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Martina 
Bittnerová

Stěhovala 
jsem se častěji  
než Božena 
Němcová
STRANY 8–9

Tepličtí archeologové mají
nejnovější rentgen v Česku
STRANA 4

Zprávy

Památkově chráněné Hadí 
lázně jsou na prodej
STRANA 5
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
8. 7., 1900  Lubomír Brabec – recitál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 8., 1900  Varhanní koncert 
19. 8., 1900  Duo Adamus – Chřibková

ŠANOVSKÁ MUŠLE 
25. 6., 1630  Stará sešlost
29. 6., 1630  Igor Barboi Trio

NÁMĚSTÍ SVOBODY 
13. 7.   Teplice Free Live 
1600–1630  Furyant
1650–1740  Zakázaný ovoce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800–1900  Děda Mládek Illegal Band  
  Official
1930–2030  Circus Problem
2100–2145  Toxic People
2215–2300  Madam Royal

PLANETÁRIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 6., 1400  Pohádky a souhvězdí 
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
24. 6.   Zobcová flétna koncertní  
  a komorní (kostel Bartholomeus)
24. 6.   Koncert k významnému  
  životnímu jubileu prof. Věry  
  Vlkové (sál K)
25. 6.   Koncert laureátů 41. soutěžní  
  přehlídky konzervatoří  
  a hudebních gymnázií ČR – se  
  Severočeskou filharmonií Teplice  
  (Zahradní dům Teplice)
15. 9.   Vystoupení Big Bandu na Malé  
  Paříži (Altán u Zahradního domu)

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

JAZZ CLUB
28. 6., 2000  Igor Barboi trio – Igor Barboi –  
  akordeon, Martin Herbst–  
  akustická kytara a Vojtěch  
  Čermák – violoncello. Nevšední  
  nástrojové složení a tři skvělí  
  muzikanti

K U L T U R N Í  S E R V I S

KNAK TEPLICE
28. 6., 1700  14. Roots & Blues festival
31. 8., 2000  otal Chaos (US), Lost Wisdom,  
  Black House Hill, Teplice CZ
28. 9.   Total Chaos (US), Lost Wisdom,  
  Black House Hill, Teplice CZ

KINO KVĚTEN
1. 7., 1800  Avengers: Endgame 3D
2. 7., 1800  Avengers: Endgame 3D
3. 7., 1800  Avengers: Endgame 3D
3. 7., 2000  Avengers: Endgame 3D
11. 7., 2000  The Cure: Anniversary 1978– 
  2018 Live in Hyde Park

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
26. 6., 1600  Tančíme na terase s Parta  
  Bandem 
26. 6., 1900  Kouzelná flétna
28. 6., 1700  Kouzelná flétna
30. 6., 1900  Kouzelná flétna
31. 6., 1900  Kouzelná flétna

DŮM KULTURY
24. 6., 1530  Kytička uvitá z písniček  
  a tanečků – koncertní vystoupení  
  dětí mateřských škol Teplicka
12. 9., 1900  Naďa Urbánková a skupina  
  Bokomara
24. 9., 1600 a 1700 Podzimní pohádka

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 3. 11.  300 let morového sloupu  
  v Teplicích 
do 6. 9. 2020 Teplicko objektivem Františka  
  Fridricha
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. 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.
do 8. 9.  Daniel Worm – Pomsta  
  materiálu – více o výstavě se  
  dočtete na stránce Volný čas
do 30. 6.  Kostely Úštěcka – svědci  
  středověku 
od 27. 9. do 2. 2. 2020 – Umění v nouzi?

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
14. 11., 1900  Minipárty

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
28. 6., 1700  Brankář
28. 6., 2000  Avengers: Endgame
29. 6., 1700  Avengers: Endgame
29. 6., 2000  Brankář
30. 6., 1500  Aladin

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. 6., 1900  Divadelní představení na  
  zámku Duchcov: Milostný  
  dopis ženě, kterou nemilujeme
5. a 6. 7. 1000 až 1700 Historie módy –  
  netradiční prohlídka v kostýmech
31. 8.   Hradozámecká noc – úniková hra 

DŮM KULTURY DUCHCOV
27. 6., 1900  Jiří Schmitzer – koncert (letní  
  scéna u rybníka Barbora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINO LÍPA DUCHCOV 
25. 6., 1700  Aladin 3D
26. 6., 1900  Muži v černém: Globální hrozba  
  3D, premiéra
27. 6., 1000  Lovení Biosenio
27. 6., 1900  Annabelle 3, premiéra
28. 6., 1900  Avengers: Endgame 3D
30. 6., 1500  Tajný život mazlíčků 2
30. 6., 1900  Yesterday

OSEK 
17. a 18. 8.  Osecké slavnosti

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK 
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 
26. 6.   Pasování budoucích  
  prvňáčků MŠ
14. 9., 1400  Slavnosti obce Proboštov

PROBOŠTOVSKÝ RYBNÍK 
27. 7.   Rock u rybníka 
1300–1345  Tarantule, hard rock– 
  rock‘n‘roll/Chabařovice
1415–1500  The Rumble of Skulls, heavy– 
  grunge/Ústí nad Labem
1530–1615  Modlanská skládka, hard rock– 
  punk/Modlany
1645–1730  Točílas, rock–big beat/Ústí nad  
  Labem
1800–1900  Totální nasazení, punk–rock/ 
  Slaný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930–2030  SPS, punk/Praha
2100–2200  Konfront, punk–hardcore/ 
  Praha

AREÁL POHODLÍČKO U PROBOŠTOVSKÉHO 
RYBNÍKA 
29. 6.   Vochomůrka fest – country  
  a folkový festival

1400–1445  Tennessee
1500–1545  Průvan
1600–1645  TFC Blues Gin
1700–1745  Na poslední chvíli
1800–1845 Křáp
1900–1945  Furyant
2000–2130  Michal Tučný Revival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUBÍ 
22.–23.6.  Tradiční Mstišovská pouť
23.–25. 8.  Dubské slavnosti 
23. 8. 
1700   Slavnostní fanfáry 
1710   Vokální skupina Fragile
24. 8.
1300   Těla 
1500   Hamleti 
1700   Miro Žbirka s kapelou
1900   Janek Ledecký s kapelou
2100   Queenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 8. 
1000   Soutěž historických vozidel  
  „O pohár starosti města Dubí“
1030   Slavnostní mše
1300   František Nedvěd a Tiebreak 
1500   Honza Křížek a skupina
1700   David Koller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOKOLOVNA KOŠŤANY 
28. 6.   Woodstock Košťany – hudební  
  festival 
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Mělo by město 
odkoupit Hadí lázně?

Veronika Rezková  
23 let 
studentka 
Myslím si, že město 
by mělo Hadí lázně 
odkoupit. Případně, ať 

koupí lázně někdo, kdo by byl schopný 
je opravit a uvést je znovu do chodu. 
Tato zdevastovaná památka by si určitě 
zasloužila vhodnou rekonstrukci. 

Eliška Beňková  
35 let 
supervizorka 
Hadí lázně už jsou pouze 
pojmem. Spousta lidí 
sice ví, že to kdysi byly 

lázně, ale já tu vidím letitý nezájem. 

Veronika Bleilová  
29 let 
MD 
Hadí lázně jsou 
krásnou památkou 
a vypovídají o dřívějším 

bohatství našeho města, do kterého 
se sjížděla celá Evropa. Bylo by hezké 
nezapomenout na to, co tu naši předci 
zanechali a obnovit krásu této stavby, 
třeba i za městské peníze. 

Simona Malá  
43 let 
zaměstnaná 
Myslím si, že obecně 
by se mělo o významné 
a chátrající památky, 

jakou jsou například Hadí lázně, 
postarat Ministerstvo kultury ve 
spolupráci s teplickým magistrátem. 

A N K E T A
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Zničenou trať zřejmě opraví
Teplicko – Železniční trať z Lo-
vosic do Teplic přes Oparenské 
údolí je po sesuvu z roku 2013 
stále mimo provoz. V současné 
době to vypadá, že se snad na-
konec přece jen dočká opravy. 

Oprava části poničené se-
suvem mělo tři varianty. První 
dvě varianty opravy trati počí-
taly buď s klasickým náspem, 
na kterém bude položená trať, 
nebo se stavbou železničního 
mostu, ten by překlenul celé 
území sesuvu. Třetí variantou 
měl být takzvaný lehčený ná-
sep. 

Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC) připravuje nízko-
nákladovou variantu nápravy, 
která by byla výrazně levněj-
ší než před rokem uváděných 
800 milionů korun. 

„V současné době je v rámci 
naší organizace projednáváno 
nové zadání záměru projektu 
stavby. Oproti předchozí doku-
mentaci, kterou ministerstvo 
dopravy neschválilo, se uvažuje 
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s menším rozsahem stavby,“ řekl 
mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Hlavním motivem pro obnovu 
trati je podle něj tlak Ústeckého 
kraje, který stále chce obnovit 
provoz v celé délce trati a zásad-
ně nesouhlasí s jejím zrušením. 

Sesuv postihl trať mezi Choti-
měří a Radejčínem v délce zhru-
ba 200 metrů v červnu 2013. 
Trať se „svezla“ spolu s rozesta-
věnou dálnicí D8. Nyní jezdí vla-
ky z Teplic do Radejčína, pak už 
jen autobusy.  gz
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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 31. 7. 2019.

 !!!  Kia Sportage 1,6GDi 97kW EXCLUSIVE ihned k odběru za 549 980Kč !!!
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Kdo chce Hadí lázně?
Chátrají-

cí památkově 
chráněné Hadí 
lázně mají šanci 
na přežití. Přes 
dvě stě let sta-
rá budova by si 

záchranu zasloužila. Lázně 
byly postaveny v roce 1796 
na místě prohlubně s teplou 
vodou, která prý přitahova-
la hady – odtud i název Hadí. 
Do nynější klasicistní podoby 
byly přestavěny až o čtyřicet 
let později.

Od roku 2006 je jejich ma-
jitelem známý developer Jaro-
slav Třešňák, kterému patřily 
i nedaleké Městské lázně. Ty 
ale nechal v roce 2008, k ne-
voli zdejších obyvatel, zbou-
rat. S Hadími lázněmi měl 
velké plány, chtěl je přestavět 
na léčebnu pro děti, ale nara-
zil na odpor památkářů. Došla 
mu trpělivost a nabízí lázně 
na prodej. Prioritně městu. 
Bylo by logické, aby jedním 
z klíčových rozhodovacích 
faktorů byla cena. Developer 
získal lázně za 15 milionů. 
Kolik bude žádat po radnici? 
A pokud to pro město bude 
nevýhodný obchod, jsou ve 
hře nějací další zájemci? Tep-
lice by si zasloužily, aby Hadí 
lázně někdo zachránil. Snad 
se jen nečeká, až státem chrá-
něná kulturní památka prostě 
spadne. 

  Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Tepličtí archeologové si pořídili 
nejnovější rentgen v Česku

Město hospodařilo 
se schodkem

Opravy komplikují 
cestu z Teplic do Ústí

Pacientům v nemocnici pomáhají 
i ovečky a bosonohá stezka
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Sobědruhy – V archeologickém 
depozitáři teplického muzea, 
jehož archeologická sbírka je 
považována za čtvrtou nejob-
sáhlejší v Česku, se pyšní no-
vými přístroji ve specializova-
né laboratoři pro konzervaci 
vykopávek. Historici ke své 
práci tak můžou využívat na-
příklad moderní rentgen nebo 
mobilní spektrometry. Ústecký 
kraj za přístroje zaplatil 12 mi-
lionů korun.

„Pracovníci archeologické-
ho depozitáře mají momentál-
ně k dispozici speciální rent-
gen, který je nejnovější u nás 

a dva mobilní spektrometry, 
které se používají na určování 
vzorků jednotlivých předmě-
tů. Laboratoř je také vybavena 
digestoří. Pro lepší práci bylo 
pořízeno i několik mobilních 
odsávaček nečistot z restau-
ratérských stolů,“ řekl ředitel 
muzea Radek Spála.

Moderní skleněnou budovu 
depozitáře mají pracovníci mu-
zea k dispozici od roku 2005 
a historikové ji nálezy nezapl-
ní dříve než za půl století. Na-
hradila původní prostory v bí-
linském zámku, které muzeum 
ztratilo po restituci. Nedávno 

tepličtí archeologové objevi-
li například základy nejstar-
ších zděných lázní v Teplicích. 
Podle nich jde o zdivo z konce 
16. století a jde o zřejmě nej-
starší stavbu, kterou lze spojit 
s lázeňstvím v Čechách.  gz

Teplice – Město hospodařilo 
v loňském roce se schodkem 
280 milionů korun. Příjmy či-
nily 1,083 miliardy korun a vý-
daje 1,363 miliardy. Nezna-
mená to ale, že by se Teplice 
zadlužily, protože mají úspory 
z minulých let. Město hospo-
daří dlouhodobě bez půjček či 
úvěrů. „Ve městě jdou peníze 
do projektů, které mají smysl 
a které zlepšují život místním 
lidem. Vyrostl nový zimní sta-
dion, zrekonstruovalo se Aqua- 
centrum, město nakoupilo 
hybridní trolejbusy a zateplila 
se budova magistrátu,“ řekl ve-
doucí finančního odboru ma-
gistrátu Roman Jodas.  gz

Odstartoval  
Senior Art 
Ústecký kraj – Už šestý ročník lite-
rární soutěže pro seniory v Ús-
teckém kraji Senior Art 2019 
odstartoval. Tématem je Ústecký 
kraj včera a dnes a – poezie či 
próza. „Zúčastnit se může každý 
senior nad 60 let, který žije na 
území regionu. Termín pro zaslá-
ní soutěžních příspěvků je do 30. 
června 2019. Vyhlášení bude na 
podzim,“ uvedl Vít Hnízdil z kraj-
ského úřadu. Příspěvky směřujte 
na adresu krajského úřadu.  gz

Chov ovcí, hmyzí domky, ptačí budky či bosonohá stezka, to jsou lákadla odpočinkového 
parku, který v zájmu léčebného procesu připravila pro své pacienty Hornická nemocnice 
s poliklinikou v Bílině. Kromě pozorování a krmení ovcí v rámci animoterapie mohou pacienti 
chodit po bosonohé stezce, odpočívat v klidové zóně, lehce zahradničit a seznámit se 
s využitím léčivých bylin. Na stromech parku jsou rozvěšeny ptačí budky. Vedlejším efektem 
chovu ovcí je spásání trávy v parku. „Projekt města a nemocnice nedrží pacienty zbytečně jen 
v nemocniční budově, a pokud to jejich zdravotní stav umožňuje, výrazně pomáhá překonat 
stres spojený s hospitalizací a nemocí,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková, která na 
zajištění animoterapie přispěla částkou 200 tisíc korun. Foto: ZT

Nad přehradou 
vyrostlo infocentrum

Fláje – Nové informační cen-
trum na Flájích už je hoto-
vé. Jeho zajímavostí není jen 
zvláštní vzhled, ale také to, že 
stojí na základech jeřábu, kte-
rý kdysi sloužil při stavbě pře-
hrady. Návštěvníci se tak mů-
žou těšit na skvělý výhled.

Zahájení provozu je v plánu 
29. června. Otevřeno bude od 
středy a čtvrtek 12:00 – 16:00, 
pátek 10:00 – 16:00 a o víken-
dech 9:00 – 16:00. Zároveň bude 
spuštěn i rezervační systém 
na prohlídku hráze. Infocent-
rum má za cíl zvýšit povědomí 
obyvatel regionu i návštěvníků 
o vodním díle.  gz

Foto: poh.cz

Teplicko – Cesta z Teplic do Ústí 
je pro řidiče zkouška trpělivosti. 
Na silnici I/13 se na třech úse-
cích opravuje silnice. Silničáři 
opravují komunikace od Srbic 
po odbočení na Modlany. Také 
u přestanovské průmyslové 
zóny a opravovat se bude i úsek 
Přestanov – Chlumec. Opravy by 
měli vyjít na bezmála 30 milio-
nů korun a hotovo by mělo být 
do půlky prázdnin.  gz
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Zemřel úspěšný šéf 
fotbalu a sklárny

Chystá se nová 
trolejbusová trasa 

č e r v e n  2 0 1 9

Teplice – Ve 
věku třia-
sedmdesá-
ti let zemřel 
13. června 
Štěpán Po-
povič, býva-
lý prezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
uznávaný český manažer a vý-
znamný fotbalový činovník. 

Ústecký rodák byl dlouho-
letým ředitelem sklářského 
koncernu. Stal se ředitelem 
Sklo Unionu v roce 1989, v roce 
1991 přivedl belgický Glaverbel 
a později byl předsedou před-
stavenstva a generálním ředi-
telem AGC Flat Glass Czech. 
S teplickým fotbalem byl spjatý 
od roku 1995, kdy se tehdejší 
Glavunion stal majitelem klu-
bu, od transformace na akcio- 
vou společnost byl od roku 
1998 až do roku 2009 předse-
dou představenstva FK Teplice. 
V roce 2016 ho prezident Miloš 
Zeman vyznamenal Medailí Za 
zásluhy I. stupně.  gz

Památkově chráněné Hadí lázně jsou na prodej
Teplice – Po letech jednání ma-
jitel Hadích lázní Jaroslav 
Třešňák všechny snahy o pře-
stavbu vzdal a nabídl je městu. 
Developer chtěl objekt přesta-
vět na lázeňskou léčebnu pro 
děti s pohybovými poruchami, 
ale jeho záměr zatím vždy nara-
zil na odpor památkářů. Jedná 
se o klasicistní pavilonový dům 
a navržené zásahy by podle pa-
mátkářů poškodili památkovou 
hodnotu. 

„Pokud chcete reagovat na 
současné požadavky legislativ-
ní, normové a tak dál, tak do ob-
jektu musíte nějakým způsobem 
zasáhnout. Každý ze správců 

kterém jim možnost odkoupe-
ní Hadích lázní nabídl. „V dopi-
se však nezmiňuje žádnou cenu, 
takže se touto nabídkou chce-
me zabývat na následující Radě 
města, která je 21. června,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl.

Podle Jiřího Štábla bude zále-
žet hlavně na částce, kterou by 
za Hadí lázně developer Třešňák 
požadoval. „Samozřejmě je otáz-
kou, jak vysoká by byla požado-
vaná částka a jak finančně ná-
ročná by byla rekonstrukce. Ale 
osobně bych byl rád, kdyby se 
tento historický objekt podařilo 
zachránit a smysluplně využít,“ 
dodává.  gz

objektu nějak zasáhl, jen my ne-
smíme,“ řekl architekt Petr Sed-
láček, který na návrzích nové 

podoby Hadích lázní pracuje už 
devět let. Jaroslav Třešňák po-
slal na vedení města dopis, ve 

Tepličtí hasiči jsou nejlepší v kraji

Tepličtí hasiči bodovali v krajském kole soutěže v požárním sportu. Soutěžilo se ve výstupu 
do 4. patra cvičné věže, v běhu na 100 metrů přes překážky, ve štafetě a v požárním 
útoku. Nejlépe si vedli hasiči z Teplic, druzí skončili litoměřičtí a třetí mostečtí. Výběr 
nejlepších týmů se zúčastní mistrovství republiky, které se koná 30. srpna až 1. září na 
městském fotbalovém stadionu v Ústí nad Labem. Foto: ZT

Teplice – Vedení města chce roz-
šířit trolejbusové trasy. Zastu-
pitelé proto odsouhlasili nákup 
pozemků o rozloze necelé dva 
tisíce metrů čtverečních za více 
než 1,5 milionu korun. Nová tra-
sa by měla vzniknout v Trnova-
nech.

Podle primátora Hynka Hanzy 
je důležité pro optimalizaci ce-
lého trolejbusového provozu síť 
přizpůsobit. Nové trolejové ve-
dení chce město budovat i přes-
to, že rozšiřuje počet vozů, které 
mají bateriový pohon.  gz

Opravují se kanalizace: Řidiči 
se musí obrnit trpělivostí
Teplicko – Objízdné trasy nebo 
omezená doprava, to teď čeká 
na řidiče v celém Česku. Vyjma 
silničářů už na plné obrátky je-
dou i opravy vodovodů a kana-
lizací. Jen v Teplicích je několik 
míst, kde rekonstrukce vodařů 
komplikují dopravu. 

Řidiči se musí obrnit trpě-
livostí v blízkosti Finančního 
úřadu, v ulicích Dlouhá a Pa-
pírová a také v Potěminově. 
Rekonstruuje se tam vodovod, 
kanalizace i teplovod. Provoz 
je hodně omezený. Potrvá to až 
do konce července. Do konce 
srpna bude dokončena i rekon-
strukce dožilého a porucho-
vého vodovodu z roku 1970 
v Jugoslávské ulici. „Vlastní 

stavební práce začínají kon-
cem června,“ dodává Jiří Hla-
dík. V řetenických ulicích Rus-
ká, Mostecká a Duchcovská se 
obnovuje poruchový vodovod 
a kanalizace pro zhruba tisícov-
ku napojených obyvatel. Práce 
by měly skončit v březnu 2020. 

Velké dopravní omezení čeká 
i Proboštov. V ulici Sobědružská 
vodaři rekonstruují 89 let starý 
poruchový vodovod a kanaliza-
ci. „Takto rozsáhlá rekonstruk-
ce si vyžádala uzavírku ulice 
Sobědružská, která bude rozdě-
lena do tří etap. Objízdná trasa 
bude obousměrná a povede uli-
cemi K hrázi a Na Pěnkavce,“ 
řekl Jiří Hladík ze Severočeské 
vodárenské společnosti.  gz

Pamětní desku zatím 
botanik mít nebude
Teplice – Teplický rodák, bota-
nik Christian Mikan, nebude 
mít zatím v Teplicích pamětní 
desku. Neúspěšně to na jedná-
ní zastupitelů navrhnul Zde-
něk Bergman s tím, že by měla 
být umístěna Lázeňském domu 
Beethoven. „Chci, aby si Teplice 
připomínaly své slavné osob-
nosti a abychom turistům mohli 
ukazovat pamětní desky a jiná 
pamětní místa. Deska by přišla 
asi na osmdesát tisíc,“ řekl. Pod-
le primátora Hynka Hanzy by 
bylo spíš vhodné desku nechat 
umístit na Botanickou zahra-
du s ohledem na to, že Christian 
Mikan byl botanik. Navíc její 
umístění na budovu Beethoven 
by se muselo projednat s památ-
káři. Zastupitelé návrh neschvá-
lili. Johann Christian Mikan se 
narodil 5. prosince 1769. Byl čes-
ko-rakouský lékař, botanik a en-
tomolog.  gz

Nový kulturní stánek 
vzniká v kostele
Teplice – Nově vznikající pro-
jekt Prostor Pro umožňuje za-
čínajícím umělcům z Teplicka 
prezentovat svoji tvorbu ve-
řejnosti. Každý měsíc můžou 
v kostele svatého Bartoloměje 
vystoupit. Smyslem projektu je 
dát prostor všem, kdo mají co 
předvést, ale nemají kde. 

„V Teplicích chybí místo pro 
amatérskou tvorbu. Začínající 
umělci se nemají kde prezen-
tovat. Je potřeba vytvořit jim 
prostor pro vzájemné setkává-
ní a ukázky jejich tvorby,“ říká 
spoluzakladatel projektu Jaro-
slav Hunka. 

Možnost prezentovat se mají 
všichni. Vítanými obory jsou 
divadlo, hudba, tanec a litera-
tura.  gz
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Bezdomovci budou mít své útočištěSportovní hry ovládli 
senioři z Teplicka 

Teplická sklárna patří mezi špičku zaměstnavatelů v kraji 
Teplice | Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech se i letos za-
řadila mezi nejlepší zaměst-
navatele v Ústeckém kra-
ji. Výrobce plochého skla se 
v 15. ročníku ankety Sodexo 
Zaměstnavatel roku Ústecké-
ho kraje umístil na 2. místě. 
Tepličtí skláři ovládli předcho-
zích 14 ročníků této soutěže, 
především díky propracova-
nému systému péče o zaměst-
nance a podpoře regionu. 

Pořadí v anketě se určuje 
na základě speciální metodi-
ky Saratoga poradenské spo-
lečnosti PricewaterhouseCo-
opers. Jde o velmi komplexní 
hodnocení firem podle svě-
tových standardů. Výsledky 
pravidelně vyhlašuje Klub Za-
městnavatelů. Před AGC Flat 
Glass Czech se letos umísti-
la pouze společnost Unipetrol 
RPA ze Záluží.

 „Situace na trhu práce je 
složitá. I proto většina firem 
v regionu stále více prostřed-
ků a úsilí investuje do udrže-
ní svých zaměstnanců a zís-
kání nových, kvalitních lidí. 
I přesto se AGC daří udržet 
ve špičce zaměstnavatelů 
v kraji. Daří se nám tak v péči 
o zaměstnance dlouhodobě 

držet laťku velmi vysoko a to 
i v době, kdy se firmy o za-
městnance skutečně přetahu-
jí. Jsem rád, že toto potvrdila 
i anketa Zaměstnavatel roku, 
která při vyhodnocování pra-
cuje s tvrdými daty od jednot-
livých firem,“ říká Libor Se-
hnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech.

V předchozích 16 ročnících 
soutěže Sodexo Zaměstnava-
tel roku Ústeckého kraje obsa-
dila společnost AGC Flat Glass 
Czech 14krát první a dvakrát 
druhé místo. V celostátní sou-
těži pak firma získala čtyři-
krát první místo a v anketě 
Sodexo Zaměstnavatel deseti-
letí druhé místo.  pr

Personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. foto: zt

AGC FLAT  GLASS CZECH 

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC 
Group, je pobočkou mezinárodní 
společnosti AGC Glass Europe. 
Společnost je největším výrobcem 
plochého skla a jeho aplikací ve střední 
a východní Evropě. Vedení firmy i hlavní 
závody sídlí v Teplicích. Dnes má firma 
5 vlastních výrobních závodů s denní 
výrobní kapacitou téměř 2 000 tun 
základního skla a 17 dceřiných 
společností ve střední Evropě.
Ve svých kmenových závodech AGC 
Flat Glass Czech zaměstnává 984 
zaměstnanců. Dceřiné společnosti 
specializované na výroby opracovaných 
skel zaměstnávají v České republice 
680 zaměstnanců, na Slovensku 
127 zaměstnanců a v Polsku 
539 zaměstnanců. Největší dceřiná 
společnost AGC Automotive Czech 
(výroba autoskel) zaměstnává zhruba 
2 400 lidí. Mezi 100% vlastněné 
společnosti patří i Fotbalový klub 
Teplice a Střední technická škola AGC.
Firma stabilně náleží mezi 
nejvyhledávanější zaměstnavatele 
v České republice. Svědčí o tom 
i fakt, že se pravidelně umisťuje 
v první desítce nejlépe hodnocených 
společností v zemi a čtyřikrát byla 
vyhlášena nejlepším zaměstnavatelem 
České republiky.

Teplice – Denní centrum pro lidi 
bez domova by mělo od příští-
ho roku fungovat v Teplicích. 
Bezdomovci tam budou moci 
přijít se umýt, dostanou jídlo 
nebo oblečení, ale také jim po-
radí s řešením jejich problémů.

Podle náměstka primáto-
ra Jiřího Štábla město počítá 

s částkou okolo sto tisíc ko-
run na počáteční rozjezd. 
Centrum by měl provozovat 
spolek Květina, který v sou-
časné době hledá vhodné pro-
story.

„Aktuálně poptáváme v Tep-
licích pronájem vhodných 
prostor pro poskytování nové 

ambulantní sociální služby 
Nízkoprahové denní centrum. 
Ta bude lidem bez domova 
nabízet zázemí pro konzulta-
ce se sociálními pracovníky, 
prostor pro hygienu či potra-
vinovou a materiální pomoc,“ 
dodává Barbora Vernerová ze 
spolku Květina.  gz

Košťany – Letošní sportovní hry 
přilákaly do Košťan desítky se-
niorů z celého Ústeckého kra-
je. Sedmnáct sedmičlenných 
týmů soutěžilo na košťanském 
hřišti v nejrůznějších netra-
dičních disciplínách, jako na-
příklad v běhu s kolečkem na 
25 metrů, v kopu na bránu, 
v házení míčků na plechovky 
nebo v házení do basketbalo-
vého koše.

Letos se stali nejlepším druž-
stvem senioři z Dubí. Ti navíc 
budou reprezentovat Ústecký 
kraj na Mezinárodních sportov-
ních hrách seniorů v Českých 
Budějovicích. Na druhém místě 
skončili tepličtí senioři ze Sva-
zu civilizačních chorob a třetí 
Svaz důchodců ČR z Hrobu. Své 
ceny dostali i první tři nejlepší 
muži a ženy.  gz

Karty na zelené autobusy v červnu končí
Ústecký kraj – Pokud cestujete 
linkovými autobusy, tak pozor. 
Karty vydané dopravcem Bus-
Line budou od 1. července ne-
platné. 

„Karet vydaných společnos-
tí BusLine je v Ústeckém kraji 
zhruba 14 tisíc, z toho 5 700 
je užíváno aktivně. Celkem je 
v kraji všemi dopravci vydá-
no 85 tisíc karet a aktivně se 
používá zhruba polovina,“ říká 
Magdalena Fraňková z kance-
láře hejtmana.

Časové kupóny přesahující 
datum 30. června v elektronic-
ké podobě už nekupujte a elek-
tronické peněženky si nena-
bíjejte. Nahrané elektronické 
časové kupóny, které platí i po 
1. červenci, budou cestujícím 
od 17. června na informačních 

kancelářích převedeny na pa-
pírový doklad se zachováním 
doby platnosti. 

Jestli se cestujícím vrátí pe-
níze nahrané v elektronické 
peněžence, rozhodne krajské 
zastupitelstvo na svém jednání 

koncem června. „Ústecký kraj 
řeší možnost vrácení nevyuži-
tých peněz, přesto doporučuje-
me zůstatek na kartě projezdit 
nebo ho využít k nákupu papí-
rového časového kupónu,“ do-
dává Fraňková.  gz
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Volný čas v Teplicích zpestří nová hřiště

Nové hřiště A. Sochora   1 682 936 Kč
Doplnění prvků na hřišti Husova  2 413 828 Kč
Doplnění prvků na hřišti Zrenjaninská   952 977 Kč

Doplnění prvků na hřišti Novoveská  792 679 Kč
Doplnění prvků na hřišti Javorová x Habrová  197 664 Kč
Nové hřiště Smetanova   1 016 971 Kč

Nové FIT prvky Novoveská   467 260 Kč 
Nové FIT prvky Pod Tratí   467 260 Kč 
Povrch na hřišti Vrchlického   1 737 472 Kč 

INVESTICE  DO VÝSTAVBY,  REKONSTRUKCÍ  A  POŘÍZENÍ  NOVÝCH PRVKŮ NA HŘIŠTÍCH A  SPORTOVIŠTÍCH V  TEPLIC ÍCH V  LETOŠNÍM ROCE

č e r v e n  2 0 1 9

Primátor: Vyzkoušel jsem discgolf a je to zábava pro celou rodinu

Lázeňská metropole sever-
ních Čech je jedním z měst 
v regionu, kde pravidelně ros-
tou nová hřiště a sportoviště. 

Během tří let do míst sloužícím 
Tepličanům k volnočasovým 
aktivitám radnice poslala tři-
cet milionů.

Proč se město rozhodlo letos 
investovat necelých 10 milio-
nů do obnovy hřišť?

Na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže dlouhodobě klade-
me velký důraz a snažíme se 
vytvořit po celém městě do-
sažitelnou a kvalitní síť dět-
ských hřišť pro všechny věko-
vé kategorie. V této částce se 

tedy skrývá nejen vybudování 
nových hřišť, ale také obnova 
a doplnění stávajících. 

Chybí v Teplicích nějaké kon-
krétní hřiště? 

Myslím, že město bude po 
letošním roce nadstandard-
ně vybaveno dětskými hřišti 
pro všechny věkové generace. 
Jsou však lokality, které nemají 
hřiště ve svém blízkém okolí. 
Jednou takovou jsou Soběd-
ruhy, kde hledáme již několik 
let vhodné místo pro umístění. 

Avšak zatím bez pozitivního 
výsledku.

Vy sám využíváte některé 
z hřišť? Vyzkoušel jste si ty 
atrakce a baví vás některá 
obzvlášť?

Navštěvujeme pravidelně hři-
ště Bulhar a v Zámecké zahra-
dě. A vždy, když se pohybujeme 
po městě a syn zahlídne hřiště, 
tak tam prostě musí jít. Napo-
sledy jsem si vyzkoušel discgol-
fové hřiště a je to opravdu zá-
bava pro celou rodinu. 

Teplice – Město rozšiřuje mož-
nosti využití volnočasových ak-
tivit. Téměř deset milionů korun 
letos investují Teplice do stavby 
a obnovy dětských hřišť a spor-
tovišť. Přičemž loni a předloni to 
bylo přes 21 milionů. 

Nové dětské hřiště vyrost-
lo v ulici A. Sochora za téměř 
1,7 milionu korun a ve Sme-
tanově ulici vyšlo na milion. 
Herní prvky přibyly na hřiš-
tích v ulicích Husova, Zrenja-
ninská, Novoveská, Javorová-
-Habrová, a nové fit prvky na 
hřištích u domů pro seniory 
v ulicích Pod tratí a Vrchlic-
kého. 

Nejzajímavější je zřejmě 
rozšíření sportoviště v ulici 
Husova. Město se tam v rámci 
rozšíření možností volnočaso-
vých aktivit mládeže rozhodlo 
u pumptrackové dráhy, v pro-
storu za supermarketem Kau-
fland, realizovat unikátní pro-
vazovou konstrukci Corocord 
a horolezecké kostky BLOQX, 
jenž nabízejí skvělý zážitek 
z lezení zejména pro starší 
děti a mládež. Na vybudování 
těchto dvou sportovních prvků 
vynaložilo město 2,4 milionu 
korun. 

Tepličané mohou využít 
také bruslařskou dráhu, ho-
kejbalové hřiště s mantinely, 
pumptrackovou dráhu, par-
kourový prostor v Šanově či 
discgolfové hřiště na Letné. 
Areál Anger nabízí bruslař-
skou dráhu nebo skatepark. 
„Hřiště vybavená moderními 
herními prvky jsou rozmístěna 
po celém městě a rodiče s dět-
mi snadno najdou to své v blíz-
kosti bydliště,“ říká primátor 
Hynek Hanza. Nové multifunkční hřiště v ul. A. Sochora. 

Multifunkční domeček na hřišti Javorová-Habrová.

Rozšíření dětského hřiště v ulici Zrenjaninská.Multifunkční sestava doplňuje hřiště v ulici Novoveská. 

Ve Smetanově ulici mají nové hřiště. foto: 6x TP

Provazová konstrukce a horolezecké kostky v ulici Husova.
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Martina Bittnerová: Stěhovala jsem se častěji než Božena Němcová
Teplická spisovatelka Martina Bittnerová 
píše opravdu rozmanitě. Od beletrie pro 
dospívající dívky a knihy pro dospělé 
přes povídky o významných historických 
osobnostech. Psaní ji vždy bavilo a na svém 
kontě má už jedenáct knih.

Gabriela Zlámalová

Jak jste se k psaní knížek do-
stala? 

Ve třetí třídě jsem ve škole 
prohlásila, že budu spisovatel-
ka a samozřejmě ostatní dě-
tičky se mi smály. Mimocho-
dem mým drahým bývalým 
spolužákům ze základní školy 
tento přezíravý postoj vydržel 
dodnes, jak jsem před časem 
zjistila. Já se ale nedala ani 
tehdy ani teď. Kolem šestnác-
ti let jsem začala psát povídky, 
ale tenkrát jsem o žádné knize 
nesnila. Nepocházím z žádné 
umělecké rodiny a tak jsem si 
asi nevěřila, nebo spíše jsem 
psala hlavně pro sebe. Ke kni-
hám jsem se proto propracova-
la postupně. Debutovala jsem 

velmi pozdě, až v šestatřiceti 
letech. 

Jsou těžké spisovatelské 
začátky, je těžké se v této 
branži prosadit?

U mě vše mělo postupný vý-
voj. Každopádně poměry na 
českém literárním trhu jsou 
specifické už od devatenácté-
ho století a narážel na ně třeba 
i samotný K. H. Mácha. Dnes 
se navíc kniha stala obyčej-
ným zbožím a předmětem re-
klamy, tedy sídlí někde mezi 
výhodnými půjčkami a mobil-
ními tarify. Já si jdu svou vlast-
ní cestou a říkám si spolu s Ni-
kolou Šuhajem, ať vede, kam 
vede.

Kdy vám vyšla první kniha 
a jaké jste na ni měla ohla-
sy?

Vyšla před nějakými osmi 
lety. Bohužel moje radost byla 
zkalena tím, že nakladatel vy-
myslel pro mě neakceptova-
telný název i obálku a to celé 
jsem se tehdy, coby velmi ne-
zkušený autor, dozvěděla až ve 
chvíli, kdy jsem knihu držela 
v ruce. Na druhou stranu jsem 
už o dvou osobnostech z této 
knihy natočila v rozhlasovém 
cyklu Osudové ženy dva pořa-
dy a obsahově si tedy nejen za 
nimi, ale za celou knihou sto-
jím. Kvůli názvu jsem tenkrát 
dostávala v některých knihov-
nách doslova vynadáno. Dnes 
už se nad ním nikdo nepoza-
stavuje, kniha se začlenila do 
mé publikační historie.

Jaké jsou vlastně vaše knížky 
a pro koho jsou určeny?

Patřím k autorům vyhledá-
vajícím pestrost a ani v životě 
nemiluji stereotyp. Takže mám 
vydané dvě humorné povídko-
vé knihy, protože psaní poví-
dek mě baví dodnes, dále sci-fi 
novelu pro dívky, dvě v podsta-
tě autobiografické knihy a zby-
tek jsou publikace věnované 
českým osobnostem minulosti. 

Píšu pro všechny zvídavé 
čtenáře, co se také občas nad 
životem zamyslí a co se třeba 
rádi i něco nového dozví. Pře-
devším ale miluju humor, pro-
to se snažím něco málo vsu-
nout i do té historie, kde by to 
asi nikdo nečekal.

Dokážete třeba říct, která 
vaše kniha se vám nejlépe 
povedla?

Ta, kterou jsem ještě nena-
psala. 

A která z vašich knížek je 
pro vás nejdůležitější?

Asi ta poslední, protože před 
čtyřmi roky jsem si napsala 
dopředu svůj vlastní životní 
příběh. Přiznám se, že mnohé-
ho bych se ráda bývala ušetři-
la. Ale v tuto chvíli už můj ži-
vot nabírá i stejný závěr jako 
tato kniha a tím už snad začí-
ná zas ta příjemnější etapa.

O čem je vaše poslední kniha 
Čas motýlích křídel?

I když trochu kopíruje můj 
život, jak jsem už naznačila, 
jedná se o novelu odehrávající 
se na počátku dvacátého stole-
tí. Vypráví o pozoruhodném ži-
votě mladé spisovatelky, která 
hledá nejen svou literární tvář, 

ale především se snaží dospět 
k samostatnosti a osobní svo-
bodě, přestože jí osud klade 
docela těžké překážky. 

Když se podívám, co se dnes 
v některých evropských stá-
tech děje, mám dojem, že téma 
osobní svobody jednotlivce, 
tedy konkrétně ženy, nabývá 
aktuálnosti, neboť se tu obje-
vuje trend, který by nás evrop-
ské ženy mohl vrátit zase nej-
méně o sto let zpátky. A toho 
se já upřímně děsím, stejně 
jako moje hrdinka se děsí seš-
něrovanosti, v níž vyrůstala 
a žije. A protože zároveň píše 
i o zajímavých osobnostech 
minulosti, čtenáři se dozví 
střípky z osudů básníka K. H. 
Máchy, nebo herce Jiřího Bit-
tnera.

Pracujete už na něčem no-
vém?

Rozpracováno mám mno-
hé, ale nemám se k dokončení. 
Zatím jsem nenašla potřebný 
vnitřní klid na psaní, protože 
jsem se potýkala spíše s prak-
tickými otázkami a problémy.

Je vůbec o papírové knihy zá-
jem? Jsou vaše knihy třeba 
i v elektronické verzi?

Nehrnu se zrovna do elek-
tronických knih, protože v Če-
chách se stalo běžnou praxí, že 
se pak jakási kopie objeví bez 
souhlasu autora ke stažení na 
internetu. To mi přijde podlé 
a považuji to za krádež, ovšem 
u nás se to tak nebere. A dokud 
se nezmění názor čtenářstva, 
že český autor má povinně psát 
zadarmo, asi bude zdejší trh 
stát stále na papírových kni-
hách. Osobně si myslím, že na-
víc kniha jako předmět má své 
osobité kouzlo. Mně třeba kni-
hy voní, především ty staré a to 
mi žádný elektronický soubor 
neposkytne.

Narodila jste se v Novém 
Městě na Moravě, ale žijete 
v Teplicích. Co vás do lázeň-
ského města přivedlo?

Přivedla mě k tomu situace, 
o níž píši v knize Život s gam-
blerem. Moje cesta z rodného 
města do Teplic nevedla přímo, 
školní docházku jsem strávila 
v Praze a pak bydlela na růz-
ných místech naší vlasti. Ne-
dávno jsem zjistila, že jsem se 
pravděpodobně stěhovala ještě 
častěji než Božena Němcová.

Jak se vám v Teplicích 
a v okolí líbí? Máte už nějaká 
oblíbená místa?Martina má ráda města s historickým jádrem, jako jsou Teplice. foto: MB
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Martina Bittnerová: Stěhovala jsem se častěji než Božena Němcová

barva: černá a zelená

jídlo: kuře na paprice

hudba: rock a oldies 
(šedesátá léta)

číslo: 8 

politik: žádný

M O J E  N E J

se narodila v roce 1975 v Novém Městě 
na Moravě. V současné době však žije 
v Teplicích. Publikovala v řadě inter-
netových i neinternetových periodik. 
Spoluzaložila kulturně-společenský 
web magazín Rozhledna, který šest let 
vedla. Zúčastnila se několika literárních 
soutěží pro neprofesionály, kde 
obdržela řadu ocenění. První dvě v roce 
1998 na Literární Šumavě v kategoriích 
próza i poezie. Byla členkou Klubu 
mladých autorů při Západočeském 
středisku spisovatelů. Dlouhá léta se 
věnovala pořádání kulturních akcí s li-
terárně-hudebním zaměřením. Nyní se 
věnuje literární tvorbě a přednáškové 
činnosti. Vydala jedenáct knih. 

Martina Bittnerová 

P R O F I L

č e r v e n  2 0 1 9

V Teplicích jsem spokojená, 
protože mám odjakživa ráda 
města s historickým jádrem, 
což Teplice splňují. Jejich lá-
zeňská část mi připadá oprav-
du kouzelná. Navíc bydlím 
kousek od Zámecké zahrady 
a Řetenického lesoparku, čili 
tato místa bych asi zařadi-
la mezi ta skutečně oblíbená. 
Mám ráda rockovou hudbu, 
takže se mi líbí i klub KNAK, 
a pak oceňuji i výstavnost pi-
vovaru Monopol. Nejlépe si ale 
vždy odpočinu v termálním 
bazénu, který bohužel zatím 
kapacitně nestíhá a tak musí 
návštěvníci čekat na volné 
skříňky v šatně. Nejčastěji mě 

však lze vidět na Benešově ná-
městí při nástupu do pražské-
ho autobusu, odkud vyrážím 
za čtenáři a studenty po celé 
České republice.

A je ve městě něco, co vám 
vysloveně vadí?

Musím říct, že jsem se na 
úřadech a v obchodech větši-
nou setkala s velmi vstřícným 
jednáním, čehož si cením. Na 
druhou stranu mi připadá, že 
se v Teplicích příliš nemyslí na 
lidi žijící na okraji takzvané 
slušné společnosti. Asi bych 
také chtěla vidět více akti-
vit, které by sloužily jako pre-
vence sociálně-patologických 
jevů, nebo by alespoň zmírnily 

jejich dopad. A co mi vylože-
ně vadí a drásá mě, že teplic-
ké děti musí chodit denně ko-
lem casin, poboček sázkových 
kanceláří apod. Jezdím po celé 
republice a dvě casina na hlav-
ním náměstí města považuji za 
unikát. Do centra krásného lá-
zeňského města podobné pod-
niky nepatří.

Jak ráda trávíte volný čas?
Chtěla bych říct, že pěsto-

váním zeleniny, ale bohužel 
o zahradu jsem stěhováním 
přišla. Tudíž si ráda zaje-
du na výlet, jdu za kulturou, 
nebo si zatancovat. Myslím, že 
v tom se nijak neliším od zbyt-
ku populace. Nevlastním ale 

televizi, takže u seriálů večery 
netrávím. Jsem asi divná žen-
ská, ale nikdy jsem k tomuto 
žánru neinklinovala a spíše 
než do kina si raději zajdu do 
divadla. 

Co plánujete do budoucna?
Události posledních dvou let 

mě utvrdily v tom, že člověk 
nemá nic plánovat, protože 
v životě nevíme dne ani hodi-
ny. Můj jediný plán je žít při-
měřeně spokojený život, čehož 
bych ráda konečně dosáhla. 

Volné chvíle Martina trávila na zahradě, kde pěstovala zeleninu. foto: MB
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Dubské a Osecké slavnosti 

Totální nasazení 
v Proboštově 
Proboštov – Proboštov bude hos-
tit už třetí ročník festivalu Rock 
u rybníka. 27. července se může-
te těšit třeba na Totální nasaze-
ní, ale i na punkové SPS. Vystou-
pí ale i řada dalších kapel, na 
které se vyplatí k rybníku určitě 
zajet. Kdo na předchozích roční-
cích byl, jistě to potvrdí.  zt

INZERCE

Teplice – Nenechte si ujít festival 
Teplice Free Live. Prázdnino-
vý hudební festival, na kterém 
se neplatí vstupné. Uskuteč-
ní se 13. července na teplic-
kém náměstí Svobody. Jedná se 
o multižánrovou hudební akci. 
Zahrají například Toxic People, 
Děda Mládek Illegal band či Za-
kázané ovoce.  zt

Igor Barboi trio  
v Jazz Clubu 
Teplice – Sezonu zakončí v teplic-
kém Jazz Clubu Igor Barboi trio. 
Představí se Igor Barboi na akor-
deon, Martin 
Herbst na akus-
tickou kytaru 
a Vojtěch Čer-
mák na violon-
cello. Nevšední 
nástrojové slo-
žení, tři charizmatičtí hudebníci, 
hráčský um a odvážná aranž-
má již tak dokonalých hudeb-
ních perel, počínaje jazzovými 
standardy přes latinsko-ame-
rickou hudbu až po populární 
kompozice – to je ve zkratce Igor 
Barboi Trio. Koncert se usku-
teční 28. června od 20:00 hodin. 
Vstupné je 120 korun.  zt

Osek/Dubí – Na zajímavé open 
akce si během prázdnin může-
te zajet i do okolí Teplic. Vel-
kým lákadlem budou 23. a 25. 
srpna Dubské slavnosti. Uži-
jete si na nich skvělou hudbu 
v podání Mira Žbirky, Janka 
Ledeckého či Davida Kollera. 
Zapívá ale i František Nedvěd 
či Láďa Křížek. Nebude chybět 
ani mše v kostele či soutěž his-
torických vozidel. Kompletní 
program akce najdete na stra-
ně 2. Vyplatí se zajet si i na 
Osecké slavnosti s mnohaset-
letou tradicí, ty se uskuteční 
17. a 18. srpna. Čeká vás pouť, 

mnoho prodejních stánků 
a bohatý program.  zt

Na Malou Paříž 
do Zahradního domu 

Teplice – Až do září vás budou 
každou neděli od 15:00 hodin 
bavit hudebníci v rámci oblíbe-
né Malé Paříže v altánu u Za-
hradního domu. Aktuální pro-
gram vystupujících najdete na 
webové stránce www.mala-pa-
riz.cz. Vstup je volný.  zt

Na nádvoří zámku  
se vrací divadlo
Teplice – Chystá se další roč-
ník tradiční teplické přehlíd-
ky divadel. Divadlo na zámku 
se uskuteční 30. a 31. srpna 
a 1. září. Těšit se můžete na už 
17. ročník múzické přehlídky 
na vnitřním nádvoří teplické-
ho zámku.  zt

Centropol připravil speciální ceník 
pro chataře a chalupáře. Ušetří až třetinu 
nákladů na elektřinu.

Centropol pokračuje v zavádění revolučních ceníků. 
Vychází vstříc všem, kteří platí účty za elektřinu 
na chalupě, v letním domě či dokonce jen v garáži. 

Speciálně pro ně Centropol připravil ceník Mini. 
Vyplatí se však jen lidem se skutečně nízkou spotřebou, 
pro které Centropol snížil fi xní poplatek až o 90 %. 
Vyslyšel tak přání chatařů a majitelů dalších nemovitostí 
a vychází jim s cenou vstříc. 

Informujte se na pobočkách nebo volejte 478 575 555

Adresy jednotlivých poboček najdete na www.centropol.cz
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Fotbalové legendy neobhájily vítězství. „Rozstříleli“ je skláři AGC
Teplice – Tým z výroby laminova-
ných autoskel AGC Automotive 
Czech se stal vítězem 21. roční-
ku turnaje v malé kopané AGC 
Cup, který se uskutečnil na hřiš-
tích FK Teplice. Týmu FK Teplice 
v čele s legendami Pavlem Ver-
bířem a Štěpánem Vachouškem 
se tak nepodařilo obhájit prven-
ství z loňského roku, když je ve 
finále „rozstříleli“ právě skláři. 
Třetí místo si odvezli fotbalisté 
z výrobního závodu AGC v rus-
kém Boru. Letošního ročníku 

AGC Cupu, který byl součástí zá-
bavného dne pro rodiny zaměst-
nanců koncernu, se zúčastnilo 
15 fotbalových týmů.

„Velká gratulace patří týmu 
z Chudeřic, který se dokázal ve 
finále poprat s tak těžkým sou-
peřem, jakým tým s legendami 
fotbalových Teplic byl. Finále si 
v mnohém nic nezadalo s finá-
le Ligy mistrů, které se shodou 
okolností konalo ve stejný den. 
Je vidět, že v AGC máme nejen 
šikovné skláře, ale zároveň spor-
tovce, a především fotbalisty. Již 
nyní se těším na další fotbalové 
drama, které přinese příští roč-
ník našeho turnaje,“ řekl Libor 
Sehnal, personální ředitel AGC 
Flat Glass Czech.

Do letošního ročníku turna-
je se přihlásilo 15 mužstev ze 
všech závodů a společností sku-
piny AGC v České republice. Do 
Teplic přijely i týmy z ruských 

měst Klin a Bor, kde má skupina 
AGC své výrobní závody. Vedle 
3. místa fotbalistů z Boru si tým 
z Klinu odváží slušné 7. místo.

Součástí turnaje byl soutěžní 
a zábavný den pro děti zaměst-
nanců skupiny AGC, kterého se 
účastnily i děti z dětských domo-
vů. Program připravilo Divadlo 
v Pytli Petra Stolaře.

Fotbalový turnaj AGC Cup pa-
tří mezi aktivity, které skupina 
AGC pro své zaměstnance pra-
videlně připravuje. Nejen díky 
nim firma dlouhodobě boduje 
v soutěži o nejlepšího českého 
zaměstnavatele. Minulý týden 
AGC Flat Glass Czech obsadilo 
2. místo v regionálním kole sou-
těže Zaměstnavatel roku.  pr
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Teplicemi zazní hned 
čtyřikrát Kouzelná flétna 

Teplice – V červenci budete 
mít možnost hned několikrát 
v Krušnohorském divadle zhléd-
nout Mozartovu operu Kouzel-
ná flétna. 

Představí se Orchestr Severo-
české filharmonie Teplice, sólis-
té a sbor EHA Teplice i členo-
vé Brixiho komorního souboru. 
Dirigentem bude Norbert Baxa. 
Hraje se 26., 28., 30., a 31. čer-
vence od 19:00 hodin. Vstupné 
je od 70 do 150 korun. Poslední 
divadelní kus Wolfganga Ama-
dea Mozarta byl určen pro lido-
vé publikum Divadla na Vídeň-
ce, kde byl poprvé uveden 30. 
září 1791. Autoři vyšli z tradice 
starovídeňské kouzelné ope-
ry, jednoho z typů singspielu, 
zpěvohry kombinující zpívané 

a mluvené pasáže, v němž vedle 
postav ze světa lidí vystupovaly 
různé pohádkové bytosti i zvířa-
ta a své uplatnění našly i efekty 
jevištních mašinérií. Kouzelná 
flétna se stala nejslavnější ukáz-
kou tohoto žánru nejen díky 
pohádkovému příběhu, v němž 
princ Tamino za pomoci kouzel-
né flétny a komického společní-
ka Papagena hledá cestu k prin-
cezně Pamině, dceři Královny 
noci, ale také díky odkazům na 
zednářskou symboliku a v ne-
poslední řadě díky Mozartově 
okouzlující hudbě. 

Cestu do Prahy našla ope-
ra rok po vídeňské premiéře 
a poprvé byla hrána v budově 
dnešního Stavovského divadla 
25. října 1792.  zt

Teplicko objektivem 
Františka Fridricha
Teplice – Fotografie z ateliéru 
významného fotografa 2. po-
loviny 19. století uvidíte do 
6. září 2020 v teplickém mu-
zeu. 

Fridrich jezdil v sezoně foto-
grafovat do lázní, kde nacházel 
bohatou klientelu. Vedle Pra-
hy a Karlových Varů se Tepli-
ce staly Fridrichovým nejob-
líbenějším místem pro tvorbu 
snímků. Specializoval se na 
místopisnou fotografii, vydával 
celé cykly. 

V Teplicích provozoval sklad 
a sezonní fotografický ateliér. 
V roce 1867 si zřídil vlastní fo-
tografické nakladatelství a ote-
vřel obchod v ateliérové stavbě 
na střeše Kávového salónu. 

Prohlídka zámku 
v dobových kostýmech 

Duchcov – Zajděte si na nevšední 
prohlídku do Zámku Duchcov. 
Uskuteční se 5. a 6. července 
od 10:00 do 17:00 hodin. Inte-
riéry památky si užijete s prů-
vodci v dobových kostýmech. 
Návštěvníkům bude představe-
na i historie odívání, a to přímo 
na živých modelech.  zt

Vláčkem na  
prohlídku města
Teplice – I letos se můžete po 
Teplicích projet turistickým 
vláčkem Humboldt s průvod-
cem a poznat tak krásy svého 
města. Nástupní a výstupní 
místo je v centru města u OC 
Galerie.  zt

V kostele v létě  
zazní tři koncerty
Teplice – Kostel sv. Jana Křtite-
le ožije o prázdninách hned 
třemi koncerty. Už 8. července 
vás čeká recitál jednoho z nej-
významnějších koncertních 
kytaristů – Lubomíra Brabce. 
5. srpna je na programu Var-
hanní koncert a 19. srpna se 
můžete těšit na Duo Adamus – 
Chřibková.  zt

Na výstavě bude předsta-
vena osobnost Františka Fri-
dricha, jeho dílo a především 
jeho snímky Teplic a okolí 
s připomenutím tehdejší doby. 
Vystaveny budou originální 
snímky i velkoformátové re-
produkce snímků.  zt
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Nevytahujeme se,
ROSTEME!

Rozšiřujeme výrobu 
a hledáme posily do týmu

Proč pracovat u nás?
navýšili jsme mzdy
dostanete nástupní bonus až 80 tis. (po odpracovaných 2 letech)

další bonus až 80 tis. za doporučení zaměstnance
postavili jsme novou výrobní linku
našich zaměstnanců si vážíme, proto máme 
mnoho benefitů
máme přátelský kolektiv 

... a mnoho dalšího

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

inzerce 92x130 mm žít teplice.indd   1 16.05.2019   11:48:54

Zatančete si s Parta Bandem
Na terase Krušnohorské-

ho divadla se můžete pobavit 
při vystoupení skupiny Par-
ta Band. Koncert se uskuteč-
ní 26. června od 16:00 hodin. 
Vstup je volný. Hudební skupi-
na z Loun hraje nejen country 
repertoár, ale i populární hity 
80. až 90. let v podání zkuše-
ných muzikantů. V případě ne-
příznivého počasí bude akce 
odehrána v kavárně Krušno-
horského maskaronu.  zt

Středověké památky v muzeu

Putovní výstava fotografií 
uspořádaná městským úřadem 
v Úštěku, Regionální muzeem 
v Teplicích a Západočeskou uni-
verzitou v Plzni je umístěna ve 

foyer teplického muzea. V regi-
onu Úštěcka se zachovala řada 
významných gotických staveb, 
které zmiňovaná expozice po-
drobně představuje.  zt
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Šermíři přivezli dva bronzy 

č e r v e n  2 0 1 9

Děti si užily den s rybářským 
prutem a podběrákem

Stovky dětí z teplických škol si na Stínadlech užily svůj den
Teplice | Už tradičně patřila 
teplická Stínadla 1. červ-
na dětem. A zájem z řad 
dětí z mateřských škol 
a z 1. stupně základních 
škol byl opravdu veliký. Do 
AGC Arény dorazily téměř 
tři stovky dětí, pro které 

byly připraveny různé soutěže 
a atrakce.

Vše začalo na dětských 
atrakcích Divadla v pytli Pe-
tra Stolaře, který děti před 
stadionem zabavil různými 
dovednostními hrami. Pak ná-
sledovala prohlídka stadionu 
a přesun na umělou trávu, kde 
byly různé fotbalové soutěže. 
Celý program končil ukázkou 
hasičského sboru AGC, kde si 
děti mohly také zkusit stříkat 
požární hadicí. Dětský den na 
fotbalovém stadionu byl pro 
všechny velkým zážitkem.

„Dětský den měl opět veli-
ký úspěch, proto ho klub bude 
chtít zopakovat i v příštím 
roce. Budeme moc rádi, když 
účast bude ještě hojnější,“ 
dodává jeden z organizátorů 
Martin Kovařík.  gz

Na finále Mistrovství Čes-
ké republiky kadetů a kadetek 
nechyběli ani tepličtí šermíři 
a šermířky. Nejúspěšnější Tep-
ličankou byla nakonec Gábina 
Aigermanová, která po ne zrov-
na vydařené skupině sebrala 
své síly a odhodlání a prošla až 
do bojů o finále. Těžký zápas 
o finálovou osmičku s Hanou 
Volákovou z Dukly Olomouc byl 
vítězný, stejně jako s Eliškou 
Mirovskou z USK o čtyřku. Gá-
bina opravdu z posledních sil 
bojovala. Nevzdala to ani po pě-
timinutové zdravotní pauze, sice 
prohrála, ale odvedla úžasný 
výkon. Byl z toho bronz a skvělé 

zakončení kategorie kadetek. 
Na mistrovství České republi-
ky v šermu z Teplic vyjela i par-
ta našich minižáků ve složení 
Václav Krogner, Filip Kadeřá-
bek, Matěj Holaj, Jakub Račko-
vič a David Souček. Minižačky 

reprezentovala naše Veronika 
Landgrafová. Chlapcům se vel-
mi dařilo. Václav Krogner na-
konec získal skvělé třetí místo, 
ohromný pohár, velkou čokolá-
du a bronzovou medaili. 

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Pozdrav teplických 
gymnazistů z vodáku

Studenti 7. C, D a F Gymnázia 
Teplice vyrazili sjíždět Vltavu. 
Kdo vodu nikdy nezažil, neví, 
o co přichází. Kromě fotogra-
fií přivezli studenti z jihu Čech 
i tuto rýmovačku: „Když je krás-
ně na Vltavě, sjíždějí se jezy 
hravě. Počasí nám zatím přeje, 
přejíždíme přes peřeje. Proplou-
váme Krumlovem pod japon-
ským dohledem. Někteří tu sou-
lodí a jiní plavou pod lodí“. 

 Gymnázium Teplice

Den dětí ve škole Arkadie 
je už po několik let ve zname-
ní udice a podběráku. Teplic-
ká místní organizace Českého 
rybářského svazu spolu s jed-
ním z nejaktivnějších partnerů 
Arkadie, firmou Knauf Inslu-
lation, pořádá pro žáky školy 
a jejich kamarády ze stacioná-
ře rybářské závody. Také letos 
přichystali přátelé dětí z Arka-
die, rybáři z týmu Pavla Lasí-
ka, předsedy MOČRS, i nadšen-
ci z Knaufu, soustředění kolem 
ředitele Jana Brázdy, závody 
se vším všudy. Rybářské náči-
ní pro každého účastníka, ale 
také lákavé občerstvení byly 
výborným základem pro pří-
jemnou oslavu Dne dětí. Pak už 
rozdělení do dvojic – dospělý 

rybář a mladý adept rybaření – 
a nahazování, zasekávání, vy-
tahování, vyprošťování háčků, 
měření a nakonec vracení ryb 
do jejich vodního živlu. Potom 
doplnění energie u pultů s ob-
čerstvením a konečně vyhláše-
ní vítězů. Délky ulovených ryb 
se každému soutěžícímu sčíta-
ly, takže rybář s největší rybou 
nebyl automaticky vítězem. 
Největšího kapra, dlouhého 
64 centimetrů, ulovila celko-
vě třetí Blanka Jassukievičová, 
trofejního karase stříbřitého, 
dlouhého 50 cm, ulovil celkově 
druhý Jirka Kolář a na stupeň 
nejvyšší vystoupil s nejvyšším 
součtem délek ulovených ryb 
Mathias Teichert.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Děti se učily od 
thajských trenérů

Náš klub Leonidas gym se 
jako každý rok zúčastnil re-
publikového tréninku dětí 
a mládeže pořádaný C.M.T.A. 
Česká Muaythai Asociace. Jako 
klub se můžeme pyšnit nejvyš-
ší účastí dětí z celé republiky. 
Prezident C.M.T.A. Petr Ottich 
se ve čtvrtek 16. května poprvé 
setkal s novou velvyslankyní 
Thajského království v České 
republice, paní Ureerat Chare-
ontoh. Projednávali společně 
současnou, ale také budoucí 
spolupráci. Sama velvyslanky-
ně slavnostně zahájila doved-
nostní soutěž pro děti – Kids 
Muaythai Challenge v hale TJ 
Spoje v Praze. 

Při veřejném tréninku byly 
děti rozdělené do dvou kate-
gorií do 12 let a od 13 let. Děti 
do 12 let si užily skok do dálky, 
kliky, boj na kladině či rych-
lost kopů. Odměnou jim byly 
čokoládové medaile. Druhá 
skupina dětí od 13 let tréno-
vala s Thajci různé techniky. 
Posléze se k nim přidaly i děti 
mladší 12 let. Odpoledne jsme 
pak pro malé závodníky při-
pravili vyřádění v Jump Areně 
Praha a chlapci, kteří jezdí re-
prezentovat, zůstali na repub-
likové sparingy s dospělými 
zápasníky.

 Ladislav Horejš, 
Leonidas Gym Muay Thai Dubí
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 2. 7. – 5. 7.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce 18. 7. – 22. 7.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště  
15. 7. – 18. 7.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 9. 7. – 12. 7. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 1. 7. – 4. 7.
Krušnohorská – parkoviště 26. 7. – 30. 7.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
10. 7. – 13. 7.
Unčínská 22. 5. – 25. 5., 26. 6. – 29. 6.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
19. 7. – 23. 7.
Proboštovská x Táborská 11. 7. – 15. 7.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 28. 6. – 2. 7.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 25. 6. – 28. 6.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie  
28. 6. – 2. 7.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
11. 7. – 15. 7.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 27. 6. – 1. 7.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
2. 7. – 5. 7.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 25. 7. – 29. 7.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
5. 7. – 9. 7.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
18. 7. – 22. 7.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
24. 6. – 27. 6.
Husova x Arbesova – na parkoviště 4. 7. – 8. 7.
Potoční ul. 25. 7. – 29. 7.
A. Staška 1709-10 17. 7. – 20. 7.
A. Staška 1706-9 27. 6. – 1. 7.
Zemská 1439 18. 7. – 22. 7.
Hlávkova 12. 7. – 16. 7.
Scheinerova 28. 6. – 2. 7. 
Nedbalova x Fibichova 11. 7. – 15. 7.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 22. 7. – 25. 7.
Kopřivová x Trnková 2. 7. – 5. 7.
Severní x Na Haldách 18. 7. – 22. 7.

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

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

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

ky. Kompletní jízdní řády na-
jdete na webové stránce www.
arriva.cz. Do 29. září jsou o ví-
kendech na lince 484 (Teplice 
– Krupka – Fojtovice) v provo-
zu cyklovleky na označených 
spojích. Ve stejném termínu 

se můžete svézt i linkou 493 
(Teplice – Moldava, Dolní Mol-
dava). Na označených spojích 
budou v provozu cyklovleky. 
Od 29. června do 1. září bude 
možno přepravovat kola i ve 
všední den a to na spojích 103 
a 104.

Lanovka na „Komárku“ nepojede
Pozor při plánování výletu, 

lanová dráha na Komáří bude 
27. a 28. června mimo provoz. 
Ostatní dny pojede oblíbená la-
novka podle obvyklého jízdní-
ho řádu. Cesta lanovkou letos 
zdražila. Cestující zaplatí místo 
osmdesáti korun sto třicet. Ces-
ta tam i zpět přijde dospělého 
na 200 korun. Děti od 5 do 10 let 

zaplatí 100 korun a za zpáteční 
cestu 150 korun. Cyklistu stojí 
cesta na Komárku 150 korun. 
Dvousedačková lanovka je dlou-
há téměř 2,5 kilometru, což z ní 
dělá nejdelší lanovou dráhu bez 
mezizastávky v České republi-
ce. Lanovka je s celoročním pro-
vozem a ročně převeze zhruba 
50 tisíc lidí.

Mánesovo náměstí: do 30. července je úplně uzavřené Mánesovo náměstí. Uzavírka je 
z důvodu výstavby zastávky BUS, rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení.

Havířská: Došlo k zjednosměrnění Havířské ulice. Zjednosměrnění se týká úseku 
mezi ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve směru z ulice 
Proboštovská.

E. Dvořákové: Do 15. srpna je uzavřena ulice E. Dvořáková 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. 

U Hrádku: do 30. června je zmiňovaná ulice uzavřena z důvodu výstavby vodovodní 
a kanalizační spojky. 

Juditina: do 15. července je ulice uzavřena z důvodu rekonstrukce vodovodu. Objízdná 
trasa vede ulicemi Boleslavova stezka, Purkyňova, U Zámecké zahrady.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Jezero Milada – voda je vhodná ke koupání 
Přírodní koupaliště Osek – voda vhodná ke koupání
Koupaliště Hrob-Křižanov – voda vhodná ke koupání
Matylda – voda vhodná ke koupání 
Lom Benedikt – voda vhodná ke koupání 
Lom Varvažov – voda vhodná ke koupání 

P Ř Í R O D N Í  K O U P A L I Š T Ě

Od pondělí 24. června 2019 najdou občané odbor dopravy a odbor životního prostředí 
Magistrátu města Teplic na nové adrese Krupská 346/2. Více na www.teplice.cz. 

U P O Z O R N Ě N Í
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Charitativní běh na Stínadlech 
pomohl třem dětem z regionu

Teplice – Žlutomodrý fotbalo-
vý klub pomáhá handicapova-
ným. Naposledy při projektu 
Run and Help, kterou pořádal 
na Stínadlech teplický fotbalo-
vý klub ve spolupráci s Kon-
tem Bariéry. Charitativní akce 
měla za cíl vybrat peníze na 
pomůcky pro tři handicapova-
né děti z Ústeckého kraje. 

Spolu s teplickými fotbalisty 
přijeli akci podpořit i hokejis-
té HC Vervy Litvínov, čerstvé 
házenkářské šampiónky DHK 
Baník Most či kompletní re-
prezentace v házené žen. Ne-
chyběli ani bývalý hráči Pavel 
Verbíř a Štěpán Vachoušek 
i primátor Teplic Hynek  
Hanza. 

„Moc děkujeme zástupcům 
našich partnerských klubů, 
že podpořili nejen tuto akci, 
ale také dobročinnou chari-
tativní aukci dresů,“ říká ma-
nažer marketingu FK Teplice 
Martin Kovařík. Celkem se na 

Stínadlech sešlo více než šest 
set dětí a dospělých, kterým 
není lhostejný osud druhých, 
a kteří přispěli 45 tisíci ko-
runami. 

Celý výtěžek poputuje na ná-
kup zdravotních pomůcek pro 
tři handicapované děti z Ústec-
kého kraje – Kamilkovi z Roud-
nicka, Radečkovi z Mostu či 
Rozárce z Teplicka, která má 
souběžné postižení mentální 
a sluchové. Rozárku vychovává 
její babička a letos končí studi-
um na Základní škole Arkádie 
v Teplicích. I když je schopná 
částečně odezírat, tak by jí vel-
mi pomohlo, kdyby si mohla 
pořídit účinnější naslouchadla. 
Žlutomodří zároveň odstarto-
vali elektronickou aukci vybra-
ných originálních dresů týmů 
FK Teplice, HC Verva Litví-
nov, DHK Most a reprezentace 
ČR v házené žen, jejíž celý vý-
nos půjde též na pomoc těmto 
třem dětem.  gz
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Zdravá a krásná kůže díky pulznímu laseru Vbeam Candela

www.eucklinika.cz

Trápí vás kožní problémy? Toužíte po pružnější, jasnější a hladší pleti bez vrásek? Využijte moderní patentované 
technologie Vbeam Candela Perfecta – vysokovýkonného laseru, který pomáhá v léčbě širokého spektra kožních 
obtíží. 

Objednejte se na tel.: 477 102 207, Dermatologické oddělení EUC Kliniky  
Ústí nad Labem, Masarykova 2000/92, MUDr. Jaromíra Janků

Všestranná procedura
Ošetření pulzním laserem pomáhá při léčbě celé řady zdravotních a estetických problémů 
kůže – uplatňuje se zejména u klientů s akné, růžovkou, metličkovými varixy, lupénkou, virovými 
bradavicemi, jizvami a striemi.  Díky této metodě se dají odstranit též vrozené cévní poruchy 
a névy nebo žilky v obličeji.

Bezpečně a šetrně
Pulzní laser má schopnost ojediněle působit na kožním povrchu, ale i v hlubších vrstvách kůže, kde 
zásadně ovlivňuje krevní cévy, přičemž nepoškozuje okolní tkáň. 
Díky této moderní technologii se jedná o zcela bezpečnou, neinvazivní léčebnou metodu, která 
může být aplikována bez omezení věku. 

Zdravější a mladší pokožka
Pro rejuvenaci, tedy omlazení pleti, kdy se vysokovýkonný laser podílí na rychlém odbourávání 
starého vaziva v kůži, které je následně nahrazeno novým kolagenovým vazivem, je pulzní laser 
ideální. Kůže se omladí, zpevní a vyhladí, přičemž se podpoří její elasticita.
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