na 
Moldavu. Linky 484 a 493 s cyk-
lovleky na označených spojích 
jezdí o víkendech až do 29. září. 
Od 29. června do 1. září bude 
možno přepravovat kola i ve 
všední den a to na spojích 103 
a 104. Jednorázová jízdenka sto-
jí 20 Kč za jednu jízdu bez pře-
stupu a 90 Kč, když máte zájem 
o jízdenku Labe-Elbe, která platí 
v den zakoupení až od 04:00 ho-
din následujícího dne.  gz

Pozemky bývalého 
koupaliště se nekoupí
Teplice – Město jednalo s majite-
li pozemků původního koupa-
liště v Zámecké o jejich odku-
pu. Zastupitelé na to schválili 
částku 6,3 milionu, kterou sou-
časným majitelům město za 
pozemky nabízelo.

Majitelé však chtějí mnohem 
více. Jde přibližně o 25 milionů 
a ochotni byli slevit maximál-
ně o čtyři miliony korun. Na to 
zastupitelé na svém posledním 
jednání nepřistoupili. Dalšímu 
jednání o ceně za pozemky se 
nebrání.

Podle teplického primátora 
Hynka Hanzy chtějí majite-
lé vzhledem ke stavu bývalé 
plovárny příliš vysokou část-
ku. Zatím ani není jasné, co 
by tam bylo. Obnova plovárny 
reálná určitě není. Zastupite-
lé rozhodli, že nové koupaliště 
postaví v prostoru pod vodoje-
mem na Nové Vsi. 

„Pokud se městu podaří vy-
koupit pozemky bývalého kou-
paliště v Zámecké zahradě, je 
naším záměrem vrátit tento 
prostor zpět do zámeckého 
parku s funkcí například spor-
tovně-relaxační či jinou,“ do-
dává teplický primátor Hynek 
Hanza.

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



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

6

MC
20

19
40

4

INZERCE

Teplický Semmering 
v turistických linkách
Ústecký kraj – Letošní turistická 
sezona už odstartovala a bě-
hem ní se lidé mohou těšit na 
různé novinky. Oblíbené lodě 
mezi Ústím a Litoměřicemi 
a na druhou stranu do Hřen-
ska letos už sezonu odstarto-
valy. „Od 12. července do 30. 
srpna jsou novinkou Nučnic-
ké plavby, pravidelné páteční 
plavby mezi Ústím a Nučnice-
mi,“ říká Michaela Morrice Zá-
rybnická z krajského úřadu.

Vyjela i většina nostalgic-
kých motoráčků a turistických 
vlaků, které budou většinou 
v provozu až do konce října. 
Kromě pravidelných víkendo-
vých spojů a motoráčků s cyk-
lovozem budou o prázdninách 
i mimořádné nostalgické jízdy 
historických souprav. 

Do turistických železnič-
ních linek je v letošní sezoně 
nově zařazena i svými úchvat-
nými mosty a tunely vyhláše-
ná Moldavská dráha. Ta byla 
vždy oblíbenou tratí obyvatel 
Teplic i lázeňských hostů. Do-
dnes se na trati přezdívá Tep-
lický Semmering s odkazem na 

významnou trať přes průsmyk 
Semmering, na hranici mezi 
Dolními Rakousy a Štýrskem. 
Na Moldavu se dostanete mo-
toráčkem s vozem pro přepra-
vu kol směrem od Mostu nebo 
soupravou RegioShark od Tep-
lic a od Ústí. 

Jezdí už i cyklobusy. Těch je 
celkem jedenáct a jezdí napří-
klad do Krušných hor. Kom-
pletní jízdní řády včetně kal-
kulátorů jízdného naleznete 
na www.dopravauk.cz.  gz

Kotlíkovné jen přes internet
Ústecko – Na kotlíkové dotace 
v Ústeckém kraji putuje ještě 
přes 161 milionů korun a mělo 
by být vyměněno minimálně 
1 683 kotlů. Žádost zájemci 
musí podat výhradně elektro-
nicky přes internet.

„Majitelé rodinných domů 
mohou získat dotaci na výmě-
nu neekologického kotle na 
pevná paliva s ručním přiklá-
dáním za nový, ekologičtější 
zdroj, kterým může být tepel-
né čerpadlo, kotel na bioma-
su s ručním i automatickým 
přikládáním nebo plynový 
kondenzační kotel,“ uvedl To-
máš Vaněk z krajského úřadu. 

Elektronický příjem žádostí 
bude zahájen 16. září 2019. Na-
víc bude možné využít takzva-
né kotlíkové bezúročné půjčky. 
Kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním nebude možné od 
1. září 2022 provozovat.  gz

Část kauzy ROP soud vrátil
Ústecký kraj – Krajský soud vrací 
část kauzy týkající se možných 
machinací s evropskými dota-
cemi ROP Severozápad k došet-
ření policii. Soud vyhověl ná-
vrhu státního zástupce, který 
chce případ bývalého náměst-
ka ústecké hejtmanky Pavla 
Koudy a bývalého ředitele do-
tačního úřadu Petra Kušnier- 
ze řešit společně s další kau-
zou údajného ovlivnění evrop-
ských dotací. Soudce Jiří Blažek 

nevidí ve spisech žádné výraz-
né průtahy, ale jde podle něj 
o složitý případ. O čemž svědčí 
i to, že na nejvyšším soudu byla 
celá věc k řešení déle než rok. 
Policie část sedm let starého 
případu spojí s druhým, ve kte-
rém vyšetřuje více než dvacet 
osob z poškozování zájmů Ev-
ropské unie a dalších trestných 
činů v souvislosti s evropskými 
dotacemi. V této věci ale obža-
loba zatím nepadla.  gz
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Jarní úklid Teplic jede na plné obrátky
Teplický magistrát odstartoval 
v dubnu jarní úklid města. Zahrnuje 
blokové čištění ulic, úklid chodníků, 
lávek, schodišť a veřejné zeleně, 
přistavují se velkoobjemové 
kontejnery a tradičně dojde 
i na likvidaci nedopalků a psích 
exkrementů. Radnice se snaží, aby 
město bylo přívětivou a malebnou 
lázeňskou metropolí regionu. 

Blokové čištění silnic a par-
kovišť odstartovalo 1. dubna 
a potrvá až do půlky května. 
Ulice, kde úklidové čety a vozy 
zrovna působí, jsou týden pře-
dem osazené přenosnými do-
pravními značkami s termínem 
a časem, kdy se úklid uskuteč-
ní. Řidiči si musí dát pozor na 

to, aby přeparkovali auta mimo 
zóny úklidu. „Naléhavě prosíme 
o respektování přenosných do-
pravních značek,“ říká teplický 
primátor Hynek Hanza. V opač-
ném případě se majitelé parku-
jících automobilů vystavují ne-
bezpečí odtahu vozidla a pokutě 
1 400 Kč.

Radnice sice zrušila takzva-
ný Bílý týden, ale přistavuje více 
velkoobjemových kontejnerů 
(seznam stanovišť najdete na 
straně 14). Už koncem loňského 
roku instalovala na dvaceti mís-
tech nové červené kontejnery 
na elektroodpad. Většinou jsou 
umístěné na tradičních stanovi-
štích tříděného odpadu.

Při velebení města pomáhá 

radnici i aplikace Hlášení zá-
vad, kterou spustila před čtyřmi 
roky. Umožňuje občanům jedno-
duchým způsobem nahlásit ne-
pořádek, závady na městském 
majetku, silnici nebo chodníku. 
Úředníci průměrně přijmou ko-
lem 45 hlášení za měsíc. „Každý 
rok se zájem ze strany občanů 

zvyšuje, i díky tomu už máme 
vyřešených kolem 1 850 hlášení. 
Služba se osvědčila hlavně zjed-
nodušením komunikace občana 
s magistrátem, kdy se problém 
dostane ihned k příslušnému 
pracovníkovi a ten je schopen 
závadu co nejrychleji řešit,“ vy-
světluje primátor. Tepličané na-
hlašují i nepořádek v nejrůzněj-
ších částech města, ale úředníci 
se setkávají také s kuriózními 
požadavky. „Občas si nám lidé 
stěžují, že na zahradě nemají 
telefonní signál, že na hřbitově 
vidí vylézat mrtvoly, anebo v let-
ních měsících, že do oken silně 
svítí slunce a je moc velké hor-
ko,“ dodává náměstek primátora 
Jiří Štábl.  

Úklid ploch zeleně
Střed města od 15. 3. – 15. 11. je
uklízen každý den, sídlištní plochy
3x týdně.
Úklid nedopalků u odpadkových
košů a laviček
Střed města od 15. 3. – 15. 11. je
uklízen každý den, sídlištní plochy
1x za 14 dní.
Úklid psích exkrementů
Střed města od 15. 3. – 15. 11. 
1x týdně, sídlištní plochy 1x za 14 dní.
Ošetření proti plevelům
Zahrnuje chemické ošetřování
komunikací, chodníků zpevněných
ploch, schodišť a kačírkových ploch
proti plevelům, a to 4x v období od
8. 4. – 31. 10. 2019.

OZNÁMENÍ

Evropské volby 
Volby do Evropského parlamentu 
se konají ve dnech 24.–25. 5. 2019. 
Upozorňujeme občany, že z důvodu 
konání Slavnostního zahájení lázeňské 
sezony ve stejném termínu jako volby 
do Evropského parlamentu, dojde 
k přemístění volebních místností 
z Domu kultury do Střední průmyslové 
školy na Benešově náměstí. Jedná se 
o okrsky č. 17, 18, 24 a 25. 
Více na www.teplice.cz v části Volby.

Lázeňská
Slavnostní zahájení 865. lázeňské 
sezony v Teplicích se uskuteční 24.,  
25. a 26. 5. 2019. Výběr z programu 
na www.dkteplice.cz.

Z ÚŘADU

23. 4. – K. Čapka, U Schodů,Potěminova 
(Kollárova-Třebízké), Třebízkého, Vrchlického 
(Hálkova-K. Čapka), Kollárova, M. Majerové, 
Františka Hrubína, Máchova, Březinova, Raisova, 
K. Světlé, P. Bezruče, Klášterského
24. 4. – Akátová, Purkynova, Spytihněvova, 
P.Holého, Heleny Malířové, Vojanova, Šmeralova, 
Horská, Pestalloziho stezka, Dobrovského, Lesní, 
Macharova, U Horského pramene, Heydukova, 
J. Hory vč. slep.ramene 
25. 4. – V Lipách, Parkoviště u Opela, U Hrádku 
+ slepá odbočka, Dr. Vrbenského, Na Červeném 
vrchu, Karla IV., Svatováclavská, Vladislavova, 
Rudolfova, Bořivojova, Na Letné, Koperníkova, 
Kpt. Jaroše, Antonína Sochora, Štúrova +prújezd 
z Modlanská, Havlíčkova, Čs. Legií, Thámova
26. 4. – U Zámecké zahrady, Rooseveltova, 
Mlýnská, Žalanská, Teplická, Příčná, U Staré školy, 
Souběžná, Průřezná, Krátká, Gagarinova + slepá 
č. p.1435, Mikuláše Alše, Modlanská, Lomená, 
Středová, Průjezdná, Na Zborově, Fr. Šrámka 
(Sochorova-Heydukov)
29. 4. – Skupova (Thámova-Palackého), 
Doubravská, U Vlastního krbu, Sovova, Klicperova, 
E. Krásnohorské, Palackého
30. 4. – Pod Školou, Rovná + zadní část, Rovná 

parkoviště Arkádie, Kryt potoka, Parkoviště 
Prosetická u PČR, Stará Mlýnská, Park. Stará 
Mlýnská u výměníku, Pod Tratí, Dvorská, 
Fugnerova, Metelkovo náměstí, 14. Října
2. 5. – Na Konečné, Pod Hvězdárnou, Rohová 37, 
Parkoviště Rohová u MP, R. Svobodové, 
A. Jiráska (Jankovcova-Palackého), Jankovcova 
(Palackého-J. Hory), Obránců Míru, Unčínská + park 
+ kom. k věžákům, Na Spojce
3. 5. – Krajní, Okrajová, Prosetická, parkoviště 
naproti PČR, Plynárenská, Park. Plynárenská 
proti škole, Malá Pražská, Písečná 262, Park.
Maršovská (proti škole), J. Koziny (Přítkovská-
Bohos.), Parkoviště Luna, Maršovská, Parkoviště 
Přítkovská III (OSSZ), Přítkovská (koleje-J.Koziny)
6. 5. – Bystřanská, Park. Bystřanská u Maxima, 
Pražská, Na Pastvinách, Dubská (Benzina-kruh.
objezd), Svahová, Žižkova, Nerudova, Haškova, 
5. Května, S. K. Neumana, Mírová, Husova, Park. 
U OK elektro, Park. Husova , Puškinova, Arbesova, 
Puškinova, Janáčkova, Olbrachtova, Seifrtova, 
Masarykova (park. Husova-Seifr.)
7. 5. – Táborská, Proboštovská, Brandlova, 
Havířská, K. Aksamita, Gen. Svobody + slepá 
za obchodem, Nábřežní, Úprkova, Důlní 
(Bohosudovská-hřiště), Pod kopcem, Stará, 

K Zámečku, Polní, Na Rozhraní, Zahrádky, Úzká, 
Srbická (náměstí-Zahrádky)
9. 5. – Novosedlická, Myslbekova, Brožíkova 1, 
Dubská (koleje-Auto Louda), U Hřiště, Spojenecká 
(Na Hrázi-Nákladní), Nákladní, Riegrova 
(Nákladní-Okružní), U Pivovaru (Riegrova-
Závodní), Krušnohorská, Park.Krušnohorská, 
Park. Přítkovská II (nad SČVK), Májová, Park.
Bohosudovská I, Park. Bohosudovská II, Park.
Bohosudovská III, Park. bohosudovská IV
10. 5. – Josefská, Riegrova (Okružní-U Červ.
Kostela), J. Koziny (Zemská-Přítkovská), J. Koziny 
(parkoviště), Stanová, Okružní
13. 5. – Severní, Východní, Jižní, E. Dvořákové 
(Stanová-U Červ. Kos), Zemská 655, Nedbalova 
parkoviště, Hlávkova, Nedbalova, Scheinerova + 
parkoviště, Fibichova + parkoviště, Edisonova
14. 5. – Smetanovo náměstí, Jiřího z Poděbrad, 
J. Ressla, J. Payera, B. Martinů, J. A. Komenského, 
Park. Antala Staška, Park.Přítkovská (malá 
Přítkovská), Antala Staška, U Červeného kostela 
(Masar-zem)
15. 5. – Bohosudovská, Bohosudovská slepá 
za OK elektr, Přítkovská (J. Koziny-Masarykova, 
Masarykova (U Vl. Krbu.-Gagarin), U Červ. kostela 
(Zem.-Mas), Parkoviště Masarykova DELTA 2X

BLOKOVÉ Č IŠTĚNÍ

Bílý týden letos nebude
Akce, při níž měli v některých 

minulých letech občané města 
možnost odložit velkoobjemový 
odpad na veřejná prostranství 
a následně byl zdarma odvážen 
svozovou společností, se v letoš-
ním roce neuskuteční.

Důvodem je zejména naváže-
ní odpadu „mimo teplickými“ 
občany z okolních obcí a v ne-
malé míře také zneužívání této 
akce podnikatelskými subjekty, 
výskyt volně odložených nebez-
pečných odpadů, případy zapá-
lení hromady odpadů vandaly, 
opakovaně se objevující nové 
hromady odpadu po ukončení 
termínu úklidu, vyhlášeného pro 
Bílý týden, přičemž celá akce se 

tak vždy protáhla na 5-6 týdnů, 
rozebírání a roztahávání odpadu 
po okolí a znečišťování dalších 
ploch nepřizpůsobivými občany.

Tepličané mají možnosti, jak 
se i nadále zbavit odpadu zdar-
ma, a to prostřednictvím velko-
kapacitních kontejnerů, celo-
ročně rozmísťovaných na území 
celého města. Tyto kontejne-
ry jsou přistavovány celkem na 
125 stanovišť nebo prostřednic-
tvím sběrného dvora, který se 
nachází v Úprkově ul. v areálu 
firmy Marius Pedersen a.s., kte-
rá jej spravuje. Provozní doba: 
pondělí až pátek 8:00–18:00 
a v sobotu 8:00–14:00 kromě 
státních svátků.

d u b e n  2 0 1 9
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Dlouhodobě se společnost AGC 
umisťuje v čele žebříčku nejlepších 
zaměstnavatelů. Jako jedna z mála 
v Česku si sklářská firma vychovává 
své budoucí zaměstnance. 

Vychováváme studenty, na kterých AGC může stavět budoucnost

Zachovala školu, která vznik-
la před sedmdesáti lety, a po-
stupem času z ní vybudovala 
současné moderní vzděláva-
cí zařízení. Jeho služeb podle 
personálního ředitele AGC Flat 
Glass Czech Libora Sehnala ne-
využívají jen studenti z Teplicka, 
ale i z Ústecka, Mostecka a dal-
ších regionů.

Společnost AGC má vlastní 
střední školu. Proč jste se roz-
hodli ji zřídit?  

Střední škola AGC v Tepli-
cích je nástupnickou organi-
zací předchozích vzdělávacích 
zařízení. Původní škola vznikla 
v roce 1949 jako Závodní učňov-
ská škola skláren Inwald. Hlav-
ní zaměření tehdejší školy byly 
především sklářské obory, jako 
strojník sklářských automa-
tů, lisař skla, kovorytec a dále 
obory strojně a elektro údržbář-
ské. V roce 1978 škola přešla 
pod národní podnik Sklo Union 
s názvem Střední odborné uči-
liště sklářské. V rámci privati-
zace v roce 1991 škola přešla 
pod nově vzniklou akciovou 
společnost Glavunion a od 1. 7. 
1991 zahájila svou činnost pod 
názvem Glavunion – SOU sklář-
ské, tentokrát jako akciová spo-
lečnost a tedy soukromá či lépe 
nestátní firemní škola. Jednalo 
se tedy o udržení firemní školy, 
jejíž nabídka byla v této době 
nezbytná pro naplnění potřeb 

zřizovatele, společnosti Glavu- 
nion a.s. Škola nabízela přede-
vším obory zámečník a elek-
trikář a dále maturitní obory 
mechanik operátor sklářských 
strojů a mechanik elektronik. 

V současnosti, kdy je nedosta-
tek zejména technických pra-
covníků na trhu práce, je škola 
pro AGC velkou výhodou?

Ve smyslu současného trendu 
označovaného jako průmysl 4.0, 
který se ubírá směrem digitali-
zace, automatizace, robotizace 
výroby a změn na trhu práce, 
se opět ukazuje výhoda strate-
gického partnerství ve spoje-
ní škola – firma jako základu 
pro kvalitní odbornou přípravu 
žáků na budoucí povolání a pro 
jejich začlenění do společnosti. 
Motivací pro žáky je především 
podpora ze strany společnosti ve 
formě stipendijního programu 
a dále odborných stáží v zahra-
ničí a podobně. Dalším význam-
ným přínosem partnerství je 
pružná reakce školy na rychle 
se rozvíjející potřeby společnos-
ti a regionu. Žáci, kteří absolvují 
odborné vzdělávání na pracovi-
štích partnerské firmy, získávají 
jasnější představu o jejich bu-
doucí kariéře a lépe se začleňují 
do pracovního procesu v rámci 
studovaného oboru.

Jaký je zájem o studium na 
vaší škole? 

Škola se v očích veřejnos-
ti a zaměstnavatelů umísťuje 
v popředí zájmu. Máme vysoké 
preference jako školské zařízení 
i v rámci jednotlivých nabíze-
ných oborů. Například obor in-
formační technologie jsme v na-
šem regionu nabízeli jako první. 
Zaměření tohoto oboru se majo-
ritně váže na základní doved-
nosti a kompetence programáto-
ra, správce sítě a administrátora 
operačních systémů. Díky tomu 
jsou naši absolventi na trhu prá-
ce žádaní a dlouhodobě nemíří 
na úřad práce. V nabídce máme 
další obor, který je jedinečný, 
a to předškolní a mimoškolní 
pedagogika. Díky našemu pří-
stupu a perfektně propracované-
mu vzdělávacímu programu je 
tento obor vyhledávaný zájemci 
i z okolních regionů, jako Lito-
měřice, Most nebo Ústí nad La-
bem, přestože jej sami v portfo-
liu vzdělávání nabízí také.

Reaguje také škola na potřeby 
trhu práce a budoucí uplatně-
ní absolventů například nový-
mi obory?

S ohledem na potřeby trhu 
práce a potřeby významných 
zaměstnavatelů plánujeme ote-
vřít nový technický obor, který 
zaplní prázdné místo v nabíd-
ce vzdělávání v tomto regionu 
a bude orientovaný právě do ob-
lasti průmyslu 4.0. Poměr zájmu 
uchazečů a počtu přijatých žáků 
jednoznačně ovlivňuje nabídka 
a poptávka a ekonomický index 
Ústeckého kraje. Stejně tak na 
něj má vliv i kvalita vzdělávání 
na jednotlivých základních ško-
lách, která se dost liší. Rozhodně 
nám není jedno, s jakým prospě-
chem z 8. a z 9. třídy se k nám 
uchazeči hlásí. Naším cílem je, 
abychom oslovili především ty 

uchazeče, kteří dlouhodobě do-
sahují lepších studijních výsled-
ků. Přestože se počty zájemců 
každoročně liší, standardně se 
nám daří otevírat první ročník 
ve všech nabízených oborech.

Kolik studentů školu AGC na-
vštěvuje? 

Počet žáků školy je závislý na 
dvou faktorech. Prvním je počet, 
skladba a kapacita nabízených 
oborů vzdělávání, druhým pak 
demografický a hospodářský 
vývoj teplického regionu. Škola 
nabízí zajímavou skladbu tech-
nických i společensko-vědních 
oborů, které jsou dlouhodobě 
takzvaně „v kurzu“ a absolventi 
mají vysokou uplatnitelnost na 
trhu práce. O tom svědčí i nema-
lý zájem regionálních zaměst-
navatelů, s nimiž spolupracu-
jeme k oboustrannému zájmu. 
V současnosti naši školu navště-
vuje 350 žáků denního studia 
a 100 studentů dálkové formy 
vzdělávání, o níž je velký zájem. 
Od roku 2005 nám klesl fyzický 
počet žáků o třetinu, což je ov-
šem trend, který lze vypozorovat 
i u většiny ostatních škol v Ús-
teckém kraji jako reakce na ko-
lísavý počet žáků ukončujících 
základní vzdělávání. Přestože 
jsme byli nuceni pro malý zájem 
postupně ukončit některé obory 
s výučním listem, vzrostl naopak 
počet žáků v oborech ukončo-
vaných maturitní zkouškou. 
V evidenčních seznamech úřadu 
práce se naši čerství absolventi 
téměř nevyskytují a naše škola 
si zakládá na faktu, že „nevyrábí 
na sklad“.

Můžete vyčíslit, jaký podíl ab-
solventů získá zaměstnání ve 
společnosti AGC?  

Škola je orientována nejen 

Ze školy vzniká elitní
vzdělávací centrum
V křesle ředitele střední školy AGC vystřídal Jaroslava Mysliv-
ce jeho zástupce Tomáš Holomek. 
„S panem Myslivcem škola získala nejprve důsledného 
ekonoma a následně vynikajícího ředitele, který pomohl ustát 
hospodářskou i finanční krizi. Školu pravděpodobně zachránil 
geniální nápad pana Myslivce – zřídit nový, v tomto smyslu 
velmi lukrativní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika,“ 
říká nový ředitel Tomáš Holomek. 

S jakou představou jste převzal vedení školy?
První moje představa nebo spíše starost při nástupu do funk-
ce ředitele školy byla především udržitelnost laťky, vysoko 
vyzdvižené panem Myslivcem. Ona se nakonec představa 
a následná realita přece jen dost liší. Vždy je třeba počítat 
s faktem, že tým pracovníků bude v prvních měsících srovná-

vat nové a staré vedení. Nikdy to nebude výhradně pozitivní 
euforie, ale to je potřeba ustát. Se školou sám jsem spojen již 
16 let, a proto jsem měl, a stále mám, představu dost jasnou. 
Znám dobře školu, znám většinu pedagogů a vím, co škola 
potřebuje. Na rozdíl od pana Myslivce jsem mnoho let působil 
jako pedagog, angažoval se v oblasti mezinárodních vztahů 
a poslední léta jsem připravoval veškeré školní výchovně vzdě-
lávací programy, maturitami počínaje a rozvrhem hodin konče. 
To jsou zkušenosti, které se v případě postupu do vrcholového 
vedení hodí. Je nás tu poměrně málo na to, abychom si mohli 
dovolit duplexní zastupitelnost. Zkušenosti z klíčových oblastí 
výchovně vzdělávacího procesu školy a přímé pedagogické 
činnosti jsou, kromě manažerských dovedností, pro ředitele 
školy velikou výhodou. 

Kam byste chtěl školu posunout?
Především jde o hlubší implementaci školy do skupiny AGC. 
Jsme jediná škola v rámci skupiny a v současné době, kdy 
výrobní závody cítí akutní nedostatek odborně připravených 

pracovníků, to vnímám jako výzvu. Řešíme proto otevření 
nového maturitního oboru s posílenou odbornou přípravou, 
který bude vyhovovat potřebám společnosti. Chystáme 
se vybudovat nové, víceúčelové sportovní hřiště. Z důvo-
du předchozí redukce školních prostor jsme paradoxně 
postaveni před nezbytnost dostavby nových, modernějších 
učeben s potřebným vybavením. Pokud to všechno shrnu, 
je mým hlavním cílem udržet naši školu funkční, konku-

Expert na robotiku Lukáš Matoušek s ředitelem Tomášem Holomkem 
a robotem od AGC Automotive. foto: SŠ AGC
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Vychováváme studenty, na kterých AGC může stavět budoucnost
na naplňování potřeb svého zři-
zovatele – společností skupiny 
AGC, ale i dalších subjektů, pů-
sobících v tomto regionu. Řada 
absolventů odchází po ukonče-
ní středního vzdělávání na vy-
sokou školu, aby pokračovali 
ve studiu v původním zvoleném 
oboru. Někteří se po dokonče-
ní vysokoškolského studia vra-
cí do skupiny AGC nebo jiných 
firem, někteří se spoléhají na 
vlastní dovednosti a zahajují 
podnikání v nově vytvářených 
firmách. Naše škola, jako jedna 
ze čtyř středních škol, získa-
la titul fakultní škola Přírodo-
vědecké fakulty UJEP, kde lze 
s výhodou navázat na profesní 
růst ve studiu IT, případně na 
dalších fakultách, v oblastech 
ekonomie nebo pedagogiky. 
Škola dále nabízí talentovaným 
fotbalistům možnost skloubení 
středoškolského studia s mož-
ností profesionální fotbalové 
přípravy v mládežnických tý-
mech FK Teplice. Řada mladých 
sportovců se tak po ukončení 
studia vydává cestou profesio-
nálního hráče fotbalu. Hrubým 
odhadem se z celkového počtu 
80 – 90 vycházejících žáků do 
řad společností skupiny AGC 
začleňuje cca 15 %. Naše škola 
není zaměřena pouze na sku-
pinu AGC. Snaží se své služby 
nabídnout i dalším zaměstnava-
telům, působících nejen v tep-
lickém regionu a současně řeší 
problém získání kvalifikované 
pracovní síly.

Jak je škola financována? 
Škola má tři základní zdro-

je financování. Jednak se jed-
ná o státní dotaci, která je ve 
srovnání se státními školami na 
úrovni 60 – 90 %. Dále se jedná 
o školné, které je placeno rodiči 

žáků, jehož výše je v různých 
oborech různě vysoká. A třetím 
zdrojem je vlastní podnikatel-
ská činnost. To byl také hlavní 
důvod zřízení divize celoživotní-
ho vzdělávání, nabízející v rám-
ci regionu celou řadu odbor-
ných školení a seminářů. Rozvoj 
oblasti celoživotního vzdělává-
ní je velmi dynamický a umož-
ňuje reagovat na okamžité po-
třeby jednotlivých firem. Počet 

účastníků dalšího vzdělávání je 
kolem 5 000 ročně. Vedle toho 
tato divize nabízí překladatel-
ské služby, tlumočení, pronájmy 
prostorů i organizaci vzděláva-
cích akcí na klíč. Skupina AGC 
těchto služeb využívá a tím při-
spívá k ekonomické stabilitě 
školy. 

Jaký má škola rozpočet na 
rok?

Ve vztahu k dotaci není snad-
né roční obrat školy zcela jedno-
značně specifikovat, protože do 
něho kromě mzdových nákladů 
a nákladů na spotřební mate- 
riál musíme zahrnovat i náklady 
na energie, služby nebo opravy, 
které jsou u státních škol plně 
hrazeny jejich zřizovateli. Napří-
klad cena energií se v letošním 
roce razantně mění, a zatím-
co státním školám tyto náklady 
hradí obec nebo kraj nad rámec 
dotace, my se do svých finanč-
ních zdrojů musíme vejít i s tím-
to předpokladem. V roce 2018 
jsme vykázali obrat dosahují-
cí téměř 30 miliónů Kč. Obecně 
je naší snahou vystupovat jako 
ekonomicky nezávislý insti-
tut. Školství samo o sobě nikdy 
nebylo a ani nebude výdělečné 
podnikání. Zázemí ekonomic-
ky silného a stabilního partnera 
v podobě skupiny AGC ale dává 
škole pocit jistoty a možnost 
dlouhodobě plánovat a rozvíjet 
další spolupráci.

Kteří studenti dosáhnou na 
stipendijní program AGC? 

Stipendijní program AGC se 
týká studentů vysokoškolské-
ho studia a je zaměřen zejmé-
na na technické studijní obory. 
V tuto chvíli však diskutuje-
me zavedení stipendijních pro-
gramů i v rámci Střední školy 
AGC. Jednalo by se zejména 
o studenty technických oborů 
a stipendium by mělo studen-
tům minimálně kompenzovat 
školné. To by umožnilo, aby ve 
škole mohli studovat i studen-
ti, pro které právě školné může 
být zásadní překážkou. A pro 
skupinu AGC by to znamena-
lo více kvalitních studentů, na 
kterých AGC může stavět svoji 
budoucnost.  pr
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Personální ředitel společnosti AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. foto: zitteplice.cz

renceschopnou a vybudovat z ní elitní vzdělávací centrum 
v trendu průmyslové revoluce 4.0. Na to všechno ovšem sám 
ředitel nemůže stačit, pokud nebude mít za sebou podporu 
kvalitního pedagogického sboru a provozních zaměstnanců. 
V tomto duchu jsme již budování kyber-fyzikálních systémů 
zahájili instalací robotického pracoviště, které nám za tímto 
účelem zapůjčila společnost AGC Automotive Czech a.s. Toto 
pracoviště je plánováno jako klíčová didaktická pomůcka pro 
výuku programování pomocí PLC.

Co považujete za největší výhody školy? Na co lákáte 
nové studenty?
Střední škola AGC má několik výhod. Jednou z nich je její 
geografická poloha. V blízkosti jsou zastávky MHD, linkových 
autobusů i železnice. Žáci nám standardně dojíždějí z Oseka, 
Duchcova, Mostu, Krupky a Ústí nad Labem. Neobvyklé 
destinace nejsou ani Chomutov nebo Děčín. Pro ty skutečně 
přespolní nabízíme možnost ubytování v domově mládeže. 
Další výhodou je samozřejmě vazba na FK Teplice. Celkem se 

u nás vzdělává okolo 50 mladých fotbalistů. S ohledem na 
velikost se prezentujeme spíše jako škola rodinného typu, 
díky čemu jsme schopni přistupovat k našim žákům více indi-
viduálně. Pravidelně pro ně vyhlašujeme konzultační hodiny, 
organizujeme kroužky a rozvrh hodin přizpůsobujeme potře-
bám sportovního klubu. Kvůli sportovcům jsme také vytvořili 
zcela nový systém klasifikace, který umožňuje lépe využívat 
denní rozvrh k dalším aktivitám, aniž by to muselo mít zásadní 
dopad na pololetní vysvědčení. Jako člen skupiny AGC pak 
máme možnost nabízet exkurze do závodů společnosti, 
včetně preference letních studentských brigád. Před několika 
lety jsme získali titul fakultní škola Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a naši žáci tak mají 
přístup k laboratořím a vybavení na fakultě. Kromě toho jsme 
akreditovaným střediskem pro testování v oblasti digitální 
gramotnosti na počítači, takže nabízíme možnost získat za 
zvýhodněných podmínek mezinárodní certifikát ECDL. Výuku 
pro informatiky jsme postupně rozvedli do opravdu velké šířky 
nad rámec státního vzdělávacího programu, přičemž žáci mají 

pro většinu odborných předmětů zdarma k dispozici elektro-
nické učebnice. Kromě toho každý náš žák obdrží, po dobu 
studia, oprávnění k instalaci kancelářského balíku Office 365 
až na tři počítače, včetně vlastního prostoru na tzv. „cloudu“ 
a osobní školní účet. Pokud se budeme bavit o školném, které 
není nijak vysoké, i v tomto případě nabízíme v závislosti na 
prospěchu možnou slevu. V rámci možností posíláme vybrané 
žáky na odborné stáže do zahraničí, účastníme se celé řady 
vědomostních a dovednostních soutěží i sportovních utkání. 
Pravdou je, že samotní uchazeči z devátých tříd základních 
škol se řídí spíš recenzemi od svých spolužáků a přátel na so- 
ciálních serverech a problematika uplatnitelnosti na trhu prá-
ce zajímá jejich rodiče. Z toho důvodu propagujeme náborové 
video nikoliv jako přehlídku oborů a strohých informací o bu-
doucím profesním uplatnění, ale jako výsledek studentského 
projektu, který si sami naši žáci navrhli a natočili. Jsem toho 
názoru, že takto oslovíme právě tu pravou skupinu mladých 
lidí. Ostatně staří fachmani vždycky říkali – dobrá a poctivá 
práce reklamu nepotřebuje. A to tak trochu platí dodnes.  pr



Móda našich 
prababiček 300 let morového sloupu 

v Teplicích 

Největší cyklistická akce se blíží, láká na nové trasy 
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Chabařovice – Hned první květ-
nový víkend čeká všechny 
nadšené bikery největší cyk-
listická akce na Ústecku. Už 
4. května pokračuje sportov-
ní seriál Milada Tour závodem 
Cyklozávod Milada. Tradiční 
MTB maraton se koná podva-
nácté v blízkosti unikátního 
přírodního prostředí jezera 
Milada. Loni vzali Cyklozávod 
pod svá křídla noví organizáto-
ři a maraton se okamžitě zařa-
dil mezi prestižní cykloakce na 
severu Čech. Cyklozávod Mi-
lada nabízí spoustu novinek. 
Láká na nové trasy, kategorii 
elektrokol, rozšířený dopro-
vodný program, profesio- 
nální organizaci a ceny pro ví-
těze v celkové hodnotě přes 
100 000 Kč. 

„Letos bychom rádi překo-
nali dosavadní rekordní po-
čet účastníků. Víme, že náro-
ky závodníků se každoročně 
zvyšují. Závod je ale známý 
svou rodinnou atmosférou 
a od toho rozhodně nechceme 
upustit. Jsme si jistí, že doká-
žeme nabídnout velký zážitek 
úplně všem. Opět nás těší vel-
ký zájem hlavně o dětské ka-
tegorie a rodinné závody,“ říká 
ředitel seriálu Milada Tour 
Michal Neustupa.

Závodníci v hlavních kate-
goriích si mohou vybrat z delší 
50km trasy nebo si zajet po-
hodových 25 km. Stejné trasy 
čekají elektrokola. Rodinné zá-
vody měří kolem 10 kilometrů. 
Registrujte se online na webu 
www.miladatour.cz.  zt

Teplice – V malovaném sále tep-
lického zámku probíhá výstava 
k oslavě 300. výročí vztyče-
ní jednoho z největších (přes 
20 metrů) a nejkrásnějších 
děl vynikajícího světoznámé-
ho barokního sochaře Matyá-
še Bernarda Brauna, morového 
sloupu na Zámeckém náměstí 
v Teplicích. 

Jeden z nejvýznamnějších 
architektonických prvků měs-
ta Teplice nechal zhotovit teh-
dejší majitel teplického zámku 
František Clary-Aldringenem 
jako poděkování, že se Tepli-
cím vyhnula morová epidemie. 

Vystaven bude trojrozměrný 
model morového sloupu, origi-
nální grafiky a kresby, smlouva 
na jeho zhotovení a další vzác-
né exponáty. 

Zmiňovaná expozice bude 
přístupná až do 1. listopadu le-
tošního roku.  zt

Teplice – V první části večera 
s názvem Móda našich praba-
biček aneb co na to tety u pia-
na, vás čeká módní přehlídka 
originálních modelů z 20. let 
minulého století, které ještě 
nebyly předvedeny. 

Šaty pro denní nošení i slav-
nostní příležitosti budou za-
půjčeny ze soukromých sbírek. 

Po přestáv-
ce koncert 
šansonů 
a písní neje-
nom o lásce 
v přednesu 
talentova-
ných zpěva-
ček, studen-
tek oddělení 
populární 
hudby Kon-
zervato-
ře Teplice. 
Na klavír 
doprovází 
profesorka 
Marie Čer-
vová. Akce 
se uskuteční 
30. dubna od 
18:00 hodin 
v Zahradním 
domě. Vstup-
né je 150 ko-
run.  zt

Buty s Františkem 
zahrají v Kanku

Teplice – V teplickém klubu 
Knak to rozjede stále oblíbe-
ná česká kapely Buty. Urči-
tě nebude chybět ani hitovka 
František. Na koncert si může-
te zajít 10. května od 21:00 ho-
din.  zt

Tepličtí Devianti  
hlásí změny

Jack Hutchinson Band v Jazz Clubu
Teplice – Teplický Jazz Club na-
vštíví anglický Jack Hutchin-
son Band. 

Na koncert si můžete za-
jít 27. dubna od 20:00 hodin. 
Vstupné je 200 korun. Jack 
J. Hutchinson je v Londýně 
usazený britský bluesrocko-
vý kytarista a zpěvák. V letech 
2015 a 2016 byl nominován 
na British Blues Awards. Hut-
chinson se narodil v roce 1982 
v Leicesteru, mládí strávil na 
severozápadě Anglie a v roce 
2005 se přesunul do Londýna. 

Postupně sdílel pódium 

s některými z nejznámějších 
britských bluesových hudeb-
níků včetně Boom Band, Dr. 
Feelgooda a Iana Siegala. Podí-
lel se i na nahrávání společ-
ného alba s Jeffem Beckem, 
Bad Company a Van Morriso-
nem. Hutchinson natočil sólo-
vé album Feathers and Fools 
a následně dvě EP (Get It Back 
a Unplugged), které uspěly 
kromě Velké Británie a USA 
i v Austrálii, Švédsku, Němec-
ku, Japonsku a Kanadě. Nyní 
mu vychází druhé album „Set 
your Heart for the Sun“.  zt

Večer s Klukovou 
a Harapesem 
Teplice – Příjemně prožité chvíle 
vás čekají 20. května v Estrád-
ním sále Domu kultury. Uršula 
Kluková a Vlastimil Harapes 
– herečka s nezaměnitelným 
hlasem a řinčivým smíchem ve 
společnosti bývalého baletní-
ho tanečníka i úspěšného her-
ce, zvou na večer plný humoru. 
Vstupné je od 160 do 180 ko-
run.  zt

Teplice – Zajímají vás novin-
ky v teplické kapele Devi-
ant? Skupinu opouští zpěvák 
Maik Vitoušek a na jeho mís-
to nastupuje Martin Sluka. 
Zpěvák seskupení Rock ope-
ra Praha, kde zpívá po boku 
Kamila Střihavky. Kapelu fa-
noušci uslyší i v Teplicích, 
kde zahrají v rámci Slavnost-
ního zahájení lázeňské se-
zony.

„V současné době jsme v pl-
ném proudu příprav natočení 
v pořadí druhého CD. Hudba 
i texty jsou pomalu napsá-
ny a ve spolupráci s novým 
zpěvákem dostávají písně již 
svůj tvar,“ říká kapelník On-
dřej Duda a dodává: „V létě 
se zavřeme do nahrávací-
ho studia Ponte Records, kde 
s mistrem zvuku Romanem 
Dobrevem zahájíme práci na 
druhém CD.“ 

Cédéčko vyjde na podzim 
a křtít se bude 16. listopadu 
v teplickém Knaku.  gz
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Výstava: Medailonky 
nevidomých v muzeu

Klub Hvjezda 
rozproudí reggae
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Hledáte nového praktického lékaře?
EUC Klinika Ústí nad Labem  registruje nové pacienty

Výhody
• Další navazující specializace pod jednou střechou

• Odborná vyšetření, laboratoře, lékárna, radiodiagnostika
• Centrální recepce – pohodlné objednávání  

a příjem pacientů šetří čas
• Hlídání termínů preventivních prohlídek
• Řešení akutních zdravotních problémů

www.eucklinika.cz

Registrujte se na tel. 477 102 100 a 477 102 101  
nebo osobně na centrální recepci.

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

INZERCE

Paulová a Zedníček na prknech 
Krušnohorského divadla

Teplice – Pražské Divadlo Kalich přijede do Teplic s veselohrou s názvem Bez předsudků. 
Hraje se 3. května od 19:00 hodin na prknech Krušnohorského divadla. Vstupné je od 220 do 
300 korun. Komedie pro dva odvážné herce a ještě odvážnější diváky. Po letech se na sever 
Čech vrací hra s oblíbenou dvojicí herců, kteří spolehlivě vyprodají velký sál. Doporučujeme 
včasnou rezervaci.  zt

Tančíme 
s Doubravankou 

Teplice – Oblíbená kapela Švi-
hadlo zahraje fanouškům 
v klubu Hvjezda. Na koncert 
si můžete zajít 27. dubna. Ka-
pela Švihadlo je již třicet pět 
let vytrvalým zástupcem reg-
gae v Čechách (založena v roce 
1983 v Mladé Boleslavi). Vytr-
vale objíždí kluby a festivaly 
v České republice a na Sloven-
sku, koncertovala i v okolních 
zemích.  zt

Teplice – Taneční odpoledne 
s malou dechovou hudbou 
Doubravanka, která zaujme 
nejen s tradičním repertoá-
rem, ale i moderními skladba-
mi nejrůznějších žánrů, si uži-
jete 22. května od 16:00 hodin 
v Krušnohorském divadle. 
Vstupné je 100 korun.  zt

Teplice - Zajděte si na výstavu 
uměleckých fotografií Kateřiny 
Klabzubové v teplickém muzeu. 

Uvidíte 
dvanáct 
snímků 
a život-
ních příbě-

hů lidí se zrakovým postižením 
z celého Ústeckého kraje. Výsta-
va ukazuje, že i lidé s postižením 
zraku jsou velmi inspirativní 
a mají silného a nezlomného du-
cha. Expozici můžete navštívit 
ve III. výstavní místnosti teplic-
kého zámku do 30. dubna.  zt

O neposlušných 
kůzlátkách
Teplice – Zajděte si s dětmi do 
Domu kultury na pohádku O ne-
poslušných kůzlátkách. Hraje se 
14. května od 16:00 a 17:00 ho-
din. Vstupné je 40 korun. V po-
hádce z produkce nejstaršího 
amatérského hereckého soubo-
ru, Maňáskového divadla Tep-
lice, se vlk snaží doběhnout tři 
zlobivá kůzlátka, která nepo-
slechnou rady své maminky. Ale 
protože jsme v pohádce, nako-
nec všechno dobře dopadne.  zt
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Karla Čapka

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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Staň se hráčkou 
amerického fotbaluNa plese Arkadie se připínaly 

žákům absolventské stužky

Dubský klub Leonidas dovezl čtyři tituly

Přivítání jara se vydařilo

Vybojovala účast 
na mistrovství světa

d u b e n  2 0 1 9

Tak jako v letech minulých, 
uskutečnil se i letos ples Arka-
die ve Vysokém domě v Dubí- 
Horské Bystřici. Na tři stovky 
tancechtivých účastníků plesu 
si pochvalovalo neformální at-
mosféru přátelského setká-
ní. Tu v nemalé míře podpořili 
hudebníci skupiny Voice. Pro 
tři tanečníky a jejich rodiče 
byl ale ples významnější než 
pro ostatní. Ples Arkadie je to-
tiž také pro žáky posledního 
ročníku naší praktické školy 
plesem absolventským. Třem 
mladým mužům, budoucím 

absolventům praktické ško-
ly, jejich třídní učitel připnul 
absolventskou stužku a oni 
pyšně provedli maminku. Je to 

hezká tradice, která umožňuje 
našim žákům a jejich rodičům 
oslavit důstojně jejich vstup 
mezi dospělé. Ples Arkadie je 
jednou z akcí, která propoju-
je tuto neziskovou organizaci 
s místní komunitou a pomáhá 
tak utvářet občanskou společ-
nost. Příští příležitostí, kdy se 
budete moct s klienty a za-
městnanci Arkadie sejít, bude 
setkání rodin u Dubického 
kostelíku v sobotu 11. května, 
kdy společně oslavíme meziná-
rodní den rodiny.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Náš ženský tým Hilders po-
řádá náborové tréninky v bez-
kontaktní verzi amerického 
fotbalu určenou pro ženy. Při-
dej se k naší Hilders rodince 
v letošní ženské flag sezoně 
(bezkontaktní verze). Tré-
nink probíhá každou středu 
od 18:30 ve sportovním areá-
lu Anger, Proboštovská 1984, 
v Teplicích. Sportovní oblečení 
si vezměte s sebou. 

 Veronika Holzknechtová, kapitánka týmu

Mundani – setkání 
k životnímu prostředí

Na konci března se konala 
akce v rámci česko-německé-
ho projektu Mundani na téma 
Životní prostředí. Projektu se 
účastnili žáci 5. C z Gymná-
zia Teplice a jejich vrstevní-
ci z německé školy Pestaloz-
zi-Gymnasium v Drážďanech. 
Žáci měli program zaměřený 
na podtéma „Voda“, který byl 
připraven a také realizován 
učiteli Gymnázia Teplice Mgr. 
Vladislavem Jedličkou a Mgr. 
Monikou Krausovou. Seznamo-
vací aktivity vedla Mgr. Hana 
Nováková. Zapojili se též stu-
denti – dobrovolníci, kteří uči-
telům pomáhali s organizací 
projektových dní.

 Gymnázium Teplice

Dvě naše kadetky a tři žač-
ky vyrazily na turnaj do Prahy 
– Gábina Aigermanová, Sabi-
na Šumová, Kateřina a Lenka 
Weisovy a Lucie Černíková. 
Sabina, která začala vloni na 
podzim, vybojovala své první 
vítězství v základní skupině – 
gratulace. 

Naše žačky byly potréno-
vat a dopadlo to dobře. Katka 
měla skupinu 4/2 a prošla, až 
do „16“. Gábina šla čistě, až na 
medailové pozice. Zde ji za-
stavila Tereza Havlínová z SC 
Praha, která zastavila i Hanku 
Volákovou z Dukly Olomouc. 
Pro Gábinu z toho bylo „jen“ 
třetí místo, ale TAKÉ postup 
na dubnové mistrovství Světa 
v Polsku. Gábina si to po celo-
sezonní práci s tátou trenérem 
opravdu zaslouží. No a hurá 
na MS. Výsledky: 3. G. Ai-
germanová, 15. K. Weisová, 
22. L. Weisová, 26. L. Černíko-
vá, 33. S. Šumová. Všem děkuji 
za reprezentaci a Gábině gra-
tuluji k účasti na MS.

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

Devět dětí vyslal náš klub 
Leonidas Gym Muay Thai Dubí 
na turnaj o Zlatý Mongkon měs-
ta Rokycany pořádaný C.M.T.A. 
4x zlato vybojovali Alan Homič, 
Matej Šimůnek, Richard Sou-
kup, Klára Baladová, ta dokonce 
svoji soupeřku porazila v dru-
hém kole KO. 3x stříbro Lukáš 
Černý a Nicol Černá, ta bojovala 
dokonce ve dvou váhových ka-
tegoriích, kde s těžšími a zkuše-
nějšími soupeřkami předvedla 
vyrovnaný výkon. Bronz přive-
zl Šimon Verner, který předve-
dl vyrovnaný zápas a prohrál 
v semifinále těsně na body 2:1 
s o dva roky starším Maďarem. 
Dále pak Milanek Gasperec 

a Petr Vobořil před-
vedli parádní exhibici 
na úvod turnaje. 

A jako perlička na-
vrch, nejenom že jsme 
dostali ocenění za 
nejlepší tým, ale ješ-
tě moje malé bojovní-
ky osobně pochválil 
mezinárodní rozhodčí 
z IFMA, což mě velice 
potěšilo. Výkon dětí 
byl úžasný. Dík všem za podporu 
a pomoc u ringu a odvozu bojov-
níků, Kamilovi Černému, Jiřímu 
Kopencovi, Vildovi Homičovi, 
Davidu Štajncovi, Grafstudiu.
cz a Petrovi Voborilovi.  A hlav-
ně díky C.M.T.A. – Czech Muay 

Thai Association a prezidentu 
Petru Ottichovi a pořadateli Ja-
roslavovi Hodinovi z Muay-thai 
Tik-ta . Sportu zdar a Muay Thai 
obzvlášť.

 Ladislav Horejš,
 Leonidas Gym Muay Thai Dubí

Fotbalový klub  
slaví „stovku“  

Nejstarší fotbalový spolek 
Teplicka a vůbec jeden z nej-
starších ryze českých v sever-
ních Čechách, Hvězda Trno-
vany, oslavuje stoleté výročí. 
Akce 4. května bude mít cha-
rakter sportovně společenský 
a bude veřejná. Po zaháje-
ní proběhne fotbalový turnaj 
mladších ročníků a bude ná-
sledovat oficiální částí, kdy 
budou přítomni zástupci měs-
ta Teplice i Ústeckého kraje, 
kteří přislíbili podporu. Dále 
je v plánu utkání Staré Gar-
dy Trnovany proti Sigi tea-
mu (sportovní celebrity v čele 
s Horstem Sieglem), po ukon-
čení utkání proslovy a předání 
ocenění osobám zasloužilým 
o trnovanský fotbal následuje 
koncert Gorily v Mlze a Mára 
Blue Band. Po celou dobu bude 
zajištěn prodej nápojů a občer-
stvení.

 Vasil Molnar – předseda organizačního 
výboru oslav

Uběhl rok a turisté se opět 
sešli na tradiční vycházce do 
přírody, a to na každoročním 
výšlapu na Milešovku, nejvyš-
ší horu Českého středohoří do 
výšky 837 metrů nad mořem. 
Oficiálně je již veden součas-
ným výborem jako 38. ročník, 
ale původní členové, turisté 
TJ Lokomotiva Teplice, zdolá-
vali tento kopeček již daleko 
dříve. V sobotu 23. března se 
akce zúčastnilo celkem 123 
osob. Počasí bylo přímo ideál-
ní, jaké turisté již léta na Mile-
šovce nezažili. Kde jsou často 
vzpomínané sněhové břeč-
ky, kluzký terén a eventuál-
ně mrazík na vrcholku. Dnes 
již byli téměř všichni svleče-
ní do oděvů s krátkými rukávy 
a řádně propoceni. Nikdo také 
na vrcholku nikam nespěchal 
a restaurace měly jistě dobré 
tržby. Dokonce se již někte-
ří opalovali. Pěkný výhled do 
okolí z Milešovky na všechny 
strany na sluncem osvětlené, 

poněkud však více v opa-
ru skryté teplické údolí, celé 
Krušné hory i jih od Středoho-
ří byla odměnou za namáha-
vý pochod. Důkazem pak bylo 
pořízení nádherných fotek 
na památku i na pochlubení. 
Všichni, kteří výlet poctivě od-
chodili, byli spokojeni. Někteří 
se spolu blíže seznámili, vět-
šina si pořídila množství foto-
grafií na památku, všichni se 
dobře pobavili, a hlavně udě-
lali hodně pro své vlastní tělo, 
což není vůbec zanedbatelné. 
Organizátoři akce jsou vděč-
ni Obecnímu úřadu Bořislav, 
jejich radě v čele se staros-
tou Alešem Navarou, a Soko-
lu Bořislav zastoupený panem 
Kabourkem, kteří již turisty 
čtvrtým rokem vzali pod svá 
ochranná křídla a umožnili tak 
důstojné ukončení výletu a cíl 
jejich putování v prostorách 
svého sportovního areálu.

 Alois Kittl, oddíl turistiky 
TJ Lokomotiva Teplice
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 23. 4. – 26. 4. 
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
6. 5. – 9. 5. 
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 30. 4. – 3. 5. 
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 23. 4. – 26. 4.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 22. 4. – 25. 4.
Krušnohorská – parkoviště 17. 5. – 21. 5.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
1. 5. – 4. 5.
Unčínská 22. 5. – 25. 5.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
10. 5. – 14. 5.
Proboštovská x Táborská 2. 5. – 6. 5.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 19. 4. – 23. 4., 
24. 5. – 28. 5.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 21. 5. – 24. 5.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie 
19. 4. – 23. 4., 24. 5. – 28. 5.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
2. 5. – 6. 5.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 18. 4. – 22. 4., 23. 5. – 27. 5.
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 23. 4. – 26. 4.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 16. 5. – 20. 5.
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY 
26. 4. – 30. 4.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
9. 5. – 13. 5.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 
20. 5. – 23. 5.
Husova x Arbesova – na parkoviště 25. 4. – 29. 4.
Potoční ul. 16. 5. – 20. 5.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 8. 5. – 11. 5.
A. Staška 1709–10 18. 4. – 22. 4., 23. 5. – 27. 5.
A. Staška 1706–9 2. 5. – 6. 5.
Zemská 1439 9. 5. – 13. 5.
Hlávkova 3. 5. – 7. 5.
Scheinerova 24. 5. – 28. 5.
Nedbalova x Fibichova 2. 5. – 6. 5.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 13. 5. – 16. 5.

Kopřivová x Trnková 23. 4. – 26. 4.
Severní x Na Haldách 9. 5. – 13. 5.
Gagarinova 1432 24. 4. – 27. 4.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 9. 5. – 13. 5.
Skupova x Havlíčkova 20. 5. – 23. 5.
Skupova x Thámova 17. 5. – 21. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 25. 4. – 29.4.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 2. 5. – 6.5.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 23. 4. – 26. 4.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
28. 5. – 31. 5.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na parkovišti 
přes silnici 23. 5. – 27. 5.
Kosmonautů 16. 5. – 20. 5.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 
16. 5. – 20. 5.
Kpt. Jaroše 6. 5. – 9. 5.
V Závětří 1676 6. 5. – 9. 5.
Doubravická 1683 16. 5. – 20. 5.
Raisova 2573 – bok domu 27. 4. – 1. 5.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
3. 5. – 7. 5.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900 
23. 5. – 27. 5.
J. Hory x U Horského pramene 24. 5. – 28. 5.
J. Hory x Vančurova 17. 5. – 21. 5.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 13. 5. – 16. 5.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
1. 5. – 4. 5.
Jankovcova u garáží (tabák) 10. 5. – 14. 5.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
24. 5. – 28. 5.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 3. 5. – 7. 5.
Potěminova x K. Čapka 29. 4. – 2. 5.
Zeyerovo nám. 1300 20. 5. – 23. 5.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 18. 5. – 22. 5.
Fučíkova stezka x Foersterova 17. 5. – 21. 5.
Křičkova x Škroupova 29. 4. – 2. 5.
Křížkovského 2508–10 10. 5. – 14. 5.

J. Suka 2591 29. 4. – 2. 5.
P. Holého x Purkyňova 14. 5. – 17. 5.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 23. 4. – 26. 4.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
22. 5. – 25. 5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 6. 5. – 9. 5.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 22. 4. – 25. 4.
Lípová x Jungmannova 22. 4. – 25. 4.
Tyršova 24. 4. – 27. 4.
Dubská x Brožíkova 31. 5. – 4. 6.
Dubská x U Hřiště 8. 5. – 11. 5.
Alejní 2754 – zeleň 20. 5. – 23. 5.
Písečná 2990 22. 5. – 25. 5.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
14. 5. – 17. 5.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
3. 5. – 7. 5.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
15. 5. – 18. 5.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů  
č. p. 2786–9 26. 4. – 30. 4.
Stará Mlýnská x Souběžná 7. 5. – 10. 5.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
13. 5. – 16. 5.
Svatováclavská x Vladislavova 25. 4. – 29. 4.
Novoveská 3090–3 14. 5. – 17. 5.
Habrová 3082 30. 4. – 3. 5.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
21. 5. – 24. 5.
Javorová 3025 7. 5. – 10. 5.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 7. 5. – 10. 5.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 24. 4. – 27. 4.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
22. 4. – 25. 4.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
25. 4. – 29. 4.
Jugoslávská 1941 30. 4. – 3. 5.
Francouzská x Varšavská 7. 5. – 10. 5.
Ostravská x Bulharská 21. 5. – 24. 5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 1. 5. – 4. 5.

Slovenská 2645 – naproti na zeleň 29. 4. – 2. 5.
Slovenská 2638 10. 5. – 14. 5.
Jugoslávská 2534–5 22. 5. – 25. 5.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů  
č. p. 2709–2717 15. 5. – 18. 5.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
15. 5. – 18. 5.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 21. 5. – 24. 5.
Bílinská – točna MHD 30. 4. – 3. 5.
U Soudu 22. 5. – 25. 5.
Vrázova x Svojsíkova 15. 5. – 18. 5.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 29. 4. – 2. 5.
Libušina 2350 –bok domu na zeleni 13. 5. – 16. 5.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 8. 5. – 11. 5.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
23. 5. – 27. 5.
Stará Duchcovská 403 30. 4. – 3. 5.
Sklářská 223–247 15. 5. – 18. 5.
V Břízkách – točna MHD 1. 5. – 4. 5.
Mostecká 1564 x Ruská 3. 6. – 6. 6.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 13. 5. – 16. 5.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 20. 5. – 23. 5.
Litoměřická 6. 5. – 9. 5.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
6. 5. –9. 5.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 7. 5. – 10. 5.
Zrenjaninská 297 8. 5. – 11.x5.
Zrenjaninská 320–1 21. 5. – 24. 5.
Buzulucká 305–7 14. 5. – 17. 5.
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
26. 4. – 30. 4.
Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 v Cihelní ul.) 
1. 5. – 4. 5.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 14. 5. – 17. 5.
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na parkoviště 
25. 4. – 29. 4.
Hudcov, Panoráma 10. 5. – 14. 5.
Americká x Londýnská – u trafostanice 22. 4. – 25. 4.
Sokolovská cesta 340 24. 4. – 27. 4.

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

Centropol: Trh očistí přísnější pravidla, akreditace a vzdělávání prodejců
Trh s energiemi nemá v sou-

časnosti právě nejlepší pověst. 
Mohou za to především někteří 
„pseudoobchodníci”, kteří se 
snaží získávat nové zákazní-
ky nejrůznějšími nefér prak-
tikami. Pomoci by měla nejen 
novela energetického zákona. 
Společnost Centropol, která 
zákazníkům dodává elektřinu 
a plyn, navrhuje také napří-
klad povinné vzdělávání a cer-
tifikaci prodejců. 

Podle ředitele zákaznické 
zkušenosti společnosti Cen-
tropol Tibora Flašíka by se 
měly především zpřísnit pod-
mínky pro udělování licencí 
pro obchodování s elektřinou 
a plynem. „Dnes to může dě-
lat téměř kdokoli, máme vel-
mi liberální legislativu a ERÚ 
v podstatě nemá možnost li-
cenci nedat,” uvedl Tibor Fla-
šík. 

Centropol se snaží prosadit 
změnu energetického záko-
na tak, aby prostředníci také 
podléhali jurisdikci energetic-
kého zákona a Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ). Pra-
vidla totiž musí být stejná pro 

všechny, nejen pro samotné 
dodavatele. 

Zpřísnění je na dobré cestě
Osobní prodej má v ener-

getickém oboru své opodstat-
nění. Je však třeba změnit 
způsob, jak k němu někteří 
prodejci přistupují. „Od kon-
ce loňského a začátku letoš-
ního roku jsem zaznamenal 
v této oblasti obrovský posun. 
Většina dodavatelů se shodla 
na tom, že je třeba trh od ne-
kalých praktik vyčistit. Ony 
neškodí jenom koncovým zá-
kazníkům, ale i nám jako do-
davatelům,” postěžoval si Fla-
šík. 

Kontrola je v terénu takřka 
nemožná

Vydáváním akreditací Ener-
getickým regulačním úřa-
dem se trh vyčistí od různých 

pofiderních „pseudoobchodní-
ků”. Když pro dodavatele ně-
kdo smlouvy prodává, je to to-
tiž většinou živnostník, který 
má často ještě nějaké subdo-
davatele. Na konci řetězce je 
tak u samotného prodeje ně-
kdo, o jehož existenci obchod-
ník de facto vůbec neví. 

Vlastní certifikáty
Zvláštní zřetel přitom v Cen-

tropolu berou především na 
starší obyvatele. U nich si roz-
hodnutí přejít k Centropolu 
nechává společnost potvrdit 
nejen od nich, ale třeba i od 
příbuzných či sousedů. Cen-
tropol chce rovněž jít cestou 
vlastního vzdělávání prodejců 
poté, co bude mít možnost je 
zaregistrovat. Společnost pro 
ně pak bude vydávat vlastní 
certifikáty a vychovávat z nich 
své energetické poradce.  pr
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Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

INZERCE

Seniorská obálka 
může i zachránit život 

1 5

Záchranářům na Ústecku 
v péči o osamocené seniory 
pomůže takzvaná Seniorská 
obálka. Tiskopis, ve kterém se-
nioři vyplní informace o tom, 
kterými nemocemi či alergiemi 
trpí a jaké berou léky. Obsahu-
je i kontakty na jejich blízké. 
Obálku pak umístí v bytě na 
viditelném místě pro případ 
zásahu záchranářů. „Správ-
ně vyplněná seniorská karta 
nám umožní rychlejší orientaci 
v chorobách a užívaných lécích 

seniora. Zejména v případech, 
kdy je v bezvědomí, zmatený 
nebo nemůže mluvit, ale velmi 
často taktéž při akutní cévní 
mozkové příhodě či hypoglyke-
mickém kóma u diabetika,“ říká 
mluvčí krajských záchranářů 
Prokop Voleník. Projekt Senior-
ská obálka je určen pro seniory, 
kteří žijí sami ve svém domá-
cím prostředí. Seniorské obálky 
najdete na www.kr-ustecky.cz/
seniorska-obalka/ds-100509/
p1=233408.  zt

Šermířský turnaj kadetů v Praze
Šermířský víkend v Praze 

Letňanech byl i ve znamení 
turnaje kadetů. Sedmička sta-
tečných z Teplic – Jiří Lenz, Jiří 
Juráň, Dan Pham, Dan Vach, 
Prokop Parůžek, Jakub Hampl 
a Honza Kotala bojovali o co 
nejlepší výsledky. Turnaj byl 
silně obsazený, přijelo 59 zá-
vodníků. Ve skupinách se vý-
borně dařilo Jirkovi Lenzovi 
a Danovi Vachovi se stavem 5 / 
1. Jirka po skupinách 9. a Dan 
10. opravdu dobrý. Do elimina-
ce „32“ se probojovala pětka – 
Jirka, Jirka, Dan, Dan a Hon-
za. Kluci se prali v opravách. 
Pěkný šerm předvedl Jirka Ju-
ráň. Jedna eliminace se skvěle 
povedla 15:13, druhá bohužel 
skončila 14:15, ale zápas to byl 

pěkný. Za vyzdvižení stojí vý-
kon našeho „žáka“ Dana Va-
cha, který skončil těsně před 
„16“. Nejdál se probojoval Jirka 
Lenz, který se vypnul až v boji 
o osmičku, ale za to to stálo 
za to :-). Tak snad více trénin-
ků B-).Výsledky: 12. J. Lenz, 
17. D. Vach, 20. J. Juráň, 
23. J. Kotala, 24. D. Pham, 57. 
J. Hampl, 59. P. Parůžek.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

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.

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

jarní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Dojíždíte? Pozor na 
linkách 488 a 491
Teplicko – Krajský úřad vyho-
věl některým požadavkům obcí 
i cestujících na Teplicku a do 
nového jízdního řádu schvá-
lil nějaké změny v příměstské 
dopravě. Na linkách 488 a 491 
budou upraveny trasy ranních 
spojů tak, aby se zajistilo dřívěj-
ší spojení pro děti z Jeníkova, 
Oldřichova a Újezdečku do Tep-
lic. A to díky tomu, že se prohodí 
spoje mezi linkami 488 a 491 v 
úseku Teplice – Duchcov. Uve-
dené změny budou zapracovány 
do jízdních řádů a měly by začít 
platit od 9. června.  gz
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 www.centropol.cz/
pobocka-usti

Zákaznická linka

475 259 484

Nepropásněte VÝPRODEJ produktů 
s výhodnými loňskými cenami energií. 
Nabídka platí už jen do 30. 6. 2019.

ELEKTŘINA
s využitím 

loňského produktu 21 %UŠETŘÍTE 
až

PLYN
s využitím 

loňského produktu 15 %UŠETŘÍTE 
až

Chceme vyčistit trh od šmejdů
Všichni prodejci elektřiny nebo plynu, kteří komunikují přímo 
se zákazníkem, by měli mít akreditaci, kterou by vydával 
Energetický regulační úřad. “Pokud by prodejce klamal lidi 
nebo kradl, přišel by o licenci. Tím se trh vyčistí od různých 
pochybných existencí,” říká Tibor Flašík, ředitel zákaznické 
zkušenosti Centropolu.

Každou novou smlouvu ověřujeme
Když Centropol obdrží smlouvu, volá zákazníkovi a zjišťuje, 
zda bylo vše v pořádku. Ověřuje tím, zda zná délku závazku, 
možnost odstoupení atd. Pokud zákazník nepotvrdí, že je 
vše v pořádku nebo třeba nezvedne telefon, smlouvu fi rma 
nepřijme.

Zvláštní zřetel na starší obyvatele
Starší lidé jsou daleko citlivější. U  nich si rozhodnutí přejít 
k  Centropolu nechá společnost potvrdit nejen od  nich, ale 
třeba i  od  příbuzných nebo sousedů. Centropol chce mít 
jistotu, že prodej byl korektní.

Energie nemůže prodávat člověk, který o tom 
nic neví
“Chceme vzdělávat naše prodejce poté, co budeme mít 
možnost je u nás zaregistrovat. Budeme pro ně vydávat naše 
certifi káty a  vychovávat z  nich svoje energetické poradce. 
Energie nemůže prodávat člověk, který o tom vůbec nic neví,” 
dodává ředitel zákaznické zkušenosti společnosti Centropol 
Tibor Flašík.

Do boje s nekalými obchodními praktikami a s tzv. 
energetickými šmejdy vytáhl společně s Asociací 
nezávislých dodavatelů energií, Energetickým regulačním 
úřadem, Českou obchodní inspekcí, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu či Svazem obchodu a cestovního ruchu i Centropol.

Centropol chrání zákazníky 
před energetickými šmejdy
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