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Záchytka je pro Teplice 
černým Petrem
STRANA 4

Zprávy

Jaroslav 
Svěcený

Počítal jsem minuty,  
abych mohl jít hrát hokej
STRANY 8–9

Po čertech velký  
turné míří na Stínadla
STRANA 10

Volný čas
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ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2019

SCÉNA NA ZÁMKU
24. 5.
1900  Party Before – Big Band Konzervatoře  
 Teplice 
2015  Party Before – Steamboat Stompers  
 Dixieland Band
25. 5. 
1300  Ondřej Fencl & Hromosvod
1500  Cirkus Problem
1700  Reggiment Michala Šepse
1900  Ondřej Havlík: En.Dru
2100  Boogie Boys
26. 5. 
1300  Prime Time Voice
1500  Paul Batto & Ondřej Kříž
1700  Hambaeros Plus
1900  Kateřina Steinerová & Her Swing Boys

SCÉNA U PTAČÍCH SCHODŮ
25. 5.
1300  Michal Kindl & Band
1430  Zastodeset
1600  Poletíme?
1730  Honza Křížek a skupina
1900  XIII. století
2100  Xindl X
26. 5. 
1300  Už jsme doma a Romek Hanzlík  
 hrají FPB
1430  Yo Yo Band
1600  Olga Lounová
1730  UDG
1915  Back To Home – teplické rockové  
 legendy společně na jednom pódiu 

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
25. 5. 
1315  The End Of Colours – The Doors Revival
1445  Vitacit
1615  Vltava – Marx, Engels,  
 Beatles Po 20 letech
1745  TH!S
1930  George Michael Band – The Tribute  
 To George Michael
2115  Groove Army – Royal Squad
26. 5. 
1315  Filip Zangy & Purpur
1445  Malina Brothers
1615  František Nedvěd se skupinou  
 Tie Break
1745  Metallica Revival Beroun
1930  Wohnout

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
25. 5. 
0930  Idio&Idio
1100  Slavnostní zahájení
1115  Petra Börnerová Trio
1230  Celebration
1400  Deviant
1530  Petr Kadlček Trio
1645  Black Sabáka
1800  Znouzectnost
1930  Lipo
2100  Blue Rocket
26. 5. 
1130  Melodica
1300  Adéla Radimcová a Catchfly
1430  New Black Jack
1600  Starwalk
1730  Wanastowi Vjecy Revival
1900  Stará škola jinak 

MUŠLE
25. 5. 
0900  Dům dětí a mládeže – Dětský  
 happening
1400  Big Band Zdenka Tölga

K U L T U R N Í  S E R V I S

1530  Dalam Világ
1700  Krušnohorská Dechovka
1830  Stará Sešlost
2000 Zdounečanka
26. 5. 
1230  ZUŠ Teplice 
1400  Staropražští pardálové
1530  Ledecká dudácká muzika
1700  Stanleys Dixie Street Band
1830  Martha a Tena
2000  Profesor Beatles

ŠANOVSKÁ MUŠLE 
1. 6., 1630  Big Band Konzervatoře Teplice 

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE 
23. 5., 1700  Komentovaná prohlídka  
  knihovny

SEUMEHO KAPLE 
24. 5.  Noc kostelů v Seumeho kapli 

PLANETÁRIUM
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 
2. 6., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
2. 6., 1900  Červnová hvězdná obloha 
5. 6., 1900  Červnovou hvězdnou oblohou 
9. 6., 1400  Pohádky a souhvězdí 
9. 6., 1900  Slunce a člověk 
12. 6., 1900  Hra světel a stínů 
16. 6., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
16. 6., 1900  Hra světel a stínů 
19. 6., 1900  Mythologie letní oblohy  
23. 6., 1400  Pohádky a souhvězdí 
23. 6., 1900  Historie Hubbleova  
  vesmírného dalekohledu 
26. 6., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
30. 6., 1400  Pohádka Princ Střelec 
30. 6., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd 

KONZERVATOŘ TEPLICE
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 sezony 
28. 5.   Absolventský koncert Terezy  
  Cromwell (klasický zpěv)
31. 5.   Koncertní přehlídka mladých  
  talentů klavírní hry

KLUB HVJEZDA
14. 9., 2000  Máca + Jarda „Lemmy“ = 107  
  – Ocelot plus Flower Cover
23. 11., 2000  AC/DC revival Špejbl‘s Helprs

JAZZ CLUB
7. 6., 2000  Večer pro opuštěná zvířata –  
  charitativní hudebně taneční  
  večer ve prospěch sdružení  
  Teplické kočky, z.s. a útulku  
  AniDef Žim
21. 6., 2000  Crystal Monee Hall Band 
28. 6., 2000  Igor Barboi trio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNAK TEPLICE
14. 6., 2000  Hogjaw (USA), The Cell,  
  Last Rebel

28. 6., 1700  14. Roots & Blues festival

KINO KVĚTEN
1. 6., 1330  Pokémon: Detektiv Pikachu
1. 6., 1530  Aladin 3D
1. 6., 1730  Rocketman
1. 6., 2000  John Wick 3
2. 6., 945  Aladin
2. 6., 1330  Pokémon: Detektiv Pikachu
2. 6., 1530  Aladin 3D
2. 6., 1730  Rocketman
2. 6., 2000  John Wick 3
15. 6., 1800  G. Verdi: La traviata

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
22. 5., 1600  Tančíme s Doubravankou –  
  taneční odpoledne s malou  
  dechovou hudbou Doubravanka,  
  která...
2. 6., 1600  Dobrodružství sněhové vločky  
  – příběh Tanečního divadla Teplice  
5. 6., 1600  Tančíme na terase se Starou  
  sešlostí 
5. 6., 1900  Dva nahatý chlapi – bláznivá  
  divadelní komedie od  
  kontroverzního francouzského  
  autora
7. 6., 1000 Ze života hmyzu – alegorické  
  drama 
7. 6., 1800 Ze života hmyzu – alegorické  
  drama 
10. 6., 1700  Cesta kolem světa za 80 minut  
  – představí se akademie ZŠ  
  s rozšířenou výukou hudební  
  výchovy, ul. Maršovská 
11. 6., 1900  Caveman – divadelní představení 
  – oneman show
12. 6., 1600  Tančíme na terase s Regius  
  Bandem – taneční odpoledne  
  s oblíbenou kapelou Jitky  
  Dolešové
12. 6., 1900  Žena, která uvařila svého  
  manžela – černá komedie plná  
  břitkého anglického humoru
14. a 15. 6.  VIVAjump film festival –  
  tanečně-divadelní představení
17. 6., 1900  Don Quijote – komediální drama 
19. 6., 1600  Tančíme na terase s kapelou  
  Vabank 
21. 6., 900 Tarzan – pohádkové představení  
  Tanečního divadla Teplice
21. 6., 1100 Tarzan
21. 6., 1700 Tarzan
26. 6., 1600  Tančíme na terase s Parta  
  Bandem 

DŮM KULTURY
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
1. 6., 1400  Dětský den – divadlo Orry  
  a Dům kultury Teplice pořádají  
  pro malé i menší oslavu  
  Mezinárodního dne dětí
24. 6., 1530  Kytička uvitá z písniček  
  a tanečků – koncertní vystoupení  
  dětí mateřských škol Teplicka

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 3. 11.  300 let morového sloupu  
  v Teplicích 
do 8. 9.  Roman Franta – Brouci – Roman  
  Franta (1962) je znám především  
  díky svým obrazům struktur  
  a brouků, které vytváří od 90. let  
  20. století
16. 6. – 8. 9. Daniel Worm – Pomsta  
  materiálu – více o výstavě se  
  dočtete na stránce Volný čas

KOSTELY NA TEPLICKU 
24. 5.   Noc kostelů – programy  
  a přehled kostelů, které se  

  oblíbené akce zúčastní, najdete  
  na webové stránce  
  www.nockostelu.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
26. 5., 1500  Na kouzelném paloučku –  
  představení pro děti

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
24. 5., 1700  Syn temnoty 
24. 5., 2000  Sněží!
25. 5., 1700  Sněží! 
25. 5., 2000  Syn temnoty
31. 5., 1700  Máma 
31. 5., 2000  Rocketman 

LETNÍ AMFITEÁTR BÍLINA
29. 6., 1500  14. International Roots and  
  Blues Festival – do Bíliny  
  přijedou zahrát a zazpívat zvučná  
  jména: Justin Lavash, Gébert  
  – Ulbert Project, Sir Oliver Mally  
  and Peter Schneider, Charlie  
  Slavík Revue, Gwyn Ashton,  
  Riccardo Staraj and Midnight  
  Blues Band
12. 7., 1800  Koncert pro kamurenské kozy  
  – vystoupí: Hlahol, Zakázaný  
  Ovoce, Plexis, Walda Gang
16. 8., 1800  Revival fest – festival  
  revivalových kapel 

ZÁMEK DUCHCOV 
29. a 30. 5. 1000 Hrdinové a bohové  
  antických bájí na zámku  
  Duchcov – speciální  
  komentovanou prohlídku  
  expozice Okouzleni antikou na  
  téma Hrdinové a bohové  
  antických bájí
5. 6., 1730  Koncert absolventů ZUŠ Ivana  
  Kawaciuka
7. 6., 1800  25. Casanovské slavnosti  
  na zámku Duchcov
8. 6., 1800  25. Casanovské slavnosti  
  na zámku Duchcov
29. 6., 1900  Divadelní představení na  
  zámku Duchcov: Milostný dopis  
  ženě, kterou nemilujeme

KNIHOVNA DUCHCOV 
21. 5., 1430  Výtvarná dílna 
22. 5., 1000  Knihovnický dýchánek
29. 5., 1000 Klub seniorů – ptáček z papíru 

DŮM KULTURY DUCHCOV
22. 5., 900, 1000 a 1030 Pohádka v zahradě –  
  O ztraceném pokladu – divadelní  
  představení pro děti v zámecké  
  zahradě duchcovského zámku 
23. 5., 900, 1000 a 1030 Pohádka v zahradě –  
  O ztraceném pokladu – divadelní  
  představení pro děti v zámecké  
  zahradě duchcovského zámku
23. 5., 1900  Manželský trojúhelník –  
  divadelní komedie o dvou  
  manželských párech
28. 5.   Dámský klub 
30. 5., 1000  Kouzelník Roberto –  
  kouzelnická show ke Dni dětí pro  
  MŠ, ZŠ i pro veřejnost
6. 6.   Pavel Šporcl a Severočeská  
  filharmonie Teplice – užijte si  
  jedinečný koncert  
  25. Casanovských slavností na  
  druhém nádvoří Státního zámku  
  Duchcov

KINO LÍPA DUCHCOV 
21. 5., 1900  Avengers: Endgame 3D
22. 5., 1900  Bohemian Rhapsody 
23. 5., 1000  Teroristka 
24. 5., 1900  Aladin 3D
26. 5., 1500  Velké dobrodružství Čtyřlístku 
26. 5., 1900  Aladin 3D
28. 5., 1900  Syn temnoty 
29. 5., 1900  Syn temnoty 
30. 5., 1900  Godzilla II 3D
31. 5., 1900  Godzilla II 3D



Z P R Á V Y

Co říkáte na obědy  
do škol zdarma?

Veronika Bleilová 
28 let,  
mateřská dovolená 
Já jsem určitě pro. 
Potřebné rodiny by měly 
mít šanci, aby jejich 

dítě nestrádalo a normálně se najedlo. 
Nežijeme přece ve středověku, připadá 
mi to jako samozřejmost. 

Simona Malá 
43 let, 
zaměstnaná 
Jelikož mám syna na 
základní škole, tak by 
nebylo špatné, pokud by 

to zavedli pro všechny. Rozhodně jsem 
ale pro zavedení alespoň pro matky 
samoživitelky. 

Eliška Beňková  
35 let, 
supervizorka 
Jsem rozhodně pro 
obědy ve školách 
zdarma. Spousta dětí 

na ně nedosáhne. Myslím si, že dítě 
ohromně strádá, pokud čeká, až se 
jeho kamarádi najedí a ono samo má 
prázdný žaludek. 

Jana Jirešová  
46 let, 
operátorka 
Jsem pro dotované 
obědy. Všechny děti 
by na tom ale měly být 

stejně, takže jsem pro zavedení obědů 
pro všechny, nejen pro sociálně slabé. 
Samozřejmostí by ale též měla být jídla 
bohatá na důležité živiny. Jídelny by 
také neměly vařit ze zbytečně drahých 
potravin. 

A N K E T A
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Lázeňská: Pět pódií, ohňostroj,
Xindl X i dopravní omezení

Teplice – Největší městská open 
air akce se blíží. Zahájení 865. 
lázeňské sezony v Teplicích se 
uskuteční 25. a 26. května. Ale 
program začne už o den dříve 
takzvanou party before. 
Tepličané se i letos musí připra-
vit na řadu dopravních omeze-
ní, která uzavřou centrum města 
a zkomplikují dopravu. Na nej-
větší kulturní a společenskou 
událost se do lázeňského města 
každoročně sjedou tisíce lidí, ale 
o bezpečnost návštěvníků bude 
postaráno. 

„S přihlédnutím na velkou 
koncentraci návštěvníků se 
kromě dohledu na veřejný po-
řádek a bezpečí spoluobčanů 
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zaměříme také na bezpečnost 
a plynulost silničního provozu 
a potlačení nápadu zejména po-
uliční trestné činnosti. Konkrét-
ní opatření, která policie přijímá, 
stejně jako počty nasazených sil 
a prostředků, nebudeme však 
z taktických důvodů specifiko-
vat,“ řekl mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek. 

Návštěvníci se mohou tě-
šit na tradičních pět scén a na 
šest desítek hudebních vystou-
pení. Nejoblíbenější scéna, na 
Ptačích schodech, nabídne před 
ohňostrojem, který se tradičně 
koná ve 22:22, vystoupení pís-
ničkáře Xindla X.  gz
Kompletní program najdete na straně 2
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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 zahrnuje Akční slevu 60 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 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 30. 6. 2019.

Obědy  
pro každého?

Kraj se 
zapojil do 
programu 
obědy pro 
školáky 
zdarma, 
který so- 
ciálně zne-
výhodně-
ným dětem 

zajistí jídlo ve škole.  Projekt 
počítá s částkou 6,5 milionu 
korun.  Sice to není taková 
suma, jakou by stály obědy 
pro všechny děti, ale i tak… 
Zajistit dětem jídlo, aby ne-
hladověly, mají především 
rodiče a měli by s tím počítat 
dávky rodinám v nouzi. Prá-
vě pro děti z rodin, které po-
bírají dávky v hmotné nouzi, 
jsou obědy zdarma určeny. 
Logicky vzato, kdo dostává 
dávky, by měl mít i na obědy 
pro své dítě.  Takže proč do-
tované obědy zdarma?

Na jednu stranu je to dob-
rý nápad. Najezené dítě se 
určitě lépe soustředí, učí 
a i díky tomu, že jídelnu na-
vštíví spolu se svými spo-
lužáky, lépe se začlení do 
kolektivu a nebude terčem 
sociálního vyloučení. Na 
stranu druhou je ale řešením 
k dávkám v nouzi přidávat 
další sociální berličku? Vždyť 
takhle právem mohou žádat 
o dovoz obědů zdarma senio-
ři, kterým po zaplacení ná-
jmu, energií a léků zbývá tisí-
covka na měsíc.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K



Novosedlice – Bezbariérovou 
plošinu získala základní škola 
v Novosedli-
cích. V bu-
doucnosti by 
ráda přijala 
více imobil-
ních žáků 
a pomohla jim 
s integrací 
mezi ostatní děti. 

„Bezbariérový přístup bude 
taktéž možno využít v případě 
osob, které budou krátkodobě 
imobilní, například z důvodu 
úrazu,“ uvedla Ilona Svobodová, 
zástupkyně ředitele škol. Nada-
ce ČEZ podpořila projekt část-
kou 500 tisíc korun.  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
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V Teplicích se otevřela jediná záchytka v kraji

Opravy zámku  
brzdí problémy 

Teplice – Protialkoholní a pro-
titoxikomanická záchytná 
stanice začala v půlce května 
fungovat v pavilonu C teplické 
nemocnice. Výstavba přišla na 
18 milionů korun. Roční nákla-
dy na provoz ve výši 22,26 mi- 
lionů korun na svém posledním 
jednání schválili krajští zastu-
pitelé. Za pobyt na záchytce 
zaplatí dotyčný tři tisíce korun 
a vymahatelnost je podle ředi-
tele teplické nemocnice Tomá-
še Hrubého 15 až 30 procent.

Zřídit záchytnou stanici 
v teplické nemocnici se nelíbí 
vedení města. „Je to Černý Petr 
pro město Teplice. Obáváme se, 
že zřízením záchytky v Tepli-
cích jako jediné záchytky v kra-
ji může mít negativní dopad na 
město,“ řekl teplický primátor 
Hynek Hanza.

Ústecký kraj marně hledal 
vhodného provozovatele zá-
chytky i například komerčního, 

Teplice – Sídlo Regionálního mu-
zea, teplický zámek, potřebu-
je opravit střechu. Práce sice 
měly začít už v dubnu, ale firma 
ještě nemá potřebná povolení 
pro vjezd stavební techniky. Po-
kud se podaří najít způsob, jak 
k zámku stroje dopravit, potrva-
jí opravy přibližně rok a Ústec-
ký kraj za ně zaplatí 15,7 milio-
nu korun.

jako mají v jiných krajích. „Nej-
vhodnější řešení se našlo až 
spolu s Krajskou zdravotní, prá-
vě v prostorách teplické nemoc-
nice,“ uvedl hejtman Oldřich 
Bubeníček, s tím, že kraj má 
v plánu zřídit do budoucna více 
záchytných stanic.

Záchytná služba není v kra-
ji provozována od roku 2001 
a dosud záchytky suplovali od-
dělení Emergency v jednotli-
vých nemocnicích. Zprovoznění 
záchytky bude úlevou pro ne-
mocnice, kde dosud opilci zů-
stávali.  gz

Novosedlická škola 
je bezbariérová

V tunelech se začnou 
vybírat pokuty
D8 – Na dálnici D8 v tunelech 
Panenská a Libouchec se bu-
dou brzy vybírat pokuty za pře-
kročení nejvyšší povolené rych-
losti. Zkušební provoz sytému 
odstartoval v květnu. „Naos-
tro by zaznamenání přestup-
ků a vyměřování pokut mohlo 
běžet od začátku letní sezony,“ 
řekl ředitel dopravní policie ČR 
Tomáš Lerch.

Ředitelství silnic a dálnic pře-
stupek zaznamená a Policie ČR 
ho předá ústeckému magistrá-
tu. Za pomoci nového software 
magistrát stanoví výši poku-
ty a oznámení odešle viníkovi. 
Přestupky se v tunelech neřeši-
ly zhruba rok a půl.   gz

Pět škol v Teplicích se zapojilo 
do projektu obědy zdarma

školu proplacení obědů poskyt-
nuto, se v rozhodném období od 
května až do června 2019 musí 
nacházet v hmotné nouzi, záro-
veň zákonný zástupce musí dát 
souhlas se zapojením do projek-
tu. Tento souhlas dává na pří-
slušném pracovišti Úřadu prá-
ce. Všechny rodiny vybraných 
dětí toto splnily,“ řekla mluvčí 
Ústeckého kraje Lucie Dosedě-
lová. Ústecký kraj bude na zá-
kladě podkladů od škol žádat 
o podporu ve výši 6,5 milionu 
korun.   gz

Dvěma veřejně prospěšným organizacím Senior Teplice a Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty předal primátor Hynek Hanza s náměstkem Jiřím Štáblem 250 tisících 
korun. Radnice peníze získala především ze vstupného z reprezentačního plesu 
města a část uvolnila ze svého rozpočtu. Každá organizace dostala 125 tisíc korun. 
„Letos byl výtěžek ze vstupného 215 900 korun a částka byla tradičně navýšena 
na 250 000 korun. Věřím, že i letos jdou peníze na správné místo,“ řekl při předání 
u seniorů primátor Hynek Hanza. Foto: Gabriela Zlámalová

Nelíbí se mi, že s městem nikdo nejednal
Obavy ze zvýšené koncentrace opilců v Teplicích vyjádřil na 
jednání krajských zastupitelů primátor lázeňského města 
Hynek Hanza.
Jediná záchytka v Ústeckém kraji je v teplické nemocnici 
a vám se to příliš nelíbí… 
Nelíbí se mi, že je a pravděpodobně zůstane jedinou 
v Ústeckém kraji. Je vysoce pravděpodobné, že její služby 
budou využívány ostatními obcemi v regionu, respektive že 
do našeho města budou sváženi občané jiných obcí, aby zde 
vystřízlivěli, ale nikdo je již nebude vracet zpět. Je vysoce pravděpodobné, že u určité 
kategorie spoluobčanů bude motivace vrátit se zpět mizivá a ti nám zde pak budou 
zůstávat. Také se mi nelíbí, že Krajská zdravotní s městem o záchytce vůbec nejednala, 
i když veškeré ostatní plány a investice s námi pravidelně projednává.
Předpokládáte, že město bude muset vydat více peněz z rozpočtu na posílení 
bezpečnosti kvůli koncentraci opilců?
To zatím zůstává nezodpovězenou otázkou, ale zvýšení výdajů je pravděpodobné.
Jedná město s krajem nebo Krajskou zdravotní o nějakých kompenzacích za to, že 
záchytka bude právě v Teplicích?
Krajská zdravotní s městem o záchytce doposud nejednala a nejedná. Město Teplice 
jako jediné dlouhodobě teplickou nemocnici finančně podporuje a pokud bude muset 
s takovým rozhodnutím Krajské zdravotní mít zvýšené náklady, bude muset další 
podporu zvážit.

MINIROZHOVOR

Teplicko – Krajské zastupitelstvo 
se rozhodlo zapojit do progra-
mu Potravinová pomoc dětem 
ve vážné sociální nouzi, který 
se zabývá dotovanými obědy. 
Ty nebudou plošně pro všech-
ny. Obědy zdarma ve školkách 
a školách budou mít jen děti 
z rodin, kde berou přídavky.

Přihlásilo se 33 škol a celkem 
1 203 dětí, kterým by měly být 
obědy v rámci tohoto programu 
poskytnuty. V Teplicích se do 
projektu zapojilo pět škol. „Rodi-
na, které bude přes přihlášenou 

Peníze dostali senioři a salesiáni

Firma Naturtep potřebuje vy-
užít těžkou techniku, jako je na-
příklad jeřáb a z důvodu nové 
dlažby nechce úřad techniku 
pustit ani na trávník před zám-
kem. Přístup zezadu od parku je 
také problematický, jsou tam to-
tiž podle ředitele muzea Radka 
Spály podzemní chodby a těžká 
technika by je mohla narušit.

Možností je podle jednate-
le firmy Miroslava Macháčka 
několik. V současné době se 
snaží najít řešení schůdné jak 
pro firmu, tak i pro magistrát 
a dopravní policii. Nepředpo-
kládá ale, že by ke kompromisu 
dospěli ještě před zahájením lá-
zeňské sezony, které je poslední 
květnový víkend.

Kromě opravy střechy je nut-
né vyměnit i krovy napadené 
dřevomorkou a zpevnit podlahy 
ve druhém patře.  gz
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Dolní rybník v Zámecké čistí bagry

Nové vodní nádrže pomůžou v boji proti suchu

Teplice – V Dolním rybníku 
v Zámecké zahradě začaly ba-
gry odstraňovat bahno. Na-
posledy se z rybníku vyváželo 
ve 30. letech minulého stole-
tí. Podle propočtů by ho tam 
mohlo být až 3 500 tun. Práce 
by měly být hotové v srpnu 
a městskou kasu to bude stát 
5,5 milionu korun.

Bez vody je Dolní rybník už 
delší dobu, s jeho vypouště-
ním se začalo loni v říjnu. Pak 
museli dělníci pod dohledem 
památkářů rozebrat a roztří-
dit původní kameny a posbí-
rat odpadky. Teď už probíhají 
práce. „Bahno se nejdřív musí 

V pondělí lanovka  
na Komárku nejede
Bohosudov – Lanová dráha na Ko-
máří vížku je až do 3. června  
každé pondělí mimo provoz. Dů-
vodem je pravidelná jarní revize. 
Lanovka letos mírně podražila. 
Zatímco dosud stála jedna cesta 
z Bohosudova na Komáří vížku 
osmdesát korun, tak nyní cestu-
jící zaplatí sto třicet korun. Zpá-
teční jízdenka přijde dospělého 
na 200 korun. Děti od 5 do 10 let 
zaplatí 100 korun a za zpáteční 
cestu 150 korun. Cyklistu bude 
stát cesta na Komárku 150 ko-
run.

Dvousedačková lanovka je 
dlouhá téměř 2,5 kilometru, což 
z ní dělá nejdelší lanovou dráhu 
bez mezizastávky v České re-
publice. Lanovka je s celoročním 
provozem a ročně převeze zhru-
ba 50 tisíc lidí.  gz

k v ě t e n  2 0 1 9

Zámeček někdo 
zapálil úmyslně

Mstišov – Oblíbená restaurace zá-
meček Dvojhradí ve mstišovské 
lesní oboře, který loni koncem 
září vyhořel, někdo zapálil úmy-
slně. Pachatele se však policis-
tům dosud odhalit nepodařilo. 
Celková škoda byla oznamova-
teli vyčíslena na šest milionů 
korun.

„Z provedeného šetření vy-
plynulo, že došlo k úmyslnému 
zapálení objektu pomocí akce-
lerantu hoření, nicméně vyhod-
nocením zajištěných důkazů, 
výslechy svědků a dalšími pro-
vedenými úkony se nepodaři-
lo ustanovit totožnost člověka, 
který požár založil,“ říká k pří-
padu policejní mluvčí Daniel Ví-
tek a dodává, že kriminalisté se 
případem zabývali pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu 
obecného ohrožení a v současné 
době ho odložili.

Památkově chráněný objekt 
by se mohl vrátit do původní 
podoby. Na záchranu přispěla 
i veřejnost prostřednictvím dob-
ročinné sbírky. Práce na obnově 
by měly začít už v polovině toho-
to roku.

Barokní lovecký zámeček 
Dvojhradí je národní kulturní 
památkou, byl postaven kolem 
roku 1700 hrabětem Clary Al-
dringenem.  gz

Teplicko – Dvě nové nádrže, kte-
ré se v současné době staví na 
Teplicku, by měli pomoci v boji 
se suchem. Vodí nádrže vznikají 
na Sabatzerově potoku nedale-
ko Bořislavi. Hotovo má být do 
konce září a jejich vybudování 
přijde na 25 milionů korun. 

Podle mluvčí Státního po-
zemkového úřadu Lenky Rů-
žičkové celý projekt, který 
zahrnuje i suchý poldr, sedm 
přístupových cest, stezku a od-
počinkovou plochu, se realizuje 

s finanční pomocí evropské do-
tace z Programu rozvoje ven-
kova.

První nádrž vzniká v rokli 
mezi vrchy Stráž a Žimský, má 
9 428 metrů čtverečních a do 
této nádrže už se napouští voda. 
Bude sloužit k zadržení vody 
v krajině, zachycení přívalové 
vody a k protipožárním účelům. 
V blízkosti vznikne odpočinko-
vá zóna s většími kmeny, které 
mohou sloužit k posezení a také 
jako broukoviště.

Druhá nádrž o ploše 1 961 
metrů čtverečních vznikne do 
září na místě starého betono-
vého koupaliště z 60. let, kte-
ré bylo naposledy využíváno 
kolem roku 1989 a které bylo 
podle starosty Bořislavi v hava-
rijním stavu. Vznikne zde i pře-
dřazený suchý poldr, který bude 
mít ochrannou retenční funkci. 
Bude zachytávat naplaveniny 
Bořislavského potoka a zpoma-
lovat jeho průtoky při náhlém 
zvýšení hladiny.  gz

Obchodní akademii nově dělí 
od torza ubytovny zeď
Teplice – Betonová zeď vyrostla 
u teplické obchodní akademie. 
Šedesát metrů dlouhou a dva 
metry vysokou zeď tu za 838 ti-
síc korun nechalo postavit měs-
to. Chce zabránit studentům, 
aby vstupovali do ruiny nedo-
stavěné ubytovny a zároveň za-
mezit tomu, aby se bezdomovci 
a narkomani dostali ke škole.

„Stavba ochranné zdi, která 
stojí na komunikaci u horních 
pater objektu, kde vede cesta do 
nedaleké obchodní akademie, 
je provizorním řešením. Zeď má 
za cíl alespoň zamezit přístupu 
lidí z horní cesty do objektu, kde 
by mohlo dojít k úrazu či jiné ne-
hodě,“ řekl náměstek primátora 
Teplic Jiří Štábl.

Torzo nedostavěné lázeňské 
ubytovny, která měla nabídnout 
až 200 lůžek pro zdravotnický 
personál, hyzdí Teplice už třicet 
let a ještě asi chvíli bude.

„Obrátili jsme se jak na stát, 
tak i na právníky, abychom do-
stali informace o možných kro-
cích, které povedou buď k od-
stranění objektu, nebo k jeho 

případnému dalšímu využití. 
V tuto chvíli objekt nemá žádné-
ho majitele, Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových 
se po naší intervenci obrátil na 
soud, který by případného ma-
jitele na základě historických 
informací měl ustanovit. Poté je 
možné rozjet další kroky,“ dodá-
vá Jiří Štábl.  gz

Začaly opravy na D8, 
očekávají se kolony
D8 – Startují opravy na dálnici 
D8. V rámci prací za 125 mi- 
lionů korun dojde k výměně 
povrchu vozovky dálnice od tu-
nelů Libouchec a Panenská až 
do Německa k odpočívadlu Am 
Heidenholz.

„Začínáme pravou stranou 
ve směru na Německo, zhruba 
600 metrů před tunely Panen-
ská, na které budeme pracovat 
téměř měsíc. Od poloviny čer-
vence začnou práce na levé části 
dálnice. Pracemi zasáhneme čás-
tečně i do Německa,“ upřesnila 
Iveta Štočková, mluvčí Eurovia 
CS s tím, že úplné dokončení 
prací se plánuje na konec srpna. 

V období prázdnin a také 
v případě nehod se v tomto úse-
ku čekají dlouhé kolony. Pro ná-
kladní auta je stanovena objízd-
ná trasa přes přechody Hora Sv. 
Šebestiána nebo Rumburk. Přes 
přechod Cínovec mohou vozidla 
do 7,5 tuny, přes všechny ostatní 
auta do 3,5 tuny. „Po celou dobu 
uzavírky budou na provoz na 
dálnici D8 v tomto úseku dohlí-
žet hlídky dálničního oddělení 
Řehlovice a policisté na motocy-
klech,“ dodává policejní mluvčí 
Šárka Poláčková.  gz

vysušit. Máme tady deponii, 
kam se sediment přehazuje. 
Jakmile vyschne, naloží se. 
Využit bude k rekultivaci,“ 

přiblížila Naděžda Zamrazi-
lová z firmy Aquatest, která 
na rekultivaci rybníka pracu-
je.  gz
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Ruinu začali uklízet bezdomovci

Teplice – Po zimním stadionu 
mají Teplice i nové aquacent-
rum. Lidé si mohou užít nový 
25 metrů dlouhý plavecký ba-
zén se čtyřmi drahami s teplo-
tou vody do 26 °C. „Dětský svět 
nabídne termální vodu o teplotě 
vody 33 °C a atrakce jako jsou 
například tobogán, dětská sklu-
zavka, vodní hřib, divoká řeka, 
houpací jeskyně, lezecká síť, 
masážní lehátka a lavice, široká 
skluzavka s dojezdem a chrliče 
vody. Přibylo i nové brouzdališ-
tě pro nejmenší a saunové záze-
mí pro rodiče s dětmi a zvětšení 
ochlazovacího bazénku v hlavní 
sauně,“ řekl ředitel aquacentra 
Michael Paraska.

Slavnostní zahájení provozu 
úplně nového plaveckého ba-
zénu obstarala sportovní vsuv-
ka v podobě plavecké štafety 

na 4 × 100 metrů. První štafetu 
tvořila nejlepší česká plavky-
ně Simona Baumrtová – Kubo-
vá a tři děti z plaveckého klubu 
Krupka – Nikola Kulhavá, Ane-
ta Vlasáková a Jonáš Vlk. Proti 
nim nastoupil primátor Hynek 
Hanza, náměstek primátora Jiří 
Štábl, oblastní ředitel Metro-
stavu Roman Vildner a ředitel 
Aquacentra Michael Paraska. 

Vítězem byla štafeta Simony 
Baumrtové. V závěru předve-
dl úspěšný teplický freediver 
David Vencl ukázku dynamiky 
s monoploutví.

Kompletní rekonstruk-
ce aquacentra probíhala od 
podzimu 2017. Ze začátku za 
úplného provozu, po půlroce 
se zavřela sauna a měsíc na 
to se zavřel bazén. Teplické 

Zrekonstruované aquacentrum otevřela plavecká štafeta

aquacentrum zahájilo zkušební 
provoz 25. dubna. Město Tepli-
ce za přestavbu zaplatilo více 
než 315 milionů korun. „Finan-
cování akce Dětský svět bylo 
uhrazeno z prostředků města, 
nebylo využito žádných dotací. 
Město na tuto akci uvolnilo fi-
nance z našetřených prostřed-
ků,“ dodává primátor Hynek 
Hanza.  gz

Teplice – Lidé bez domova spolu 
se zástupci organizace White 
Light a ve spolupráci s městem 
uklízeli části prostor nedostavě-
ného objektu v teplické Mlýnské 
ulici. 

„S nápadem zahájit úklid 
ruiny přišli sami její obyvate-
lé. Proto jim město Teplice spo-
lu s White Lightem vyšlo rádo 
vstříc. Dodali jsme velkoobje-
mový kontejner na odpad, pytle 
a rukavice,“ popisuje náměstek 
teplického primátora Jiří Štábl, 
který se úklidu také zúčastnil.

Podle Oty Kovandy z White 
Light by akce měla dále pokra-
čovat, dokud se nepodaří celý 
objekt uklidit. „Lidé, co zde pře-
bývají, byli velmi aktivní a do 
úklidu se v počtu více jak desít-
ky lidí zapojili. Zmizely zejména 

hadry a odpadky, které visely na 
stěnách objektu a byly viditelné 
z okolí,“ říká.

Před ruinu v Mlýnské uli-
ci bude trvale přistaven menší 
kontejner, kam budou místní 
veškeré odpadky házet, aby se 
v objektu další nepořádek ne-
kupil.

„Je jasné, že tyto kroky mohou 
pouze zlepšit ‚vizuální stránku‘ 
věci, nicméně je potřeba někde 

začít. Já osobně jsem rád, že 
jsem na místě byl, objekt jsem 
měl možnost si projít. Je zde ob-
rovská spousta práce,“ přiblížil 
Jiří Štábl s tím, že situaci ohled-
ně další budoucnosti budovy 
současné vedení města aktiv-
ně řeší. 

„Obrátili jsme se jak na stát, 
tak i na právníky, abychom do-
stali informace o možných kro-
cích, které povedou buď k od-
stranění objektu, nebo k jeho 
případnému dalšímu využití.“

V tuto chvíli je také provizor-
ním řešením stavba ochranné 
zdi, kterou nechalo město po-
stavit v těsné blízkosti obchodní 
akademie. Ta má za cíl alespoň 
zamezit přístupu lidí z horní ces-
ty do objektu, kde by mohlo do-
jít k úrazu či jiné nehodě.  gz

Arkadie přivezla  
zlato z abilympiády
Bílina – V soutěži dovedností 
lidí se zdravotním postižením 
– v regionálním kole abilympiá-

dy v Bíli-
ně uspěla 
Arkadie. 
Do Teplic 
přivezla 
zlato. Pět 

družstev dětí s hendikepem si 
musí poradit s pěti disciplína-
mi. Začíná se tancem, následuje 
práce s keramikou, řešení hlavo-
lamů, vědomostní kvíz a práce 
na počítači. 

Tým Arkadie obsadil první 
místo. Teď zopakovat úspěch na 
celostátní abilympiádě na praž-
ském Vyšehradě.  gz

Milada Run a novinka Active Park
Chabařovice – Organizátoři běžec-
ké akce Milada Run, která se 
koná 1. června, připravují na je-
zeře Milada velký program pro 
všechny návštěvníky.

Třetí ročník nabídne nejen 
pestré sportovní vyžití, ale také 
větší komfort, rozšířené dopro-
vodné aktivity i hodnotné ceny 
pro vítěze. Nebudou chybět ori-
ginální medaile nebo drobná 
překvapení v rámci startovného 
pro všechny závodníky. 

Sportovní část, kterou tvo-
ří dětské závody, rodinné běhy 
a hlavní trasy na 5, 10 a 21 km 
letos rozšíří štafetový závod dvo-
jic 2RUN.

Změny čeká zázemí. Kro-
mě šaten, úschovny oblečení, 
úschovny kol, sociálního zázemí 

nebo velkého pódia bude nově 
možnost posezení ve velkokapa-
citním stanu nebo pod několika 
slunečníky. 

Největší novinkou je však pes-
trý a výrazně rozšířený dopro-
vodný program. Den plný zážit-
ků pro celou rodinu pod názvem 
Milada Active Park láká na sou-
těže a hry pro děti, skákací hrad, 
trial show, malování na obličej, 
půjčovnu paddleboardů, foto-
koutek, ukázky hasičů a mnoho 
dalšího. Pozvání na akci přijala 
také olympionička Denisa Ro-
solová a další sportovci nejen 
z běžeckého prostředí. Nebude 
tak opět chybět velká autogra-
miáda.

Přijďte se nejen pobavit, ale 
hlavně si zasportovat na největší 

Kyberšikana zasáhla 
každé druhé dítě
Ústecký kraj – Každý druhý žák 
v Ústeckém kraji zažil kyberne-
tickou agresi. To vyplývá z dat 
právě probíhajícího výzkumu. 
S kyberšikanou se zde setkalo 
47 % dětí, což je o 6 % více, než 
je celorepublikový průměr. 

 „Právě hrozbám, jakými jsou 
kyberšikana nebo sexting, chce 
čelit nový vzdělávací program 
O2Chytraskola.cz. Ten učí děti 
i dospělé, zejména rodiče i uči-
tele, jak se chovat bezpečně on-
line,“ přibližuje mluvčí O2 Jitka 
Pajurková. 

Různé formy kybernetické 
agrese jako je urážení a ponižo-
vání prostřednictvím internetu, 
nabourání do online účtů a pro-
filů nebo šíření ztrapňující foto-
grafie. Ve všech těchto oblas-
tech jsou čísla z Ústecka oproti 
ostatním krajům vyšší.  gz

přírodní běh na Ústecku a ne-
nechte si utéct hezký den plný 
zážitků pro celou rodinu v uni-
kátním prostředí Milada.

Registrace do jednotlivých 
závodů probíhá online na webu 
www.miladatour.cz. Vstupné 
do Milada Active Parku je zdar-
ma.  pr
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Spousty známých potkám na Lázeňské 
Pojďme zasadit slunečnice 
Happening spojený se sázením 
slunečnic, který vyzývá k podpoře 
lidí s roztroušenou sklerózou, se 
uskuteční v areálu teplické nemocnice 
29. května. Projekt Nadačního fondu 
Impuls podporuje město Teplice.
Jde již o třetí 
ročník projektu, 
jehož hlavním 
cílem je šířit 
povědomí 
o roztroušené 
skleróze (RS), 
jejích příznacích, 
možnostech, 
které nemocní mají. Šířit pravdivé 
a důležité informace o nemoci, 
její závažnosti a upozorňovat na 
problém podceňování a zlehčování. 
Symbolem kampaně je slunečnice. 
Jadérka představují jednotlivé 
nemocné – každý z nich je jedinečný 
v boji se zákeřnou nemocí. Okvětní 
lístky slunečnice potom jednotlivé 
pacientské organizace. Stonek 
představuje zdravou populaci, o níž 
se potřebují lidé s „ereskou“ opřít. 
Listy na stoncích znázorňují podané 
pomocné ruce. Každé ráno otáčí 
slunečnice hlavu za sluncem, jde vstříc 
nové naději, tak jako lidé s vážnou 
diagnózou doufají v lék, který nemoc 
vyléčí. Zasaďte slunečnici, podpořte ty, 
jejichž nezvaným průvodcem životem 
je roztroušená skleróza.

PODPORA
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Tradičně se poslední květnový 
víkend v Teplicích ponese ve znamení 
největší kulturně společenské akce 
– 865. zahájení lázeňské sezony. 
Na několika stage vystoupí desítky 
umělců, pořadatelé lákají zejména na 
Xindla X, ústecké UDG, Marthu a Tenu 
nebo teplickou partu Motorband. Pro 
primátora Hynka Hanzu bude letošní 
Lázeňská trošku jiná – poprvé na ní 
bude v roli prvního muže města. 

Jak vlastně Lázeňskou vní-
máte?

Zahájení lázeňské sezony 
je největší kulturně společen-
skou akcí města v roce. Tento 
několikadenní festival kultury, 
zábavy, jídla a pití pro všechny 
věkové generace se stal tradič-
ním podnikem města, na který 
se těší mnoho lidí nejen z Tep-
lic, ale i širokého okolí. Osob-
ně vnímám tuto akci jako mož-
nost setkávání lidí při dobré 
hudbě a u dobrého jídla a pití. 
V dnešní době, kdy lidé čím 
dál víc tráví volný čas u počí-
tačů a televizí, je tak tato akce 
významným lákadlem, proč jít 
ven a trochu se poveselit. Kaž- 
doročně právě díky Lázeňské 
potkám spousty známých, kte-
ré jsem neměl šanci v průbě-
hu roku potkat, a to mě těší. 
Zároveň i možnost najít si to 

své mezi nabízeným progra-
mem bez nutnosti platit vstup-
né je jistě významným láka-
dlem proč lidé hojně tuto akci 
navštěvují a neváhají při tom 
cestovat desítky kilometrů. 

Bude pro vás osobně letošní 
Lázeňská jiná, když jste popr-
vé v roli primátora?

Částečně ano. Přeci jen mě 
čekají nějaké společenské po-
vinnosti při zahájení a v prů-
běhu akce. Nicméně určitě si 
najdu dostatek času projít se 
s rodinou po Lázeňské, opět 
neodolat dětským lákadlům ve 
formě atrakcí, poslechnout si 
dobrou hudbu a dát si k tomu 
pivo a něco dobrého k jídlu. 

Prostě takový každoroční stan-
dard. 

Loni jste na Lázeňské čepoval 
pivo. Chystáte i letos nějaké 
zpestření?

Možná… :-)

Lázeňskou doprovázejí i pro-
blémy s dopravními uzavír-
kami a zvýšená bezpečnost. 
Jaké to bude letos? 

Organizaci dopravy včetně 
zabezpečení akce připravuje-
me dlouhou dobu. Návštěvní-
ci mohou očekávat stejná do-
pravní a bezpečnostní omezení 
jako v předcházejících letech. 
Samozřejmě se omlouváme za 
dopravní komplikace, které 
snad budou vyváženy bohatým 
programem a bezpečím účast-
níků zahájení lázeňské sezony. 

Hlavní kulturní sezona ve 
městě pokračuje projektem 
Živé Teplice. Co si z něj nene-
cháte ujít?

Zcela jistě Malou Paříž. Ten-
to projekt Antonína Moravce 
město dlouhodobě podporu-
je a osobně mi přijde úžasné, 
že se každou neděli v průbě-
hu letní sezony koná venkovní 
kulturní akce s bohatým pro-
gramem a bez vstupného.

Město Teplice a Regionální muzeum v Teplicích vyhlašují
 

www.muzeum-teplice.cz
www.teplice.cz

27/11 2019  
 ––27/1 2020
Galerie v Zahradním domě 
Interiéry teplického zámku

Soutěžní kategorie:

dle věku: 
MŠ, 1. stupeň ZŠ,  
2. stupeň ZŠ a SŠ
 
dle techniky:
Klasická média (malba, kresba, grafika)
Objektová tvorba
Nová média (fotografie, video, animace)

výtvarnou soutěž 
pro školy
300 let morového 
sloupu  
v Teplicích.

V každé kategorii budou odbornou  
porotou oceněna tři nejlepší díla.

Vybraná díla budou vystavena na výstavě
Sloup Nejsvětější trojice na Zámeckém  
náměstí v Teplicích očima dětí.

út–ne  11–17

MC
20
19
05
14
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Jaroslav Svěcený: Počítal jsem minuty, abych mohl jít hrát hokej
Málokdo ví, že charismatický houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený má kořeny na 
Teplicku. Když se sem vrací koncertovat, 
připadá si jako doma. Minulý rok pro něho 
nebyl příliš šťastný, rozvedl se a skončil 
v nemocnici. Ale teď působí jako nový člověk 
a těší se z každé maličkosti.
Gabriela Zlámalová

Od kolika let hrajete na hou-
sle?

Hraju od pěti a půl a dodnes 
mě to opravdu baví a naplňuje.

Museli vás rodiče do hraní 
nutit nebo vás to bavilo?

Myslím, že platilo asi obé, 
byl jsem normální kluk a ne ze 
železa.

Neměl jste někdy chuť s tím 
„praštit“?

Bylo mi asi deset let a ten-
krát „frčel“ hokej s tenisákem. 
Já na místo, kde se hrálo, viděl 
z okna našeho domu. Ano, cvi-
čil jsem na housle, ale záro-
veň už počítal minuty, abych 
si mohl zahrát s kamarády na 
plácku. Později se ale dostavi-
ly první úspěchy na dětských 
soutěžích, začal jsem hrát před 
lidmi a housle vyhrály na celé 
čáře. 

Kdy vás napadlo, že byste se 
hraní na housle chtěl věno-
vat profesionálně?

Zní to možná zvláštně, ale už 
ve čtrnácti. Tehdy existovala 

takzvaná směrná čísla pro kaž-
dý kraj v souvislosti s přijetím 
na pražskou konzervatoř a já 
makal jako šroub, aby mě při-
jali. Maminka, rodačka z Tep-
lic, si ale spíš přála, abych šel 
na gymnázium, kde v té době 
učila. Měl jsem radost, že mě 
na konzervatoř přijali. Jako je-
dináček jsem se ocitl v Domo-
vě mládeže v Husově ulici, bylo 
nás na pokoji šest, z toho čtyři 
studovali technologii zpraco-
vání masa. Dostal jsem „pu-
pendo“ a byl vržen do života 
hlavního města.

Sice jste se narodil v Hrad-
ci Králové, ale maminka se 
narodila v Teplicích a váš 
dědeček bydlel s rodinou 
v Proboštově. Vzpomínal 
třeba na život tady na se-
verozápadě Čech? Vyprávěl 
vám o tom?

Dědeček na Teplice a Proboš-
tov vzpomínal a vyprávěl o nich 
celý život. Byla to jeho srdeční 
záležitost, s velkou bolestí na-
rychlo opouštěl s manželkou 
Marií – mojí babičkou a mojí 

Že bude profesionálním houslistou napadlo Jaroslava Svěceného už ve čtrnácti letech. foto: archiv JS
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Jaroslav Svěcený: Počítal jsem minuty, abych mohl jít hrát hokej
maminkou, které byly tehdy 
čtyři roky, tuto lokalitu. Děda 
byl aktivní Sokol a utíkal před 
Henleinovci, kteří mu dáva-
li jasně najevo, že mu uříznou 
hlavu. Dědečka jsem měl a do-
dnes mám moc rád. Právě on 
mi dal poprvé do ruky housle.

A byl jste se v Proboštově 
třeba podívat?

V Proboštově jsem už do-
konce koncertoval a cítil se tu 
jako doma. Jako by byli děda 
s babičkou s námi. Mamin-
ka byla na koncertě přítomná, 
měla velkou radost. Procházeli 
jsme se po Proboštově a podí-
vali se i na dům, kde před vál-
kou bydleli.

Proboštov je v bezprostřed-
ní blízkosti Teplic. Navštívil 
jste i Teplice, podíval jste se 
po městě?

V Teplicích děda pracoval 
v bance a zároveň zde koncer-
toval s orchestrem. Díky To-
movi Jelínkovi a dalším milým 
lidem z Visit Teplice jsem pro-
šel Teplice s podrobným výkla-
dem, neboť jsem spoustu věcí 
o tomto lázeňském městě ne-
věděl. Úžasný zážitek!

Takže se vám v Teplicích líbi-
lo. Můžete říct, že se sem rád 
vracíte? 

Ano, je to lokalita mých 
předků, jsou tu rodové kořeny 
a chci se sem vracet co nejčas-
těji i pracovně.

Díky svému povolání jste 
procestoval svět. Jak rozdíl-
né je publikum v různých ze-
mích?

Koncertuji i ve vzdálených 
zemích, třeba v Indonésii 
jsem byl už čtyřikrát, v Indii 
dvakrát, stejně jako v Chile 
a v Brazílii. Zajímavé je i Jor-
dánsko nebo Sýrie, kde jsem 
koncertoval ještě před válkou. 
Publikum je všude originál, 
záleží samozřejmě na „che-
mickém složení“ lidí, kteří na 
koncert přijdou. Před časem 
jsem hrál poprvé v arménském 
Jerevanu a zažil jsem nesmír-
ně kulturní a spontánní publi-
kum, které mě nabilo pozitivní 
energií, kterou opravdu potře-
buji v hojné míře.

V jakých prostorách či sálech 
hrajete nejraději?

Ve všech, kde je dobrá akus-
tika. Od krásných koncertních 
sálů přes chrámové prostory 
až po jeskyně. Například 24. 
května hraju ve Svatovítské 

katedrále, což je opravdu mi-
mořádný zážitek!

Musí houslový virtuóz pořád 
pravidelně cvičit?

To si pište! 

Jaké vlastníte nejcennější, 
jak třeba finančně, tak srdeč-
ně, housle?

Miluju housle od francouz-
ského houslaře François-Louis 
Pique pro jejich přímočarost. 
Zároveň propaguji housle čes-
ké. Jsem totiž také soudní zna-
lec v oboru smyčcové hudební 
nástroje.

Hraní, vystupování a všech-
no to cestování a organizo-
vání je určitě velmi náročné. 
Jak nebo čím se nabíjíte?

Lidmi, kteří mě mají rádi 
a já je.

Plánujete nějaký koncert 
v Teplicích?

V Teplicích jsem měl koncert 
17. května s kytaristou a skla-
datelem Lukášem Sommerem 
v sále Bartholomeus. Moc jsem 
se do Teplic těšil. Znovu se sem 
chystám koncem roku, budu 
hrát 15. prosince v Modlanech.

Co můžete říct, že je ve va-
šem životě srdeční záleži-
tost?

Určitě historie houslí. Tento 
geniální hudební nástroj má 
v sobě duši a tu kvalitní duši 
potřebujeme i my, lidé.

Co zajímavého vás v nejbliž-
ší době čeká nebo jste právě 
dokončil?

Připravil jsem na červenec 
dramaturgii tří letních fes-
tivalů: Klášterecké hudební 
prameny, Tóny Chodovské tvr-
ze v Praze a Jihočeské Nové 
Hrady. Těším se na projekt 
Ve znamení tanga!, kde před-
stavujeme emocemi nabitou 
jižanskou muziku Astora Piaz-
zolly, Richarda Galliana a Špa-
něla Gorky Hermosy, se kte-
rým si letos i třikrát zahraju.

A co vaše osobní plány do 
budoucna?

Mám teď za sebou těžké ob-
dobí, a tak si moc přeji radovat 
se z maličkostí i velkých „věcí 
všedního dne“. Těšit se na kaž- 
dý koncert, který mám před 
sebou…

Myslíte zdravotní problémy 
a rozvod?

Problémy zdravotní i sou-
kromé. Už se k tomu vracet 

barva: modrá 
a houslařská 
zlatavohnědá

jídlo: svíčková

hudba: klasika, 
etnická hudba,  
dobrý rock 

číslo: 9 

politik: Angela Merkel 

M O J E  N E J

se sice narodil 9. prosince 1960 
v Hradci Králové, ale jeho rodové 
kořeny sahají na Teplicko, konkrétně do 
Proboštova u Teplic. Vystudoval kon-
zervatoř a Akademii múzických umění, 
nyní je světově uznávaný houslový 
virtuóz a znalec historických houslí. 
Natočil více než čtyřicet cédéček, dostal 
za ně řadu ocenění a díky vystoupením 
procestoval celý svět. Je propagátorem 
popularizace vážné hudby. Má prestižní 
cenu Masarykovy akademie umění 
i Zlatou plaketu prezidenta republiky.

Jaroslav Svěcený 

P R O F I L
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nechci, teď už se dívám do-
předu.

Zhubl jste a teď vypadáte 
výborně. Cvičíte nebo máte 
jiný recept na štíhlou posta-
vu?

Přibral jsem deset kilogramů 
a teď už si váhu hlídám. Sna-
žím se jíst zdravě, což ovšem 
neznamená, že bych si čas od 
času nedal svíčkovou nebo raj-
skou. V nejbližší době začnu 
posilovat a zpevňovat svoji 
svalovou hmotu. Potřebuji to 
jako sůl! Že bude profesionálním houslistou napadlo Jaroslava Svěceného už ve čtrnácti letech. foto: archiv JS
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Teplice – Teplická kapela Ka-
bát slaví třicetiny a v rámci Po 
čertech velkýho turné přijíž-
dí domů, na Stínadla. Koncert 
se uskuteční na fotbalovém 
stadionu 15. června od 18:00 

Dalibor Worm 
a Pomsta materiálu

Ženu, která uvařila manžela, 
uvidíte v Krušnohorském divadle

Teplice – V teplickém muzeu 
můžete od 24. května až do 
8. září zhlédnout výstavu Dali-
bor Worm a Pomsta materiálu. 
Sochař pracuje s porcelánem 
a vytváří z něj nejen design, ale 
ve velké míře také svébytné so-
chy. Porcelán je nevyzpytatel-
ný a tak se Worm kromě všeo-
becných sochařských nesnází 
potýká také s jeho ovládnutím, 
což se mu během tří desítek let 
soustředění neobyčejně daří, 
a to i po stránce technické. 
S nadsázkou lze pomstu uplat-
nit i z jeho strany vůči porcelá-
nu samému.  gz

Teplice – Zajděte si do Krušno-
horského divadla na černou 
komedii s názvem Žena, kte-
rá uvařila svého manžela. Tě-
šit se na ní můžete 12. června 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
220 do 300 korun. Čeká vás hra 
plná břitkého anglického hu-
moru. Milé dámy, která z nás 
alespoň jedenkrát v životě ne-
pronesla větu: Já ho snad za-
biju. Kenneth a Hillary žili ve 
spokojeném manželství – téměř 
dvacet let, než se Kenneth, pro-
cházející krizí středního věku, 
zamiluje do jiné ženy. Zprvu se 
zdálo, že Laura představovala 
vše, co Kennethovi v manžel-
ství scházelo, ale brzy se mu 
milostná aférka vymkla z rukou 
a nastal kolotoč lží, výmluv, ob-
viňování a rozvod. V novém ži-
votě s Laurou však také nemá 

na růžích ustláno. Laura je sice 
ztělesněním jeho sexuální tou-
hy, ale vůbec neumí vařit. Z je-
jích kuchařských pokusů je mu 
zle. Znovu začíná kolotoč lží 
a tajných úniků do kuchyně bý-
valé manželky.  gz

Dětský den s klauny 
a diskotékou 
Teplice – Divadlo Orry a Dům 
kultury Teplice pořádají pro 
malé i menší oslavu Meziná-
rodního dne dětí. V programu 
nebude chybět maškarní disko-
téka, soutěže, klauni, volba nej-
lepších masek, tombola nebo 
fotokoutek. Akci, která pro-
běhne 1. června od 14:00 hodin 
v Estrádním sále Domu kultury, 
moderují Tereza Johnová a Jaro-
slav Hunka. Vstupné je 100 ko-
run.  gz

Charitativní večer  
pro opuštěná zvířata

Teplice – V teplickém Jazz Clu-
bu je na programu Večer pro 
opuštěná zvířata. Uskuteční se 
1. června od 20:00 hodin. Cha-
ritativní hudebně-taneční večer 
ve prospěch sdružení Teplic-
ké kočky a útulku AniDef Žim. 
Ve spolupráci s Jazz Clubem 
Teplice pořádají Duo Marlen, 
Saffron Tribe a jejich přátelé. 
Hudebním hostem je skupina 
Public Fusion. Vstupné je dob-
rovolné.  gz

Crystal Monee Hall 
vystoupí v Jazz Clubu

Teplice – Jazz Club bude 21. červ-
na od 20:00 hodin patřit Cry-
stal Monee Hall. Vstupné je 
200 korun. Crystal Monee Hall 
je jedním z nejpozoruhodněj-
ších vokálních talentů, který se 
v posledních letech objevil na 
americké jazzové a písničkář-
ské scéně. Zpěvaččin hlas, vy-
těžující její soulové a gospelo-
vé základy, je doslova opojnou 
syntézou čistoty a syrovos-
ti. Poetické texty, jednoduché 
a elegantní aranže – křišťálově 
čistá hudba hladce a beze švů 
kombinuje folk, gospel, jazz 
a blues.  gz

Dva nahatý chlapi v Teplicích
Teplice – Bláznivá komedie Dva 
nahatý chlapi kontroverzního 
francouzského autora, která 
v současné době slaví v Paříži 
velké úspěchy, si našla cestu 
i do teplického Krušnohorské-
ho divadla. Seriózní advo-
kát, věrný manžel a otec dvou 
dětí, se jednoho dne probudí 
nahý v posteli se svým kolegou 
z práce. Ani jeden netuší, jak 
se do této situace dostali, man-
želka jednoho z nich však vy-
myslí způsob, jak zjistit prav-
du. Ale ta je, jak se nakonec 
ukáže, opravdové pravdě hod-
ně vzdálená. Představení se 

uskuteční 5. června od 19:00 
hodin. Vstupné je od 220 do 
300 korun.  gz

Zajděte si na koncert 
filharmonie

Teplice – Užijte si koncert v rám-
ci 55. ročníku Hudebního fes-
tivalu L. van Beethovena. Na 
programu je A. Dvořák: Othello, 
L. van Beethoven: Koncert pro 
klavír č. 3 c moll, P. I. Čajkov-
skij: Symfonie č. 6 „Patetická“. 
Koncert ve spolupráci s Mu-
sikhochschule Franz Liszt 
Weimar. Hraje se 13. června 
od 19:00 hodin a vstupné je 
160 korun.   gz

Konzervatoř vystoupí 
v Šanovské Mušli
Teplice – Letní lázeňské kon-
certy začínají. Už 18. června 
od 16:30 hodin se v rámci nich 
představí i Konzervatoř Teplice 
s koncertem svého symfonic-
kého orchestru. Vystoupení se 
uskuteční v Šanovské Mušli.  gz

hodin. Vstupné je od 350 do 
600 korun. Jak je u Kabátu 
zvykem, připravte se na mon-
strózní propracovanou show, 
hutný zvuk a nálož známých 
hitů.  zt
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Exkluzivní design v Thermaliu Teplice  
podtrhla skla Lacobel a Matelac

Návštěvníci Thermalia mohou 
využít také Kneippův chodník 
i nový saunový svět se solární 
jeskyní a finskou, parní, tro-
pickou a bio saunou s různou 
teplotou a vlhkostí vzduchu.

Rekonstrukcí prošel i celý 
balneoprovoz, kde teď na sebe 
procedury koupel, zábal a ma-
sáž lépe navazují a lázeňští 
hosté mají mnohem větší sou-
kromí a komfort než dříve. Nad 
bazény, na střeše Thermalia, 
je terasa s kamennou kašnou. 
Vznikl tak nový prostor s lavič-
kami určený k odpočinku, kde 
si mohou hosté užívat nádher-
ný výhled na kostel a Zámecké 
náměstí.

Nejstarší lázně ve střední 
Evropě si chtějí zachovat svo-
ji atmosféru, pro kterou si je 
oblíbily slavné osobnosti z ce-
lého světa. Proto byly zvole-
ny historizující motivy. Motiv 
hlavy lvice, chrliče dělané-
ho drážďanskými kovotepci, 
se stal symbolem Thermalia 
a návštěvníky lázní provází 
jako součást výzdoby interiéru 
v mnoha podobách.

„Postavili jsme Pravřídlu po-
mník. Pro vodní živel, který 
tu vyvěrá a je tím nejcenněj-
ším, co Teplice mají, jsme při-
pravili důstojné prostředí. On 
to prostřednictvím své léčivé 
síly vrátí pacientům, kteří se 
budou do Teplic rádi vracet,“ 
řekl architekt celého díla Petr 
Sedláček z teplického atelié-
ru MISe. Přiznal současně, že 
to byl jeden z nejnáročnějších 
projektů, jaké si lze představit.

Jedinečnost celého prostoru 
podtrhuje obložení velkofor-
mátovými skly Lacobel a Ma-
telac ze severočeské sklárny 
AGC. Návrh tohoto řešení vy-
chází z posledních trendů v ob-
lasti využití interiérových skel. 

A v žádném případě se nejed-
ná pouze o obklady za kuchyň-
skou linku – pro svůj luxus-
ní vzhled, vysokou odolnost 
a snadnou údržbu jsou skle-
něné obklady vyhledávaným 
řešením pro povrchové úpra-
vy také v místech se zvýšenou 
vlhkostí a vyššími nároky na 
hygienu.

„Pro nás to byl velmi zají-
mavý projekt – ne snad co do 
množství použitého skla, ale 
v koncepci využití a umístění 
skleněných obkladů. Ty pod-
trhují exkluzivitu a zvýrazňují 
unikátnost, které tento prostor 
nabízí. Ve spolupráci s inves-
torem a architektem jsme se 
rozhodli pro obklady stěn vyu-
žít kombinaci lesklých a mat-
ných lakovaných skel Laco-
bel a Matelac v odstínu White 
Pearl. Jde o krémově bílá skla, 
která jsou poskládaná střídavě 
vedle sebe na stěnách kolem 
bazénu. To dodává prostoru 
teplou a uklidňující atmosféru, 
kterou je potřeba v lázeňském 
prostředí podpořit,“ popisuje 
vedoucí skupiny instalačních 
týmů Richard Kastl ze společ-
nosti AGC. 

Lacobel a Matelac předsta-
vují škálu lakovaných skel do-
stupných ve 20 barvách včetně 
přírodních tlumených odstínů. 
Tato skla se vyrábějí průmyslo-
vou technologií pomocí naná-
šení z jedné strany vysoce kva-
litního laku na floatové sklo. 
Tento výrobní proces je záru-
kou jednotného zářivého, pří-
padně matného vzhledu a do-
konalé přilnavosti laku ke sklu.

Posledním trendem v ob-
lasti využití skel je obkládá-
ní stěn velkoformátovými skly 
s minimálním množstvím spár. 
Předností lakovaných skel je 
snadná montáž. Instalují se 
stejným způsobem jako zrca-
dla, tedy lepením pomocí sili-
konu rovnou na stěnu. Jedná 
se o čistý a časově nenáročný 
postup suchou cestou. Kromě 
exkluzivního designu jsou tato 
skla také vysoce odolná proti 
poškození. Lakovaná skla lze 
vhodně kombinovat s různými 
materiály jako je dřevo, kámen 
nebo kov.

Více informací naleznete na 
stránkách nové sítě sklenář-
ských firem společnosti AGC: 
www.glastetik.cz

Thermalium – největší, nej-
teplejší a nejmodernější ter-
mální bazén v ČR. Teplické 
prameny zde dostaly největší 
prostor za celou svou histo-
rii. Thermalium vyrostlo v sa-
mém středu Lázeňského domu 
Beethoven, na místě původní-
ho bazénu. Ten po 20 letech 
nepřetržitého provozu doslou-
žil, a tak byl v listopadu 2017 
Lázeňský dům Beethoven uza-
vřen a teplické lázně zahájily 
generální přestavbu termální-
ho bazénu i celého balneopro-
vozu. Jednalo se o největší in-
vestiční akci lázní za poslední 
desítky let, vyžádala si čtvrt 
miliardy korun. Intenzivní prá-
ce vyústily na jaře 2018 v dílčí 
cíl rekonstrukce, v kompletně 
obnovené termální koupele. Po 
13 měsících rozsáhlých staveb-
ních prací bylo dílo architek-
ta Petra Sedláčka dokončeno 
a otevřeno. Celý projekt od pr-
votní studie architektonického 
Atelieru MISe z roku 2015 až 
do otevření trval zhruba čtyři 
roky. 

Zatímco do starého bazé-
nu se vešlo 25 hostů, léčeb-
ných účinků termální vody 
dnes může v nových bazé-
nech o rozloze 450 m2 využívat 
až 80 návštěvníků najednou. 
Termální pramen Pravřídlo je 
v obou bazénech v plné, 100% 
koncentraci. Teplota velké-
ho rehabilitačního bazénu 
o rozměrech 24 x 14 metrů je 
35 °C, druhý, určený na plavá-
ní, o rozměrech 20 x 6 metrů, 
má teplotu o něco nižší, 29 °C. 
Bazén, který slouží k rehabili-
taci i relaxaci, zdobí sochy pa-
sáčka vepřů a dívky nabírající 
vodu, které dříve stávaly před 
Beethovenem. Relaxační bazén 
je navíc vybavený masážními 
tryskami, perličkami a chrliči. 

S K L A  A G C  V   P R O J E K T U  T H E R M A L I U M

Celková plocha použitého skla: 200 m2 
Obložení stěn:  Lacobel White Pearl 6 mm s bezpečnostní fólií, 86 m2 
   Matelac White Pearl 6 mm s bezpečnostní fólií, 98 m2 
  Planibel Clearlite 6 mm, digitální potisk, 6 m2  
Dělicí příčky:  Planibel Clearlite 12 mm, bezpečnostní sklo, 23 m2 
Zrcadla:  Mirox MNGE Clear 6 mm s bezpečnostní fólií, 11 m2

T H E R M A L I U M  V   Č Í S L E C H

Výše investice: 250 mil. Kč
Vybavení: termální bazén, plavecký bazén, Kneippův chodník, finská sauna, parní 
sauna, tropická sauna, bio sauna, kapacita: 80 lidí
Termální bazén: bazén s masážními a rehabilitačními prvky; velikost 23 x 13 m; 
hloubka 1,3 m; teplota 35 °C; 100% pramen Pravřídlo
Plavecký bazén: bazén o velikosti 20 x 6 m; teplota 29 °C

Nové srdce Teplic – tak někteří obyvatelé 
nazývají nedávno otevřený komplex termál-
ních bazénů Thermalium v Lázeňském domě 
Beethoven v teplických lázních.

 Foto: ©AGC Glass Europe
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Z Murphyho zákonů

HUDEBNÍ FESTIVAL
LUDWIGA VAN
BEETHOVENA

55. ROČNÍK
2019

Z pověření statutárního města Teplice

pořádá Severočeská filharmonie Teplice

Festival podporují:

Statutární město Teplice, Ústecký kraj, Státní fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR,

města Litoměřice, Děčín, Osek, Chomutov a Klášterec nad Ohří

23. 5. - 20. 6. 2019
TEPLICE
JIMLÍN
OSEK
LITOMĚŘICE
CHOMUTOV
DĚČÍN
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
MOST
DUCHCOV
VELKÉ BŘEZNO
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Tepličtí judisté 
bodovaliArkadie rozdala ocenění

Na Mistrovství ČR mužů 
a žen v Jablonci předvedli svou 
výbornou kvalitu závodnice 
teplického ProSportu Věrka 
Zemanová a Míša Kulíková. 
Věrka, ač startovala ve vyšší 
váze, než ve které je českou 
reprezentační jedničkou, do-
kázala všechny své soupeřky 
i přes zranění kolene z úvodu 
finálového duelu jasně porazit 
a získala titul ženské mistryně 
ČR. Ve stejné váze po zaváhání 
v semifinále získala bronz Mi-
chaela Kulíková.

 Václav Prokeš, trenér SK ProSport Teplice

k v ě t e n  2 0 1 9

Od roku 2000, desátého vý-
ročí založení, uděluje Arkadie 
každoročně ocenění některým 
z těch, kdo ji v uplynulém roce 
nějakým způsobem podpořili. 
Vedle keramického kachle vy-
robeného v chráněných dílnách 
představujícího Cenu Arkadie, 
udělovanou jednomu z nejvý-
znamnějších podporovatelů této 
neziskové organizace, ocení 
řadu dalších čestnými uznání-
mi. A škála forem podpory je 
opravdu pestrá, od finančních 
či věcných darů a sponzorsky 
poskytnutých služeb přes dob-
rovolnickou práci až po propa-
gaci Arkadie. V těchto dnech 
byla udělena Cena Arkadie za 

rok 2018. Poprvé se slavnostní 
akt odehrál ve velmi důstojném 
prostředí Zahradního domu. Už 
při příchodu vítal hosty hudební 
soubor Arkadie, mimochodem 
jeden z oceněných čestným 
uznáním za dlouholetou propa-
gaci naší organizace. Na tři de-
sítky jednotlivců, firem či insti-
tucí byly v průběhu podvečera 

oceněny za nejrůznější formy 
pomoci Arkadii. Stejně jako 
v minulých letech šlo o dárce 
firemní či soukromé, obchodní 
partnery, kteří pomáhají s odby-
tem výrobků chráněných dílen, 
ale také několik dobrovolníků, 
převážně zajišťujících asistenci 
klientům Arkadie při pobyto-
vých akcích. Oceňovanými sub-
jekty jsou pravidelně také obce 
regionu, Arkadii podporující. Po 
dvojím ocenění Teplic v minu-
lých letech to letos byla města 
Duchcov, Bílina a Dubí. Kom-
pletní seznam oceněných najde-
te na www.arkadie.cz v oddíle 
Podporují nás.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Salesiáni pomáhají
Děti se v teplickém Sale-

siánském středisku Štěpána 
Trochty nenudí. Tentokrát bylo 
cílem povědět si o životě oby-
vatel Angoly. Akce se zúčast-
nilo 13 dětí, které se během 
připraveného programu dozvě-
děly, kde se Angola nachází, 
jaká zvířata v ní žijí nebo co 
tamní obyvatelé pěstují. K vi-
dění byla během programu 
i autentická videa z Angoly, 
nespočet fotografií i ochutnáv-
ka tradičního angolského jídla 
připraveného z čerstvé zeleni-
ny a kuřecího masa – Caldei-
rada.

 Salesiánské středisko Štěpána Trochty,
Rovná, Teplice

Květa Petrová oslavila 
pětadevadesátiny

Až z Teplic pravidelně do 
klubovny Českého červeného 
kříže Duchcov (ČČK Duchcov) 
dojíždí druhá nejstarší členka 
Květa Pet-
rová, která 
oslaví 30. 
května již 
pětadevade-
sáté naroze-
niny. S před-
stihem jsme Květě odevzdali 
dárek. Průměrný věk členek 
ČČK Duchcov je vysoký. Přes-
to se pravidelně scházejí kaž-
dé úterý, trénují paměť, cvičí, 
zpívají, vzpomínají na různé 
zážitky a k tomu si vždy uvaří 
kávičku či čaj.

 Marie Polívková, ČČK Duchcov

Katka Weisová 
v osmičce

Turnaj žaček v Praze se vy-
dařil. Z Teplic vyjelo duo Kate-
řina Weisová a Ivanka Mulle-
rová. Děvčata zvládla skupinu 
a prošla do eliminace „32“. 
Ivance se povedlo i pár elimi-
nací, ale na osmičku to nesta-
čilo. Katka šla sice do oprav, 
ale vyhrabala se až do bojů 
o osmičku a to napínavým sou-
bojem s Adamcovou z Karlo-
vých Varů. V boji o medailové 
pozice čekala Katku Eliška Mi-
rovská. Chvíli to vypadalo, že 
místo Elišky nastoupil někdo 
jiný, protože Katka vedla 10:9. 
Pak Eliška asi restartovala SW 
a prohráli jsme 12:15, ale za 
Katku – úžasný výkon.

Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Prvomájová akce na Doubravce

Na Doubravku, dominan-
tu Teplicka, dorazilo soutě-
žit i přes zpočátku podmra-
čené počasí 176 dětí. „Letošní 
ročník byl ve stylu populár-
ní televizní soutěže Pevnost 
Boyard, malé skupinky dětí 
si vyzkoušely své dovednos-
ti, zručnost i odvahu na devíti 
stanovištích, které jsme pro 
ně připravili. Odměnou jim za 
správné uhodnutí hesla z in-
dicií byl vlastnoručně opeče-
ný buřtík,“ hodnotí úspěšnou 
akci skautský vedoucí a po-
řadatel Jiří Richter. Nejen pro 

Navštivte jezdeckou 
stáj a minifarmu

Úpořinská rodinná sportov-
ní stáj Svobodová zabývající 
se rekreačním a sportovním 
jezdectvím, pořádá řadu zají-
mavých akcí a závodů. U nás 
najdete jezdeckou školičku, 
jezdecký klub, ale i oblíbenou 
minifarmu. Ta byla založena 
zejména za účelem vzděláva-
cích akcí pro děti a mládež. 
Dále ji využívá společnost Ar-
kadie, která do činnosti mi-
nifarmy zapojuje své klienty. 
Více na www.uporiny.cz. 

 Petra Svobodová, 
Sportovní stáj Svobodová, Úpořiny

Šermíři si užili Turnaj Čarodějnic
Turnaj Čarodějnic se i letos 

teplickým šermířům povedl. 
Již 5. ročník proběhl v příjem-
né atmosféře. Šermovalo se 
v kategoriích ženy a muži. Ga-
rantem kategorie ženy byla 
trojnásobná vítězka Petra 
Adamcová. Celý turnaj vedl 
a řídil svým koštětem největ-
ší čaroděj Jiří Bodó – Boďous. 
Jirka dával celému turnaji tu 
pravou šťávu. Účastníci se 

v začátku seznámili s výstrojí 
a výzbrojí, následně si vyzkou-
šeli volný šerm. Ve většině 
případů byly přítomny děti zá-
vodníků a závodnic. Ty se pro-
měnily v kouče a dávaly svým 
svěřencům co proto. Po úžas-
ném vyhlášení jsme se přesu-
nuli na grilovačku a povídání. 
Vysmátý čarodějnický večer 
byl úžasný.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

děti byl pak připraven další 
program od teplických bas-
ketbalistů nebo šermířské 
skupiny Rytíři. Rodiče kromě 
prohlídky hradu a cestovatel-
ské přednášky potěšila i živá 
hudba duchcovské kapely 
Orel. Tepličtí skauti ze středis-
ka Doubravka připravují tuto 
akci na 1. května již více jak 
deset let. Součástí byl i tradič-
ní běh na Doubravku, dlou-
hý 4 200 metrů, organizovaný 
sdružením sportovců Spona.

 Jiří Richter, Junák – český skaut, 
středisko Doubravka Teplice
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 28.–31. 5., 2.–5. 7.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce 13.–17. 6., 
18.–22. 7.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 10.–
13. 6., 15.–18. 7.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 4.–7. 6., 9.–
12. 7. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 27.–30. 5., 1.–4. 7.
Krušnohorská – parkoviště 17.–21. 5., 21.–25. 6., 
26.–30. 7. 
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 1.–4. 5., 
5.–8. 6., 10.–13. 7.
Unčínská 22.–25. 5., 26.–29. 6.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ 14.–
18. 6., 19.–23. 7.
Proboštovská x Táborská 6.–10. 6., 11.–15. 7.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 21.–24. 5., 25.–
28. 6.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie 24.–
28. 5., 28. 6. – 2. 7.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
6.–10. 6., 11.–15. 7.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 23.–27. 5., 27. 6. – 1. 7.
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 28.–31. 5., 2.–5. 7.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 20.–24. 6., 25.–29. 7.
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY 31. 
5. – 4. 6., 5.–9. 7.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
13.–17. 6., 18.–22. 7.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 20.–23. 5., 
24.–27. 6
Husova x Arbesova – na parkoviště 30. 5. – 3. 6., 4.–
8. 7.
Potoční ul. 20.–24. 6., 25.–29. 7.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 
A. Staška 1709–10 12.–15. 6., 17.–20. 7.
A. Staška 1706–9 23.–27. 5., 27. 6. – 1. 7.
Zemská 1439 13.–17. 6., 18.–22. 7.
Hlávkova 7.–11. 6., 12.–16. 7.
Scheinerova 24.–28. 5.
Nedbalova x Fibichova 6.–10. 6., 11.–15. 7.

Edisonova 1841–3 na parkovišti 17.–20. 6., 22.–25. 7.
Kopřivová x Trnková 28.–31. 5., 2.–5. 7.
Severní x Na Haldách 13.–17. 6., 18.–22. 7.
Gagarinova 1432 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 13.–17. 6., 18.–22. 7.
Skupova x Havlíčkova 20.–23. 5., 24.–27. 6.
Skupova x Thámova 21.–25. 6., 26.–30. 7.
Metelkovo nám. x Fügnerova 30. 5. –3. 6., 4.–8. 7.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 6.–10. 6., 11.–15. 7.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 28.–31. 5., 2.–5. 7.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
28.–31. 5.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 23.–27. 5.
Kosmonautů 20.–24. 6.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 
20.–24. 6.
Kpt. Jaroše 10.–13. 6.
V Závětří 1676 , 31. 5. – 4. 6.
Doubravická 1683 20.–24. 6.
Raisova 2573 – bok domu 17.–21. 5., 21.–25. 6.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
7.–11. 6.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900 23.–
27. 5.
J. Hory x U Horského pramene 24.–28. 5.
J. Hory x Vančurova 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 17.–20. 6., 22.–
25. 7.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 1.–
4. 5., 5.–8. 6.
Jankovcova u garáží (tabák) 14.–18. 6.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 24.–28. 5.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 7.–11. 6.
Potěminova x K. Čapka 3.–6. 6.
Zeyerovo nám. 1300 24.–27. 6.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 7.–11. 6., 12.–16. 7.
Fučíkova stezka x Foersterova 21.–25. 6., 26.–30. 7.
Křičkova x Škroupova 3.–6. 6., 8.–11. 7.
Křížkovského 2508–10 14.–18. 6., 19.–23. 7.
J. Suka 2591 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7.

P. Holého x Purkyňova 18.–21. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 28.–31. 5., 2.–5. 7.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
22.–25. 5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 10.–13. 6., 
15.–18. 7.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 27.–30. 5., 1.–
4. 7.
Lípová x Jungmannova 27.–30. 5., 1.–4. 7.
Tyršova 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7.
Dubská x Brožíkova 31. 5. – 4. 6.
Dubská x U Hřiště 12.–15. 6., 17.–20. 7.
Alejní 2754 – zeleň 20.–23. 5.
Písečná 2990 22.–25. 5.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 14.–17. 
5., 18.–21. 6.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 7.–
11. 6., 12.–16. 7.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
19.–22. 6., 24.–27. 7.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č. p. 2786–
9 31. 5. – 4. 6., 5.–9. 7.
Stará Mlýnská x Souběžná 11.–14. 6., 16.–19. 7.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 17.–20. 6.
Svatováclavská x Vladislavova 30. 5. –3. 6., 4.–8. 7.
Novoveská 3090–3 18.–21. 6., 23.–26. 7.
Habrová 3082 4.–7. 6., 9.–12. 7.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 21.–
24. 5.
Javorová 3025 11.–14. 6., 16.–19. 7.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 11.–14. 6., 16.–
19. 7.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 27.–
30. 5., 1.–4. 7.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 30. 5. 
– 3. 6., 4.–8. 7.
Jugoslávská 1941 4.–7. 6., 9.–12. 7.
Francouzská x Varšavská 11.–14. 6., 16.–19. 7.
Ostravská x Bulharská 21.–24. 5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 5.–8. 6., 10.–13. 7.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 3.–6. 6., 8.–11. 7.
Slovenská 2638 14.–18. 6., 19.–23. 7.

Jugoslávská 2534–5 22.–25. 5., 26.–29. 6.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č. p. 2709–
2717 19.–22. 6., 24.–27. 7.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 19.–
22. 6., 24.–27. 7.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 21.–24. 5.
Bílinská – točna MHD 4.–7. 6., 9.–12. 7.
U Soudu 22.–25. 5.
Vrázova x Svojsíkova 19.–22. 6., 24.–27. 7.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 3.–6. 6., 8.–11. 7.
Libušina 2350 –bok domu na zeleni 17.–20. 6., 22.–
25. 7.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 12.–15. 
6., 17.–20. 7.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
23.–27. 5.
Stará Duchcovská 403 4.–7. 6., 9.–12. 7.
Sklářská 223 – 247 19.–22. 6., 24.–27. 7.
V Břízkách – točna MHD 5.–8. 6., 10.–13. 7.
Mostecká 1564 x Ruská 3.–6. 6., 8.–11. 7.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 17.–20. 6., 22.–25. 7.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 20.–23. 5., 
24.–27. 6.
Litoměřická 10.–13. 6., 15.–18. 7.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 10.–
13. 6., 15.–18. 7.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 11.–14. 6., 16.–
19. 7.
Zrenjaninská 297 12.–15. 6., 17.–20. 7.
Zrenjaninská 320–1 21.–24. 5., 25.–28. 6.
Buzulucká 305–7 18.–21. 6., 23.–26. 7.
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 31. 
5. – 4. 6., 5.–9. 7.
Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 v Cihelní ul.) 
5.–8. 6., 10.–13. 7.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 18.–21. 6.
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na parkoviště 
30. 5. – 3. 6.
Hudcov, Panoráma 14.–18. 6., 19.–23. 7.
Americká x Londýnská – u trafostanice 27.–30. 5., 
1.–4. 7.
Sokolovská cesta 340 29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7.

P Ř I S T A V O V Á N Í  V E L K O K A P A C I T N Í C H  K O N T E J N E R Ů  V   T E P L I C Í C H
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Výstava soch v pevnosti Sonnenstein 
Udělejte si výlet do Němec-

ka. Až do 29. září můžete v bas-
tionech pevnosti Sonnenstein 
zhlédnout výstavu zvířecích 
soch. Takzvané Skulpturen-
sommer čili Sochařské léto je 
na tomto místě každý rok. Cesta 
nahoru na pevnost Sonnenstein 
je zároveň i nádhernou procház-
kou. Lemují ji informační tabule 
o historii města a pevnosti ve 
třech jazycích, kromě němči-
ny a angličtiny také v češtině. 
Odměnou za stoupání po tera-
sách a schodištích je jedinečný 
výhled z hradeb na historické 
jádro Pirny. Druhý díl výstavy 
bude od června 2019 umístěn 
v Růžové zahradě děčínského 
zámku. Více o výstavě z pera 

organizátorů: „Zvířata fascinují 
lidi již odnepaměti. Představují 
ztělesnění kvality, někdy symbo-
lizují božstva. Sochařské léto se 
k tomuto tématu snaží přiblížit 

a v bastionech pevnosti jsou vy-
staveny sochy zvířat od počátku 
moderny až po současnost. Více 
než 80 prací více než 30 socha-
řů ukazuje rozmanitost forem. MC
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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.
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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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.

k v ě t e n  2 0 1 9

Borci z Dubí se utkali na 
brněnském galavečeru

Jeden z našich svěřenců – 
osmnáctiletý Filip Gorol, se 
utkal v osmičkové vyřazovací 
pyramidě na prestižním gala-
večeru v Brněnském Bobycen-
tru. Filip nastupoval 26. dubna 
do svého prvního profesionál-
ního zápasu s domácím bor-
cem. Bohužel i přes Filipův 
dobrý výkon jsme zápas těsně 
na body prohráli. Přímo v Brně 
jsme se potkali i s dalším 

závodníkem z Teplic – Markem 
Kočím z Kravec Gym pod ve-
dením Pavla Kravce. Oba naše 
týmy byly z důvodu vzdálenos-
ti a dalších turnajů nekom-
pletní. Proto jsme si navzájem 
pomohli s přípravou a trénin-
kem. Oba naši závodníci sice 
na body prohráli, ale předvedli 
perfektní zápasy. 

 Ladislav Horejš, 
Leonidas Gym Muay Thai Dubí

BANDI 
Jedná se asi o dvouletého 
až tříletého křížence 
pitbulteriéra.  

LUPA 
Jedná se o fenku, křížence, 
starou asi dva až tři roky. 

MÁJA 
Jedná se o fenku křížence. 
Je stará zhruba tři roky.  
 

BERT 
Pes, kříženec, starý asi 
tři roky.  
 

Dvorská 195, 415 01 Teplice – Prosetice, tel.: 417 510 504, e-mail: utulekteplice@email.cz

Ú T U L E K  P R O  O P U Š T Ě N Á  A   T O U L A V Á  Z V Í Ř A T A

DOPRAVNÍ  UZAVÍRKY

Mánesovo náměstí: 
Od 27. května do 30. července bude úplně uzavřené Mánesovo náměstí. Komunikace 
bude uzavřena z důvodu výstavby zastávky BUS, rekonstrukce chodníku a veřejného 
osvětlení.
Havířská: 
Došlo k zjednosměrnění Havířské ulice v úseku mezi ulicemi Proboštovská 
a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve směru z ulice Proboštovská.
E. Dvořákové:
Do 15. srpna je uzavřena ulice E. Dvořákové z důvodu rekonstrukce parovodního 
potrubí. Objízdná trasa vede obousměrně ulicemi E. Dvořákové, Stanová, Riegrova, 
Nákladní, Novosedlická, Míru, Trnovanská. Po celou dobu stavby bude ale zajištěn 
průjezd autobusů hromadné dopravy.
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. 

VYŠŠÍ  CENA ZA  ODTAH

Rada města Teplic vydala nařízení, které stanovuje maximální ceny za nucený odtah 
vozidel a za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidel 
na území Teplice. Cena za dokončený odtah se zvyšuje z 1 000 na 1 400 korun. 
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www.kn-optik.cz

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – sPecIál sluNečNí brýle
U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice 

Nové šaty 
pro vaše 

dioptrické 
sluneční 

brýle 

Tel.: 417 534 645, 417 533 961, Email: info@kn-optik.cz 
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068

Sluneční brýlové čočky Rodenstockv nových trendy barvách.See better. Look perfect.

OBJEVTE
KRÁSU BAREV.
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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


