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Teplice se loučí s legendou
Jaroslav Kubera

*16. 2. 1947           †20. 1. 2020
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Neposlušná kůzlátka  
v divadle
Teplice – Už 4. února od 16.00 
a 17.00 je pro děti v Krušnohor-
ském divadle připravena pohádka 
O neposlušných kůzlátkách. Vstup-
né je 40 korun. Zdá se, že vlk má ve 
světě pohádek hodně špatnou po-
věst. Jakmile se někde objeví nějaká 
špatnost, určitě tam hledejte právě 
toto, vcelku pěkné zvíře. Konkrétně 
v naší pohádce z produkce nejstar-
šího amatérského hereckého soubo-
ru, Maňáskového divadla Teplice, se 
vlk snaží doběhnout tři zlobivá kůz-
látka, která neposlechnou rady své 
maminky. Ale protože jsme v pohád-
ce, nakonec všechno dobře dopad-
ne.  zt

Reprezentační ples 
města bude v únoru
Teplice – Zajděte si na XVII. Re-
prezentační ples statutárního měs-
ta Teplice. Už 14. února od 20.00 
vás čeká moderátor Vojtěch Bernat-
ský. Zahraje Janek Ledecký, Big Band 
teplické konzervatoře, T.K. Collecti-
ve, Frajerky z galerky. Nebude chybět 
módní přehlídka, retrodiskotéka i vy-
stoupení taneční skupiny VIVAjump 
Teplice. Vstupné je 400 korun.  zt
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Plesy v divadle 
31. 1.  Gymnázium Teplice – 4. maturitní ples
1. 2.  SPŠ Teplice – maturitní ples
7. 2.  56. Reprezentační ples  
 Českého porcelánu a. s. 
8. 2.  Gymnázium Teplice – 3. maturitní ples
14. 2.  XVII. Reprezentační ples města Teplice 
22. 2.  Hotelová škola Teplice –  
 maturitní ples
13. 3.  Maškarní ples  
 Krušnohorského divadla 
14. 3.  Společenský ples sportovců 
21. 3.  17. Reprezentační ples  
 Ústeckého kraje 

KINO KVĚTEN 
1. 2., 1330  Tlapková patrola:  
  Vždy ve střehu
1. 2., 1530  Dolittle
2. 2., 945  Pat a Mat: Kutilské trampoty
2. 2., 1330  Tlapková patrola:  
  Vždy ve střehu
2. 2., 1530  Dolittle
2. 2., 1730  Příliš osobní známost
2. 2., 1930  Star Wars: Vzestup Skywalkera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANETÁRIUM
26. 1., 1400 a 1600  Pohádky o Cvočkovi  
  Zažijeme společně příhody  
  profesorova psa Cvočka a jeho  
  kamarádky rakety Aminy, kteří  
  se společně vydali do vesmíru  
  prozkoumávat neznámé planety. 
26. 1., 1900  Hra světel a stínů  
  Blíže se seznámíme se stínohrou  
  těles ve sluneční soustavě.  
  Ukážeme si principy vzniku  
  zatmění Slunce či Měsíce, a nejen  
  to. Zajímat nás budou i příbuzné  
  úkazy. 
29. 1., 1600  Pohádky a souhvězdí 
  Série tří filmových pohádek,  
  ve kterých se znovu setkáme se  
  zvídavým popletou Rákosníčkem  
  a vydáme se s ním až na oblohu,  
  kde bude potkávat různá  
  souhvězdí a hvězdy. 
29. 1.,1900 Lednovou oblohou  
  Pomocí přístroje planetária se  
  podíváme na současný stav  
  oblohy. Ukážeme si hvězdy  
  a souhvězdí viditelná na obloze  
  od večera do rána. Během  
  naší procházky pod hvězdnou  
  oblohou se zmíníme o objektech  
  vhodných k pozorování pomocí  
  malých dalekohledů. Řekneme  
  si, jaké úkazy a děje se na obloze  
  odehrají. Podíváme se na  
  viditelnost planet a zmíníme  
  novinky a zajímavosti  
  z astronomie.

KONZERVATOŘ TEPLICE
27. 1., 1830  Koncert třídy zobcové flétny  
  sál Oáza 
28. 1., 1830  Koncert Josepha Ellera  
  (klarinet) (JD) sál Oáza 
4. 2., 800  Talentové zkoušky I. kola  
  přijímacího řízení pro školní  
  rok 2020/21 
  Termín pro omluvené bude  
  upřesněn 
5. 2., 1700  Společný koncert smyčcových  
  oddělení ZUŠ Teplice a teplické  
  konzervatoře (JD)  
  sál ZUŠ Teplice  
  (Chelčického 345/4) 
11. 2., 1845  Koncert „Teplická konzervatoř  
  se představuje...“  
  v koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven 
12. 2., 1400 Školní soutěžní přehlídka  
  komorní hry sál K 
15. 2., 1000 Přehlídka kytarových  
  talentů (PM) sál Oáza 
25. 2., 1845  Koncert „Teplická konzervatoř 
  se představuje...“  
  V koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven 
26. 2., 1800  Koncert v Regionální knihovně 
  Teplice (PM)  
  sál Regionální knihovny v Teplicích 
29. 2., 900  Přehlídka mladých talentů 
  Hra na smyčcové nástroje sál K 
10. 3., 1830 Společný koncert žáků ZUŠ  
  Ústeckého a Karlovarského kraje  
  a oddělení bicích nástrojů teplické  
  konzervatoře sál K 
11. 3., 1900  Varhanní koncert  
  Koncertní sál Domu kultury  
  Teplice 
13.–15. 3.  Beethovenovy Teplice 2020  
  (5. ročník klavírní soutěže)  

JAZZ CLUB
8. 2., 2000  Ivan Hlas Trio  
  Komorní sestava fungující už  
  nějaký čas kolem písničkáře  
  Ivana Hlase.  
15. 2., 2000  Jeff Alkire Quartet (USA/CZ) 
  Saxofonisté Ray Charles a John 
   Lee Hooker míří do  
  Evropy. Jeff Alkire (USA)  
  – saxofony, www.facebook.com/ 
  jeffalkiresaxophone/  
  California. 

21. 2.   Jan Spálený Trio  
  Jedná se o komornější verzi  
  známějšího uskupení ASPM. 
28. 2.   Ester Kočičková a Moody  
  Cat Band

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
29. 1., 1900  Maryša 
30. 1., 1700  Ještě kousek TDT, prosím!  
  2020
2. 2., 1030  Čtyřlístek a talisman moci 
3. 2., 1900  Cyrano 
11. 2., 1900  Věra Martinová 
  Jubileum Tour 2020
13. 2., 1800  Jiří Reissig: Návraty I.
14. 2., 2000  XVII. Reprezentační ples  
  města Teplice 
17. 2., 1900  Benátky pod sněhem 
20. 2., 1000 a 18.00  Princezna ze mlýna
21. 2., 1000  Princezna ze mlýna
21. 2., 2000  Ples taneční Dufkovi
24. 2., 1900  David Koller –  
  Acoustic Tour 2020
28. 2., 1900  Lordi 

DŮM KULTURY
28. 1., 1900  Zdeněk Troška a Marek Kališ
4. 2., 1600 a 1700  O neposlušných  
  kůzlátkách 
12. 2., 1900  Talk show s Josefem Dvořákem
18. 2., 1900  Valentýnský koncert
25. 2., 1800  Martin Loew – cestovatelská  
  diashow – Mongolsko

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 2. 2. 2020  Umění v nouzi!? Kunst in Not!?  
  – výstava Umění v nouzi!?  
  navazuje na loňskou výstavu  
  „Teplice za 1. republiky  
  1918-38“
do 6. 9.  Teplicko objektivem  
  Františka Fridricha 
do 21. 3.  Svět kostiček SEVA
8. 2. – 29. 3.  Kde pobýval Wagner – Domy  
  a krajiny od Drážďan po Prahu

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
13. 2., 1830  La Putyka – Biograf  
  Vydejte se do časů, kdy kino bylo  
  ještě biograf, kdy nemluvilo, bylo  
  černobílé, ale bylo i tak báječným  
  místem, kde jste se mohli  
  jako dnes bát, smát se, plakat  
  nebo se tajně potmě líbat. 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
9. 2., 15:00  Taneční odpoledne nejen  
  pro seniory  
  K tanci a poslechu hraje  
  Tomáš Laně

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
9. 3., 19:00  Steve „Big Man“ Clayton

INFORMAČNÍ CENTRUM OSEK
29. 1., 19.00  Hovory K plus K
5. 2., 16.00  Hypnotizér Jakub Kroulík  
  – odborná interaktivní přednáška  
  s Jakubem Kroulíkem. Součástí  
  programu budou praktické ukázky  
  sugesce a hypnózy na  
  dobrovolnících z řad návštěvníků. 
  Upozornění: Není vhodné hlásit  
  se na praktické ukázky hypnózy  
  a sugesce v případě, že máte  
  problémy se srdcem, berete  
  psychofarmaka či jste v jiném  
  stavu. Stejně tak se hodinu  
  a méně před besedou  
  nedoporučuje konzumace  
  alkoholu.
12. 2., 1700  K Valentýnu  
  Staropražské písničky
19. 2., 1600  Gastronomické odpoledne  
  s Bárou
26. 2., 1600  Hovory K plus K

GALERIE ITC OSEK
25. a 26. 1. od 900  Dobročinný bazar 
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Co říkáte na to, že se rekonstrukce nádraží znovu posouvá?

Antonín Moravec  
55 let, OSVČ 
Vycházím z tvrzení, že 
nádraží nepatří do majetku 
města. Samozřejmě by 

bylo hezké mít všechny budovy v Teplicích 
opravené, ulice stále čisté a všechny 
budovy s krásnou fasádou. To by se líbilo 
každému. Zvykl jsem si na fakt, že některé 
věci se podaří pomaleji, některé rychleji 
a některé vůbec. Vlastně na to neříkám 
nic. Čekám. 

Hana Machová  
50 let, Salesiáni Teplice  
Tak nějak jsem to čekala. 
Když jsem prvně měla 
radost, že se bude 

opravovat, byly mé děti ještě malé a teď 
už čekám první vnouče. Ta budova je 
překrásná, zasloužila by si naši péči. Je 
smutné, že na podobné projekty nejsou 
peníze. 

Lenka Stránská  
50 let, auditor  
Tak to tedy vůbec nemám 
radost. Na pořádnou 
rekonstrukci jsem se 

dost těšila. Často jezdím vlakem s žáky 
na šachové turnaje a zlepšení nádražní 
budovy, zázemí, prodejen bych uvítala. 

Jiří Řehák  
50 let, pedagog 
Náš region asi někdy urazil 
železničního boha. Trať na 
Moldavu už měla být dávno 

prodloužena do Německa. Kozí dráha je 
tak dlouho ve výluce, že obnovit zejména 
její teplickou část bude oříšek. O lovosické 
097 a sesuvu půdy škoda psát. No a teď 
má problém i rekonstrukce teplického 
nádraží, je posunuta až za rok 2022. Právě 
v regionu, který trpí zničeným prostředím, 
by měl být vyvinutý enormní tlak na 
využívání železniční dopravy. Je to facka 
Tepličanům.

A N K E T A
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Památkově chráněné nádraží 
se opravy nedočká ani letos 
Teplice – Na opravené nádraží si 
obyvatelé a návštěvníci města 
ještě počkají. Původně se mělo 
začít už loni, ale nezačne se 
ani letos.

Podle mluvčího Správy želez-
nic Marka Illiaše bude začát-
kem tohoto roku vypsáno vý-
běrové řízení na zpracovatele 
záměru projektu stavby a po 
jeho schválení bude další doku-
mentace následovat až v příš-
tím roce. Tepličtí zastupitelé na 
svém posledním jednání roz-
hodli, že požádají o dotaci na 
úpravu okolí nádražní budovy.

„Cílem je, aby tato v sou-
časnosti zanedbaná lokalita 
kolem nádraží mohla být v bu-
doucnu zrevitalizována, a to 
i s využitím případných zdro-
jů z dotací. Z mého pohledu je 
to volba správné lokality pro 
další rozvoj a tímto krokem 
v zásadě otevíráme dveře k bu-
doucímu zlepšení tohoto mís-
ta, a to ať se bude jednat o in-
vestice ze soukromých zdrojů 
nebo projekt, na kterém by se 
podílelo město,“ vysvětluje ná-
městek primátora Jiří Štábl.

Teplické nádraží si už re-
konstrukci zaslouží, historic-
ká budova je značně zanedba-
ná. Provoz budovy by měl být 
modernější a hospodárnější. 
Kromě vlakového nádraží se 
zachová i pošta a zlepšit by 
se měly i služby. První pat-
ro by mělo sloužit komerčním 

účelům. Nádraží v Teplicích 
využije denně zhruba 4 200 
cestujících.

„Já osobně bych byl rád, kdy-
by se budoucnost samotného 
nádraží, které je pro současné 
využití výrazně naddimenzova-
né, podařilo vlastníkovi objek-
tu co nejdříve dořešit. Nádra-
ží je jedním ze vstupních bodů 
do města a mělo by řádně plnit 
svůj účel i v souladu se součas-
nými trendy využití,“ dodává 
Štábl.

Secesní budova nádraží po-
chází z roku 1871 a je památ-
kově chráněná. Ve své době 
byla označována za jeden ze 
skvostů Rakouska-Uherska. 
Poslední velké práce se zde 
dělaly v roce 2005. Památkáři 
tehdy obnovili i některé vzác-
né fresky.  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

4

Lázně města? Rozhodne cenaEdisonka získala  
nové hřiště 

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME MC
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Teplice – O chátrající Hadí lázně, 
které jsou opět kulturní památ-
kou, má město stále zájem. Mi-
nistr kultury Lubomír Zaorálek 
zrušil rozhodnutí svého před-
chůdce Antonína Staňka, který 
Hadím lázním poslední den ve 
funkci odebral status kulturní 
památky. 

Budova lázní patří develope-
rovi Jaroslavu Třešňákovi, který 
chtěl objekt přestavět na lázeň-
skou léčebnu pro děti s pohybo-
vými poruchami, ale jeho záměr 
narážel na odpor památkářů, 
protože podle nich šlo praktic-
ky o zbourání budovy a stav-
bu nové. Majitel nabídl měs-
tu objekt lázní odkoupit. „Pan 
Třešňák lázně koupil za 15 mi-
lionů korun, teď za ně od města 
požaduje osmnáct. Aby se mu 

vrátily investované prostředky, 
které však patrné nejsou,“ říká 
primátor Hynek Hanza. Tepličtí 
zastupitelé na svém posledním 
jednání schválili záměr budovu 
Hadích lázní od majitele odkou-
pit. Město si nechalo zpracovat 
posudek, z kterého vyplývá, že 
se Hadí lázně dají ještě zachrá-
nit. Zchátralá budova má podle 
posudku hodnotu zhruba 6,8 mi-
lionu korun.

„Hadí lázně nechceme zbou-
rat, ale opravit. Nabídneme 
panu Třešňákovi cenu, která je 
totožná se znaleckým posud-
kem,“ sdělil primátor. Z posudku 
vyplývá, že zvrácení degradace 
budovy by přišlo na dvacet mi-
lionů korun. K tomu je potřeba 
připočíst samotnou revitalizaci. 
Zda k prodeji dojde, zatím jasné 

Hadí lázně byly prohlášeny kulturní 
památkou v roce 1958. Svému účelu 
přestala budova sloužit na přelomu 
tisíciletí a Jaroslav Třešňák ji vlastní od 
roku 2006. Od té doby chátrá. 

P A M Á T K A

není, záleží na vyjádření ma-
jitele. „Představuji si na místě 
například moderní muzeum lá-
zeňství, které tu chybí,“ dodává 
Hanza.  gz

Teplice – Dárek v podobě nového 
sportovního víceúčelového hři-
ště s umělým fotbalovým tráv-
níkem a osvětlením získali od 
města žáci teplické ZŠ Edisono-
va a členové Regionální fotbalo-
vé akademie Ústeckého kraje.

„Máme nové hřiště a dostali 
jsme na tři roky certifikát FIFA. 
Může se tady hrát, i když na 
zúženém hřišti, žákovská liga 
i soutěže dospělých do okresní-
ho přeboru,“ řekl ředitel ZŠ Edi-
sonova Vladimír Mašek. 

Nové sportovní víceúčelo-
vé hřiště s fotbalovým umělým 
trávníkem a osvětlením bylo 
vybudováno u základní školy 
v Trnovanech na místě bývalého 
atletického oválu s vnitřním fot-
balovým hřištěm a přišlo měst-
skou kasu na 17 milionů korun. 
„Jsem rád, že město pokraču-
je v pravidelné podpoře sportu 
a mládeže. Budujeme nová spor-
toviště, otevřeli jsme zimní sta-
dion, zrekonstruované aquacent-
rum a tohle je další stavba, která 
bude sloužit nejen akademikům, 
ale především škole,“ dodal pri-
mátor Hynek Hanza.  gz

Centrum pro bezdomovce v Řetenicích je otevřené
Teplice – Nové denní centrum 
pro lidi bez domova fungu-
je od ledna v Teplicích, provo-
zuje ho nezisková organizace 
Květina a sídlí Denisově ulici 

v Řetenicích. Pro klienty je ote-
vřeno každý pracovní den 8:00 
až 15:00, o víkendu a ve svátky 
pak 10:00 až 14:00 hodin. Vznik 
služby podpořilo město dotací 

160 tisíc korun. Lidé žijící na 
ulici se v centru můžou umýt, 
dostanou jídlo a obleční, ale 
také jim pracovníci poradí nebo 
pomůžou najít přivýdělek.  gz

Investice poputují do MHD, škol, 
kulturního domu i studií

Winter Run už v únoru na Miladě

Teplice – S masivními investice-
mi počítá rozpočet Teplic na le-
tošní rok, který schválili zastu-
pitelé. Příjmy jsou 1,12 miliardy, 
výdaje pak 1,44 miliardy korun. 
Rozpočet je naplánovaný jako 
schodkový. Teplice mají úspory 
700 milionů. 

Investovat chce město napří-
klad do infrastruktury trole-
jových tratí v ulicích Obránců 
míru, Maršovská, Bohosudov-
ská, Stanová a Jana Koziny 
v úseku Emílie Dvořákové – Přít-
kovská. Nakupovat se budou 
i nové trolejbusy. „Chceme mít 
městskou hromadnou dopravu 

kompletně elektrifikovanou 
a zároveň přejít z dieselových 
autobusů na hybridní trolejbu-
sy,“ řekl teplický primátor Hy-
nek Hanza. V plánu je i moder-
nizace foyer Domu kultury. Další 
peníze půjdou i do oprav škol, 
chodníků a staveb parkovišť. 
„Zadáme také studii na výstav-
bu víceúčelového atletického 
stadionu a in-line dráhy v Tep-
licích. Čeká nás také přípra-
va stavby nové mateřské školy 
a v plánu jsou další důležité kro-
ky i na poli cestovního ruchu,“ 
dodal náměstek primátora Jiří 
Štábl.  gz

Chabařovice – Úvodním podni-
kem třetího ročníku sportov-
ního seriálu Milada Tour bude 
první únorovou sobotu zimní 
běh Milada Winter Run.

Pro velký zájem se rozhod-
li organizátoři podobně jako 
v loňském roce navýšit kapacitu 
až na 500 běžců. Ty čeká nové 
zázemí, které bude v letošním 
roce ve sportovní hale v Chaba-
řovicích. „Proměnou prošly také 
jednotlivé trasy, které tvoři-
li sami běžci. Na kratší 5,3 km 
dlouhé trase si užijí nejen pří-
mého kontaktu s vodní hladi-
nou, ale i výhledů na celé jezero 
i České středohoří. Delší trasa 
v délce 12,5 km bude náročnější, 

ale přesto velmi rychlá. Klasický 
okruh kolem jezera je okořeněn 
tradičním výběhem od Roudnic-
ké pláže, běžci si také vyzkou-
ší nově upravené cesty nejen 
podél jezera, ale i nad jezerem,“ 
popisuje za pořadatele Michal 
Neustupa.

Mezi novinky patří rozšířený 
moderátorský tým, kdy Marka 
Vobra doplní ústecký David Cih-
lář. Radost dětem určitě udělají 
funkční trička zdarma. V letoš-
ním roce se také poprvé nejlepší 
sportovci celého seriálu mohou 
těšit na finanční odměnu v hod-
notě deset tisíc korun.

Do závodů je možné se přihlá-
sit na www.miladatour.cz.  gz
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Trnovany se opraví, ale bez Jezevčíka

Kubera by mohl být 
čestným občanem

Aplikace loni přijala rekordní počet hlášení
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Teplice – Radnice v Teplicích 
chce zkulturnit část Masaryko-
vy ulice v Trnovanech. Nechala 
si předloni za 193 tisíc korun 
vypracovat studii na vylepše-
ní prostoru od kruhového ob-
jezdu poblíž OBI po červený 
kostel. Jde hlavně o podlouhlý 
objekt s obchodními prosto-
ry, kterému se říká Jezevčík, 
a jeho blízké okolí.

Město se rok snažilo jednat 
s vlastníky nemovitostí, ale 
bez úspěchu. „Jednání byla ob-
tížná a nikam nevedla,“ řekl 

primátor Hynek Hanza. „Tak-
že jsme se rozhodli realizovat 
úpravy ploch podle studie jen 
kolem Jezevčíka. Práce na pro-
jekční přípravě by měly být za-
hájené už letos. Byl bych rád, 
kdybychom s realizací začali 
ještě do konce tohoto volební-
ho období,“ dodal.

Návrh radních na zaháje-
ní projekční přípravy úpravy 
ploch kolem trnovanského ob-
chodního komplexu s vynechá-
ním Jezevčíka schválili i tep-
ličtí zastupitelé. Město opraví 

chodníky, ostatní plochy a sou-
visející komunikace. 

„Studie rozdělí prostor na 
zóny pro tranzitní, obslužnou 
a cyklistickou dopravu a pro-
stor pro chodce. V prostoru pro 
pěší navrhuje odstranit stáva-
jící bariéry, otevřít ho a zpře-
hlednit. Vozovka je od prostoru 
pro chodce a cyklisty oddělena 
osázenými květináči. Navrhuje 
také nové dopravní uspořádání 
v ulici Antala Staška s navýše-
ním parkovacích míst,“ upřes-
ňuje primátor Hanza.  gz

Teplice – Nejvíce hlášení od 
roku 2015, kdy teplická radni-
ce spustila aplikaci k nahláše-
ní nepořádku či závad, úřed-
níci zaznamenali v loňském 
roce. „Přišlo 650 hlášení. Jedná 
se o rekordní počet. V letech 
2016 až 2018 byl průměr přija-
tých hlášenek 484 ročně,“ říká 
Jiří Hrad z oddělení informati-
ky a výpočetní techniky teplic-
kého magistrátu.

Nejvíce nahlášených 
závad bylo v květnu, 

čtyřiasedmdesát. Květen je už 
tři roky po sobě měsícem, kdy 
se hlásí nejvíce závad. „Nej-
častěji se nahlašovaly záva-
dy týkající se zeleně ve městě, 
závad na komunikacích a třetí 
místo patří svozu odpadu,“ do-
plňuje Jiří Hrad.

Od července 2015, kdy byla 
služba Hlášení závad spuště-
na, bylo k začátku ledna 2020 
přijato celkem 2 400 hláše-
ní. Z toho je celých 96 pro-
cent vyřešených. Důvodem 

nevyřízených hlášení je větši-
nou to, že závada není na ma-
jetku nebo ve správě města.

„Portál Hlášení závad fungu-
je a je operativně řešen, ve val-
né většině jsou na něj psány 
relevantní připomínky a pod-
něty. Samozřejmě je tam mož-
né hlásit i nepořádek ve měs-
tě,“ říká náměstek primátora 
Jiří Štábl.

Aplikaci Hlášení závad na-
jdete v menu na webu města 
www.teplice.cz.  gz

Teplice – Dlouholetý primátor 
města, předseda Senátu a tep-
lický patriot Jaroslav Kubera se 
nejspíš stane in memoriam čest-
ným občanem Teplic. Navrhne 
to primátor Hynek Hanza. Pod-
poru zřejmě získá napříč zastu-
pitelstvem. „Navrhovali jsme to 
už v únoru 2017, takže jsme jed-
noznačně pro,“ řekl opoziční za-
stupitel Jakub Mráček. Kubera 
náhle zemřel 20. ledna. Posled-
ním čestným občanem Teplic se 
stal v prosinci 2018 válečný ve-
terán Kurt Taussig.  gz

Skříňky na Angeru 
do konce ledna zmizí
Trnovany – V areálu na Ange-
ru, který je hojně využíván mi-
lovníky skateboardu a inline 
bruslí, nechalo město na konci 
loňského března nainstalovat 
patnáct nových uzamykatel-
ných skříněk. 

Pořízení vyšlo městskou 
kasu na 70 000 korun. Během 
několika měsíců jsou úplně 
zničené. „Byly dvakrát poško-
zeny, opravy vyšly na více než 
12 000 korun a v listopadu zni-
čeny úplně. S opravou a insta-
lací nových skříněk se tak již 
nepočítá a do konce ledna bu-
dou odstraněny úplně,“ řekla 
Radka Senftová z teplického 
magistrátu.  gz

V botanické zahradě 
zaplatíte i kartou
Teplice – Botanická zahrada od 
ledna přijímá většinu plateb-
ních karet. Zaplatíte zde i bez-
kontaktně mobilním telefonem 
nebo chytrými hodinkami. Jedi-
ná botanická zahrada v Ústec-
kém kraji byla založena prvního 
ledna 2002. Výstavní skleníky 
mají celkovou plochu asi 2 400 
metrů čtverečních. Na návštěv-
níky čeká xerický, tropický i sub-
tropický skleník nebo křížov-
kářský záhon. Zahrada se snaží 
představit flóru napříč kontinen-
ty. V tropickém skleníku určitě 
nepřehlédnete vodopád a zříce-
ninu mexické pyramidy.  gz

Severočeské derby pomohlo sehnat peníze na léčbu nemocného trenéra
Teplice – Derby žlutomodrých 
fotbalistů s Ústím v zimní pří-
pravě se neslo v duchu boje pro-
ti zákeřné nemoci, která postih-
la bývalého gólmana ústecké 
Army Radima Nováka, v součas-
nosti trenéra teplické klubové 
akademie. Ten bojuje s rako-
vinou slinivky. „Radim Novák 
je bývalý dlouholetý brankář 
a později trenér v FK Ústí a po-
slední dva roky je u nás v FK 
Teplice jako trenér kategorie 

U17. Na konci loňského roku 
mu byla diagnostikována rako-
vina slinivky. Tento přátelský 
zápas se proto nabízel jako pod-
pora pro jeho osobu, proto byly 

oba týmy v kontaktu a vznik-
lo z toho vybírání finančních 
příspěvků, ale také fotka obou 
týmů s transparentem,“ říká 
Martin Kovařík z FK Teplice. 

Teplice - Od ledna musí být pod-
le nového zákona očipovaný 
každý pes starší šesti měsí-
ců. Samotné čipy toho příliš 
neumějí, a protože neexistu-
je jednotná celorepubliková 
databáze, tak ani povinný čip 
nepomůže ztraceného psa na-
jít. Vstříc majitelům psů vyjde 
město. Spustilo vlastní data-
bázi, do které po zaplacení 
poplatku budou moci maji-
telé nechat zapsat číslo čipu 
svého mazlíčka s kontaktem, 
na který se policie má obrá-
tit, když zatoulané zvíře na-
jde. „Je to služba navíc, ale 
zařídit ji nebylo nic náročné-
ho. Čtečky už policisté mají, 
takže jsme ještě zřídili dálkový 

Fanoušci přispívali na speciální 
léčbu, kterou absolvuje a kte-
rá bude nákladná. Celkem se 
vybralo 41 200 korun. Svého 
honoráře vzdali i rozhodčí utká-
ní, dále přispěli také oba týmy 
a zaměstnanci klubů. „Radimo-
vi věnujeme kompletní výtě-
žek. Všechny nás zpráva o jeho 
nemoci zasáhla, proto jsme se 
rozhodli mu pomoct, uvažujeme 
i o jiných formách podpory,“ do-
dává Martin Kovařík.  gz

Čip pomůže najít zatoulaného psa
přístup k registru. V očkova-
cím průkazu má pes nálepku 
s čárovým kódem, kterou si 
načteme a spojíme s údaji za-
danými jeho majitelem,“ do-
dal primátor Hynek Hanza. Do 
teplického registru se dostane 
městská policie, která spravu-
je útulek a stará se o odchyt 
zaběhnutých zvířat. A zapíše-
te se do něj při placení ročního 
poplatku za psa. Výše poplat-
ku zůstává beze změny. Maji-
telé čtyřnohých miláčků v Tep-
licích zaplatí za jednoho psa 
roční poplatek ve výši 200 ko-
run, za každého dalšího 1 300 
korun. Senioři nad pětašede-
sát let platí za každého dalšího 
psa 300 korun.  gz



F I R M Y  V   R E G I O N U v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z

6

MC
20
20
00
08

Dar sklářů pomůže plnit paralympijský sen 
Teplická sklárna 
AGC Flat Glass 
Czech věnovala 
v závěru minulého 
roku dalších 
150 tisíc korun 
lidem se zdravotním 
postižením. Sto tisíc 
korun získala tradičně 
teplická Arkadie, která 
dlouhodobě pečuje 
o děti s tělesným 
nebo mentálním 
postižením.

Další peníze získaly zdra-
votně postižené sportovky-
ně Lenka Kadetová a Martina 
Šimonová, které se připra-
vují na letní paralympiádu 
v japonském Tokiu. Každá 
sportovkyně dostala 25 tisíc 
korun. 

„Každoročně předáváme na 
konci roku dar organizacím 
nebo jednotlivcům z regionu, 
kteří finanční podporu sku-
tečně potřebují a zaslouží si 
ji. Letošní podpora dvou míst-
ních sportovkyň je pro nás 
trochu specifická v tom, že se 
obě dámy připravují na para-
lympiádu v japonském Tokiu. 
Pojedou tedy do země, kde 
vznikl a sídlí koncern AGC. 
Věříme, že jak pro Lenku, tak  
i Martinu to bude mimořádný 
zážitek,“ řekl country mana-
žer společnosti AGC Flat Glass 
Czech Zdeněk Frelich.

Teplickou Arkadii podpo-
ruje AGC Flat Glass Czech 
mnoho let. Pravidelně posí-
lá finanční příspěvek na její 

činnost. Arkadie je základní 
a praktická škola, provozuje 
ale také chráněné dílny a po-
skytuje další sociální služby 
dětem i dospělým se zdravot-
ním postižením. Handicapova-
ná sportovkyně Lenka Kade-
tová dlouhodobě reprezentuje 
Českou republiku v cyklisti-
ce. Poprvé se paralympiády 
účastnila v roce 2012 v Lon-
dýně, kde si vedla výborně. Ve 
sloučené kategorii mužů a žen 
obsadila 4. místo v časovce 
a 3. místo v silničním závo-
du. Martina Šimonová si zase 
odvezla bronz ve vrhu koulí 
z letošního Mistrovství světa 
v para-atletice v Dubaji. Byl to 
dosud její životní úspěch.

„Lenka Kadetová i Martina 
Šimonová jsou zkušené repre-
zentantky, které již dosáh-
ly skvělých výsledků. Navíc 
pocházejí z regionu, Lenka 

Byl to pro nás opravdu neskutečný dar. Připravujeme se na letní paralymiádu v japonském 
Tokiu a 25 000 korun každé z nás přípravu usnadní. Sport handicapovaných je podporovaný 
opravdu minimálně a my se díky finančnímu daru můžeme v klidu snažit splnit limit na 
paralympiádu. První možnost budeme mít v dubnu na Grand Prix v Dubaji. Poděkovat 
musíme i Petře Přímanové z nadace Na křídlech motýla, že nás společnosti AGC navrhla. 
Lenka Kadetová a Martina Šimonová, zdravotně postižené sportovkyně

My si nesmírně vážíme toho, že AGC je pravidelným každoročním sponzorem Arkadie a je 
to pro nás zavazující. Darovanou částku 100 000 korun využijeme převážně na vybavení 
našich zařízení a hlavně stacionáře v Krupce, který pro nás v současné době město Krupka 
rekonstruuje. 
Lenka Machaloušová, ředitelka Arkadie

J A K  K O N K R É T N Ě  P E N Í Z E  O D  A G C  V Y U Ž I J E T E ? 

Richard Müller zazpíval oblíbené hity i nové skladby. foto: 3x: AGC

Finanční podporu od teplických sklářů letos převzaly handicapované sportovkyně Lenka Kadetová s Martinou Šimonovou a ředitelka Arkadie 
Lenka Machaloušová. 

z Mostu a Martina přímo 
z Teplic. Věříme proto, že naše 
podpora jim pomůže v kvalitní 
přípravě pro nadcházející pa-
ralympiádu,“ dodal Libor Se-
hnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech. Para-
lympijské hry letos hostí od 
25. srpna do 6. září Tokio. Je 
připraveno 537 medailových 

soutěží ve 22 disciplínách, 
kterých se zúčastní 4 400 
sportovců z celého světa. 

Finanční dary společnost 
AGC předala na svém tradič-
ním vánočním koncertě, kde 
vystoupil zpěvák Richard 
Müller spolu s hudebníkem 
Michaelem Kocábem a sklada-
telem Ondřejem Soukupem. 

Slavnostním večerem provázel personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal.
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Nikdo nestál v čele města tak dlouho 
a netěšil se takové popularitě jako 
Jaroslav Kubera. Proslul žertovnými 
i kontroverzními výroky. Náruživý 
kuřák, oblíbený dlouholetý primátor, 
amatérský herec i skvělý tanečník. Patří 
k Teplicím. Možná největší osobnost 
Teplic posledních třiceti let. Takový 
zůstává ve vzpomínkách Tepličanů.

„Vždy byl plný energie, humoru, o vše 
se zajímal. Jako primátor Teplic budoval 
silné město, které je pro Arkadii jedním 
z nejvýznamnějších partnerů. Ze soukromých 
rozhovorů s ním vím, že byl velmi hrdý na 
svoji rodinu, byl si vědom silné podpory 
manželky. V úkolech na leden mám napsáno: 
Domluvit schůzku s Kuberou – bohužel už 
k tomu nedojde a je mi to moc líto.“

 Lenka Machaloušová,  
ředitelka společnosti pro zdravotně 
postižené Arkadie

„Znal jsem Jaroslava Kuberu osobně více 
než pětadvacet let, dlouhá léta jsme spolu 
pracovali. Byl to stranický kolega, velký 
učitel politiky. Velký učitel toho, že se má 
nechat lidem svoboda. V tom byl můj velký 
vzor. Hlavně v tom, že stát, potažmo město 
má být jakýmsi pečovatelem o veřejné 
prostředí, ale v tom prostředí má nechat 
lidi žít volně. Věřil lidem, věřil v jejich úsudek 
a věřil jim v tom, že se o sebe dokáží 
postarat sami a nechal jim ten prostor. 
Proto také je město Teplice zcela jiné než 
ostatní města na severu Čech. Je barevné, 
je veselé a právě on vnesl do města krédo 
„Usmívejte se, jste v Teplicích“. Sám miloval 
humor a nadsázku, ale kolikrát do ní dokázal 

zabalit i vážné věci. I proto tento způsob 
používal na sdělení i vážných záležitostí. 
On svou osobou i svým naturelem poutal 
pozornost všech věkových kategorií. Dokázal 
sdělit jednou či dvěma větami informaci 
a pochopil ji jak bezdomovec, tak dělník, 
inženýr nebo prezident. Byl autentický, 
přímý, dobrosrdečný. Co na srdci, to jazyku 
a další charakteristická vlastnost bylo to, že 
neznal chodit kolem horké kaše. On do té 
kaše vstoupil a klidně si nechal popálit nohy. 
Snažil se prosadit svůj názor a debatovat 
o něm.“

 Hynek Hanza, primátor Teplic, 
bývalý náměstek Jaroslava Kubery 
a spolustraník

„S Jardou jsem se znal v podstatě třicet 
let. Začali jsme spolu dělat v Teplicích, jak 
se říká revoluci. Jako novinář-fotoreportér 
jsem s ním byl ve styku skoro každý druhý 
den. Byl také na mých vernisážích. Teď 
nedávno byl na mé výstavě fotek Uhlí 
a samet v Senátu České republiky. Vždy mi 
zvedl telefon, nikdy nedělal machra, vždy se 
bavil s každým. Byl to prostě zlatíčko, byla 
s ním sranda, měl jsem ho rád. Znal jsem se 
dobře i s jeho paní, takže na něj vzpomínám 
jen v superlativech. Jarda byl „malý velký 
muž“. Vždy se zdálo, že vše zlehčuje, ale to 
nebyla úplně pravda. On měl v jádru věci 
obrovský smysl a věděl, co říká, jen to uměl 
jinak podat, než to podávali jiní politici.“ 

 Miroslav Rada, fotograf

„Jaroslava Kuberu jsem znal dlouhá léta, 
téměř třicet let, kdy spolu působíme 
v politice. I když se naše politické názory 
často rozcházely, vždy jsem si jej jako 

člověka i politika vážil a naše komunikace 
a spolupráce byla poctivá a férová.“

 Oldřich Bubeníček,  
hejtman Ústeckého kraje

„Byl to obdivuhodný pracant. A jeho lidské 
a lidové pojetí, že se s kýmkoli dokázal 
bavit o čemkoli, to na všechny velmi dobře 
působilo. Byl to ohromně příjemný člověk. 
A i když měl člověk jiný názor, tak on se 
s nikým nedohadoval, ale vyslechl si to 
a udělal si to podle svého, což je v pořádku. 
Člověk ho musel uznávat, i když si vlastně 
někdy myslel něco jiného. A to si myslím, 
že je velice důležité. Dokázal vše krásně 
skloubit, hledat kompromis a ještě se s ním 
člověk krásně pobavil.“

 Pavel Šedlbauer, předseda 
představenstva FK Teplice, senátní 
protikandidát

„Jaroslava Kuberu jsem nejdříve potkával 
v devadesátých letech jako novinář. On, 
jako jeden z mála politiků, si vždy udělal čas 
a byl ochoten odpovědět na cokoliv. Jeho 
další charakteristickou vlastností byl smysl 
pro humor. Nejen že s ním vždy byla legrace, 
ale především žádnou legraci nezkazil. 
Ať již dirigoval Severočeskou filharmonii 
Teplice, s kapelou Clarinet Society zpíval hit 
Mackie Messer či se suverénně zhostil role 
principála ve Smetanově Prodané nevěstě 
na prknech Krušnohorského divadla, vždy 
za tím kromě recese byla i poctivá příprava 
a zodpovědná účast na zkouškách. Mladí 
operní pěvci z kanadského Vancouveru 
a americké Floridy nechtěli věřit, že s nimi 
na pódiu stojí (a před divadlem kouří) 
skutečný primátor a senátor. Díky Jaroslavu 

Kuberovi se Teplice opět staly přirozeným 
kulturním centrem regionu. Jeho jméno 
bude dál s Teplicemi spojováno tak, jako 
jsou spojovány lázně, sklo, fotbal a skupina 
Kabát.“

 Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury 
a Krušnohorského divadla

„Každé setkání s ním probíhalo v přátelské 
a uvolněné atmosféře. Vždy ho zajímalo, 
co děláme, na pozvání mezi nás chodil. 
Nikdy s tím neměl problém. Uměl mluvit 
s každým a to se mi na něm líbilo. Chodil 
mezi obyčejné lidi, lidí se nebál. V Teplicích 
už nějaký rok žiji a nemusel jsem vždy se 
vším souhlasit, protože jsem jiná generace, 
je mi osmdesát pryč, tak i přes to všechno 
jsem se s ním rád potkával.“ 

 Josef Obršál, senior, Svaz 
postižených civilizačními chorobami

„Když se v České republice řeknou Teplice, 
každého napadne Kubera. Pan Jaroslav 
Kubera hájil základy demokracie, měl pevné 
a jasné názory, v kterých se vyznali úplně 
všichni. Jeho humor, elán a chuť do práce, 
nám bude všem chybět.“

 Petr Šíla, ředitel teplické Botanické 
zahrady a spolustraník

Končí epocha Kuberových Teplic
Teplice - V pondělí 20. ledna 
skončil jeden lidský život, ale 
také jedna epocha města Tep-
lice spjatá se jménem jeho no-
sitele. Z tohoto světa odešel 
dlouholetý teplický primátor 
a předseda horní parlament-
ní komory Jaroslav Kubera. 
Ve svých 72 letech zemřel tak, 
jak žil. Dramaticky, za obrov-
ského zájmu celé republiky. 

Teplice proměnil v prospe-
rující, obchodně zajímavé 
a turisticky přitažlivé město, 
v Ústeckém kraji výjimečné. 
Jeho optimismus, selský ro-
zum, někdy neústupnost a pro 
některé přílišná spořivost byly 
doplněny otevřeností, přímos-
tí jednání a uměním „normál-
ně“ mluvit s lidmi, a to i na 
ulici. I díky těmto vlastnostem 
šestkrát zvítězil v komunál-
ních volbách, šestkrát byl zvo-
len starostou nebo primáto-
rem. Uměl si získat novináře, 
stal se jejich „miláčkem“ a me-
diálně nejznámějším propagá-
torem města Teplice v Česku 
a ve světě.

Jaroslav Kubera se naro-
dil 16. února 1947 v Lounech, 

vystudoval gymnázium, 
vysokoškolské studium 

nedokončil. V letech 1967 
až 1969 pracoval v oddělení 

P A T Ř Í  K   T E P L I C Í M  J A K O  L Á Z N Ě ,  S K L O  I   K A B Á T

dovozu Sklo Unionu Teplice 
a poté až do roku 1990 v ob-
chodním oddělení Elektrosvi-
tu Teplice.

V letech 1990 až 1994 byl 
tajemníkem Městského úřa-
du Teplice. Od roku 1994 stál 
jako starosta a později pri-
mátor v čele Teplic dlouhých 
24 let. Do Senátu byl poprvé 
zvolen v roce 2000, od té doby 
mandát vždy obhájil a v roce 
2018 se stal předsedou horní 
komory. V roce 2017 zvažoval 
Kubera kandidaturu na pre-
zidenta proti Miloši Zemano-
vi. Ve stejném roce získal roli 
prezidenta Edvarda Beneše ve 
filmu Toman.

S manželkou Věrou spolu 
byli od roku 1968 a mají dvě 
dcery. Po padesáti letech se 
znovu vzali v září 2018. Jaro-
slav Kubera proslul jako váš-
nivý kuřák, který vehementně 
kritizovat protikuřácký zákon. 
„Restaurace mají být kuřácké 
a nekuřácké. Provozovatelé 
vesnických hospod už ani ne-
nadávají, spíše pláčou a zaví-
rají hospody,“ řekl před časem 
pro Žít Teplice.  zt



v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z

8

R O Z H O V O R

Zdeněk Skořepa: Město jako jsou Teplice si hokejový klub zaslouží

Aktivní hokej už mu nechybí, teď se věnuje rodině a podnikání. foto:  archiv ZS

Úspěšný hokejový útočník Zdeněk 
Skořepa startoval za reprezentaci, hrál 
hokej v Americe, Rusku i českou extraligu. 
Stál u zrodu hokejového klubu HC Teplice 
Huskies, který se zaměřuje na děti a mládež. 
Je jeho čestným prezidentem. Huskies chtějí 
vrátit hokeji ve městě důvěru a začít budovat 
jeho novou éru. 
Gabriela Zlámalová

Narodil jste se na Teplicku, 
v Duchcově. Jak vzpomínáte 
na dětství?

Na dětství vzpomínám rád, 
do svých 8 let jsem vyrůstal na 
vesnici Pokrok, která dnes již 
neexistuje. Byla to taková kla-
sická vesnice, kde se všichni 
znali a navzájem si pomáha-
li. My děti jsme lítaly celý dny 
venku, lezly po stromech, hrá-
ly fotbal a dělaly všechny mož-
ný blbosti. Poté jsme se pře-
stěhovali do Oseku a já začal 
dojíždět do Litvínova do spor-
tovní školy a vše se začalo to-
čit kolem hokeje.

Máte to tady rád? 
Bydlím v Oldřichově, takže 

do Teplic to mám kousek, děti 
do města chodí do školy a dá 
se říct, že v Teplicích trávím 
spoustu času. Město se mi líbí, 
hodně se mění k lepšímu a je 
tam spousta vyžití.

Kdo vás jako malého vedl ke 
sportu?

Ke sportu mě vedli rodiče, 
především táta, který se mnou 
objížděl všechny zápasy a tur-
naje. S hokejem jsem začínal 

na starém zimním stadió-
nu v Teplicích v pěti 

letech, ve třetí tří-
dě jsem přešel 

do Litvínova a tam jsem hoke-
jově vyrostl.

Připomeňte nám vaše největ-
ší hokejové úspěchy?

V mládežnických kategori-
ích jsem hrál za národní tým 
na mistrovství Evropy a mis-
trovství světa do 18 a 20 let. 
V dospěláckém hokeji jsem 
hrál několik sezón extraligu, 
hrál jsem v Americe i v Rusku 
a několik zápasů i za český ná-
rodní tým. 

Zažil jste v kariéře momen-
ty, kdy jste to chtěl takzvaně 
zabalit?

Moment, že bych to chtěl za-
balit, jsem nikdy neměl, spíše 
byly momenty, kdy to bylo těž-
ší. Třeba když se mi nedaři-
lo podle mých představ anebo 
když jsem se vracel po těžkém 
zranění a doba rekonvalescen-
ce byla nekonečná. Nejhorší 
na tom vždycky je, že to nemů-
žete nijak ovlivnit ani uspě-
chat. 

A kde se vám hrálo nejlépe?
Nejlépe a nejhezčí vzpo-

mínky mám, když jsem hrával 
v Třinci. Byl tam super tým 
a dobrá parta kluků. Bylo to 
ještě na starém třineckém zi-
máku, kde se všichni navzájem 
znali a vládla tam rodinná at-
mosféra. Škoda jen, že se nám 

nepodařil nějaký větší úspěch.

Co zranění? Vyhýbala se vám 
nebo vám kariéru ovlivnila?

V mém případě mi zranění 
kariéru ovlivnila. Mám 3x ope-
rované koleno z toho 2x jsem 
měl přetržený křížový vaz a to 
znamenalo pauzu na 6 měsí-
ců, což vždy bylo hodně těžké 
období. 

Skončil jste docela brzy. Ne-
chybí vám aktivní hokej?

Abych se přiznal, tak ani ne. 
Nejsem ten typ člověka, který 
by přemýšlel, jestli udělal dob-
ře, nebo ne. Prostě jsem se roz-
hodl a tak jsem to bral. Navíc, 
hned po skončení jsem začal 
trénovat v Chomutově, takže 
jsem z toho hokejového kolo-
běhu nevypadl a tři roky jsem 
se věnoval trénování. V sou-
časné době se jdu jednou za tý-
den sklouznout na led a to mi 
úplně stačí.

Co dělá hokejista po skonče-
ní úspěšné kariéry?

Už během aktivní karié-
ry jsem investoval do nemo-
vitostí a založil firmu, kde se 
věnujeme povrchové úpravě 
nerezového materiálu. Jakmile 
jsem skončil, tak jsem pomalu 
a plynule přešel k podnikání. 
Spoustu času mi zaberou také 
děti a jejich kroužky, tak se dá 
říct, že se moc nenudím.

Trénujete ještě někde? 
V současné chvíli nikde ne-

trénuji a ani mi na to nezbývá 
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Zdeněk Skořepa: Město jako jsou Teplice si hokejový klub zaslouží

hokejista se narodil 10. srpna 1976 
v Chomutově, vystudoval Střední 
odbornou školu elektrotechnickou. Hrál 
na postu útočníka. Začínal na stadionu 
v Teplicích, odchovanec Litvínova, 
který hrál v Americe nebo Rusku, ale 
také ve Slavii, Třinci nebo Chomutově. 
V současné době podniká a je čestným 
prezidentem HC Teplice Huskies. Je že-
natý a má dvě děti, čtrnáctiletou dceru 
Adrianu a devítiletého syna Adama.

Zdeněk Skořepa 

P R O F I L

barva: modrá

jídlo: těstoviny na 
všechny způsoby 

hudba: Chinaski, 
Kabát

číslo: 55

politik: Žádný. No 
vlastně ano. Hynek 
Hanza

M O J E  N E J

l e d e n  2 0 2 0

čas. Ale když jsem trénoval, 
tak mě to hrozně bavilo. Když 
jsem trénoval v Chomuto-
vě juniorku, tak jsme získali 
dvakrát titul mistra republiky, 
takže mám na to krásné vzpo-
mínky. 

Jste čestným prezidentem 
Huskies. Co říkáte na to, že 
se do Teplic vrátil hokej?

Hokej tady dlouho chyběl 
a takové velké město, jako jsou 
Teplice, si hokej určitě zaslou-
ží. Je vidět, že Teplice bývaly 
hokejovým městem, protože 
tolik dětí, kolik nám přišlo na 
nábory a zapsalo se do klubu, 
že chtějí hrát hokej, jsem ne-
čekal. Jsme z toho všichni nad-
šení a věřím, že to tak bude po-
kračovat i v dalších letech.

Chodíte se koukat na trénin-
ky nebo fandit na zápasy?

Občas se zajdu podívat a po-
kecat s klukama, tak abych vě-
děl, co je nového.

Jak se vám s Huskies spolu-
pracuje a jak vidíte budouc-
nost teplického hokeje?

S klukama se mi spolupracu-
je výborně a je na nich vidět, 
že to dělají s láskou a s nadše-
ním, což je ve sportu strašně 
důležité. Myslím, že to máme 
dobře rozdělené a navzájem se 
podporujeme a domlouváme 
další kroky, co se týče směřo-
vání klubu.

Co říkáte na Zimák? Tepliča-
né na něj čekali dost dlouho. 

Zimák je pěkný a pro ná-
vštěvníky příjemný a útulný, 
což je strašně důležité, aby se 
tam i rodiče, kteří přivedou 
děti na trénink, cítili dobře. 
Čekalo se dlouho, ale když si 
vezmeme, že začínáme první 
sezónu a už teď je vidět, že na 
zimáku to žije od rána do veče-
ra, tak je to super. Dopoledne 
školy a školky, odpoledne HC 
Huskies a kraso a večer hobíci. 
Je to přesně to, co se od nové-
ho zimáku čekalo.

Jak rád odpočíváte? Aktiv-
ně sportem nebo pasivně na 
gauči? 

Nechci říkat, že si na gauč 
někdy nelehnu, to má rád asi 
každý, ale samozřejmě si rád 
zasportuji. Snažím se být ak-
tivní, chodím si zahrát hokej, 
zaběhat, zacvičit, s dětma jez-
díme na kole, někdy na túry 
po horách. Když jdu sporto-
vat, tak mám rád, když se při 
tom zničím, to mám pak dobrý 

pocit, že jsem si máknul.

Jaké plány máte do budouc-
na? 

Co se týče teplického hoke-
je, tak jsme navázali spoluprá-
ci s litvínovským klubem. Naše 
představa je taková, že děti, 
které budou hokejově talento-
vané, tak budou mít možnost 
v dorosteneckém věku pře-
cházet do litvínovského klubu, 
který hraje ve všech kategori-
ích nejvyšší soutěže, a budou 
mít šanci se dál výkonnostně 
rozvíjet a popřípadě pomýšlet 
i na to, že si jednou mohou za-
hrát extraligu. 

Čestný prezident teplických Huskies Zdeněk Skořepa. foto: ZT
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Trio Jana Spáleného 
míří do Jazz klubu

Ivan Hlas zazpívá hity, 
které už zlidověly

INZERCE
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09

Teplice – V teplickém Jazz Clubu 
vás 8. února od 20.00 čeká ko-
morní sestava Ivan Hlas Trio, 
fungující kolem známého pís-
ničkáře už nějaký čas. V nád-
herných aranžmá, zdobených 
virtuózní hrou na akustické 
nástroje nejlépe vyniknou Hla-
sovy písně, založené na vyvá-
ženosti hudby a poezii textů. 
Hudebníci nejsou na naší scé-
ně žádnými nováčky, jejich ra-
dost z přímo předané muziky 
je pověstná. Kořeny ovlivňují-
cí hudbu tria jdou od hospod-
ského blues, městských balad, 
rokenrolu, až po melodické 
názvuky různých etnik. Je to 
hudba v dobrém slova smyslu 
lidová. V triu Ivana Hlase do-
provázejí kytarista Norbi Ko-
vács a violoncellista Jaroslav 
Olin Nejezchleba. Vstupné je 
250 korun.  zt

Teplice – Jan Spálený se se svým 
triem vrací do Jazz Clubu. Kon-
cert se uskuteční 21. února od 
20.00. Vstupné je 180 korun. 
Jan Spálený Trio je komorněj-
ší verze známějšího uskupe-
ní ASPM. To vzniklo jako trio 
s klavíristou a zpěvákem Janem 
Spáleným, kytaristou a har-
monikářem Petrem Kalandrou 
a saxofonistou Františkem Ha-
vlíčkem v roce 1984. Po Kalan-
drově a Havlíčkově odchodu se 
Jan Spálený obklopil převážně 
jazzovými hráči a pokračoval 
v kultivaci svého originálního 
autorského rukopisu. Základ-
ní sestava tria Jana Spáleného 
bude působit s Michalem Gerou 
a Filipem Spáleným. Jan Spále-
ný ke vzniku nové kapely říká: 
„ASPM je nejlepší kapela mého 
života. ASPM dospělo, je spo-
lehlivé a proměnlivé jako vzác-
ný prsten na ruce vědoucí, neo-
kázalé ženy. Nemám důvod, ani 
potřebu, na půdorysu ASPM co-
koliv měnit. Cítím však nutkání 
zahrát si – vedle ASPM – někte-
ré písničky jenom v triu, ko-
morně, navázat na folkbluesové 

začátky raných osmdesátých 
let. Muzikant se tak vrátí do po-
čátků své kariéry k desítkám 
let starým písním. Mnohé tak 
slyšíme naživo po řadě let. Trio 
nám představí Spáleného v tro-
chu jiné poloze. Pro milovníky 
silných hudebních zážitků pod-
mínka.  zt

Country královna  
slaví jubileum turné
Teplice – Zajděte si na kon-
cert oblíbené Věry Martino-
vé. Uskuteční se v Krušno-
horském divadle 11. února od 
19.00. Vstupné je od 280 do 
320 korun. 

Věra Martinová, výrazná 
osobnost naší hudební scény, 
přichystala ke svému životní-
mu jubileu, které oslaví v roce 
2020, koncertní turné a naděli-
la si i nové řadové CD. Zpěvač-
ku na turné opět doprovodí její 
skupina ve složení Bára Šůst-
ková – housle, ukulele a zpěv, 
Jakub Juránek – kytary a zpěv, 
Jan Neruda – basová kytara, 
Adrian Ševeček – bicí.  zt

Sklárna ocenila nejlepší zaměstnance medailemi
Teplice – V prostorách Bartho-
lomeus Gallery Café dostalo 
133 dlouholetých pracovníků 
jednotlivých závodů skupiny 
AGC medaile za svoji práci. 

Medaile teplický sklářský gi-
gant uděluje už po čtyřiadva-
cáté. „Zaměstnanci je dostáva-
jí již od roku 1996, to znamená, 
že z toho stává už opravdu 
mnohaletá tradice, kterou za-
vedl někdejší ředitel Štěpán 
Popovič a kterou máme jako 
jedna z mála firem v regionu,“ 
řekl Libor Sehnal, manažer lid-
ských zdrojů. Nejprve byly me-
daile s logem Glavunionu, poz-
ději Glaverbelu, nyní AGC.

Firma se tak snaží ocenit 
zaměstnance, kteří se podílejí 

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, které základní sklo dále transformují na výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou (autoskla, izolační skla, protipožární skla, interiérové příčky, balustrády, zrcadla, 
fasádní a dekorativní stěny a mnoho dalších). Ve svých kmenových závodech AGC Flat Glass 
Czech zaměstnává 1 163 zaměstnanců. Největší dceřiná společnost AGC Automotive Czech 
(výroba autoskel) zaměstnává zhruba 2 100 lidí. Mezi stoprocentně vlastněné společnosti 
patří i Fotbalový klub Teplice a Střední škola AGC.

A G C  F L A T  G L A S S  C Z E C H

na jejím úspěchu a pracují ve 
společnosti více než pětadva-
cet let. „Musím poděkovat Ště-
pánovi, že založil tuto krásnou 
tradici ocenění dlouholetých 
a tím pádem důležitých pra-
covníků naší firmy. Děkuji vám 
za odvahu vydržet s námi tolik 
let a přeji vám, abyste s námi 
ještě pár let vydrželi,“ dodal 
country manažer AGC Flat 
Glass Czech Zdeněk Frelich. 
Čeští skláři patří v rámci sku-
piny k těm nejlepším.

Teplická sklárna AGC Flat 
Glass Czech, která letos sla-
ví 130. výročí, stabilně náleží 
mezi nejvyhledávanější za-
městnavatele v České repub-
lice. Svědčí o tom i fakt, že se pravidelně umisťuje v první 

desítce nejlépe hodnocených 
společností v zemi a čtyřikrát 

byla vyhlášena nejlepším za-
městnavatelem České repub-
liky.  pr
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Valentýnský koncert 
teplické konzervatoře
Teplice – Konzervatoř Teplice 
ve spolupráci s Domem kultu-
ry Teplice uvádějí Valentýn-
ský koncert, na kterém zazní 
jazzové standardy, šansony, 
evergreeny 60. let a populár-
ní melodie českých i zahranič-
ních autorů. Akce se uskuteč-
ní 18. února od 19.00. Vstupné 
je 120 korun. Účinkují: mladí 
zpěváci populární scény teplic-
ké konzervatoře, Big band pod 
vedením Lukáše Čajky, T. K. 
Collective vedený Tomášem 
Kostkou. Jako hosté se před-
staví Radim Vojíř, Marie Čer-
vová, Jiří Kontte a další.  zt

Akustické turné dorazí do Teplic
Teplice – Jeden z nejúspěšněj-
ších českých hudebníků David 
Koller v rámci turné David Ko-
ller Acoustic Tour 2020 dorazí 
i do Teplic. Zdejšímu publiku 
nabídne jiný koncertní záži-
tek, než skýtají festivaly nebo 
velké haly. V intimním pro-
středí Krušnohorského divadla 
přehraje 24. února od 19.00 
svoje největší hity i průřez ka-
riérou v akustických aranžích. 
Během večera zazní například 
Chci zas v tobě spát, Troubit 
na trumpety by se nám líbilo, 
Gypsy Love, Amerika, Recidiva 
nebo Lovec střelec doktor&vě-
dec. „Unplugged turné jedem 
sice už počtvrté, ale vždy k pís-
ničkám přistupujeme jinak 
a cizelujeme aranžmá. A podle 
ohlasu to baví i fanoušky, kteří 
mluví o prostoru, barvě a zvu-
ku, který nebývá vždy v na-
šich luzích a hájích ke slyše-
ní,“ popisuje David Koller. Na 
pódiu budou muzikanti střídat 
dvoje bicí, perkuse, čtyři kyta-
ry a klavír. „Ve stejné sestavě 

hrajeme dlouho, jsme sehra-
ní, rádi zkoušíme nové věci 
a akustické turné pro nás bylo 
výzvou. V kapele je to samý 
jazzman se srdcem rockera, 
tak konečně dostanou pro-
stor,“ dodává s úsměvem David 

Koller, kterého doplní kytaris-
ta Michal Pelant, baskytarista 
Marek Minárik, bubeník Adam 
Koller, perkusionista Víťa Hal-
ška a hráč na kytaru a pia-
no Matěj Belko. Vstupné je od 
450 do 590 korun.  zt

Ester Kočičková a Moody Cat Band v Jazz Clubu

Nebude chybět 
Čtyřlístek

Pobavíte se s Josefem Dvořákem
Teplice – Talk show s Josefem 
Dvořákem a redaktorem Čes-
kého rozhlasu Janem Burdou, 
který bude známému her-
ci i divadelnímu principálo-
vi pokládat zvídavé dotazy, 
vás čeká 12. února od 19.00 
v Domě kultury. V pořadu za-
zní historky z divadla, filmu, 
televize i soukromého života, 
jež svým osobitým humorem 
povypráví oblíbený komik. 
Dvořák začínal v ochotnic-
kém divadle v Kadani, odkud 
se díky citlivému divadelní-
kovi Pavlu Fialovi dostal do 
ústeckého Kladivadla, kde 
slavil první úspěchy. V roce 
1972 vstoupil do pražského 
Semaforu, kde patřil v letech 
1972–1990 k předním členům 

Teplice – Hrdinové populárního 
dětského komiksu se představí 
na jevišti Krušnohorského di-
vadla. Není snad nikdo, kdo by 
neznal čtveřici nerozlučných 
kamarádů – dobrosrdečnou 
a důvtipnou hospodyňku Fifin-
ku, trochu roztržitého, ovšem 
geniálního vynálezce profeso-
ra Myšpulína, často ustraše-
ného, ale oddaného kamaráda 
a vtipálka Pinďu a, samozřej-
mě, nemotorného siláka Bobí-
ka, který spolu s Pinďou neu-
stále vymýšlí jednu lotrovinu 
za druhou. Ano, správně. Je to 
Čtyřlístek. Velkou činoherní 
pohádku si vychutnáte 2. úno-
ra od 10.30. Vstupné je od 
70 do 90 korun.  zt

češtině, které svým oblíbeným 
skladbám ušila na míru, proto-
že, jak říká, si o to samy říkaly. 
Vstupné je 250 korun.  zt

z jazzových standardů, přes 
dílčí exkurze do repertoáru 
Amy Winehouse, Lou Ree-
da, Davida Bowieho, skupin 
Rammstein, Boney M. a dal-
ších superhvězd, až po něžné 
a režné balady ze zpěvníku 
mexické superdivy Chavely 
Vargas. 

Tento žánrový chaos však 
Ester v rámci představení 
spojí do naprosto logického 
celku, ať už humorně odleh-
čenými komentáři a vysvětliv-
kami, nebo samotnými písňo-
vými texty ve zvukomalebné 

souboru. Už v Semaforu se ko-
lem výrazného komika formo-
vala skupina herců, z nichž 
v roce 1990 vznikla Divadel-
ní společnost Josefa Dvořáka. 
Vstupné je od 200 do 240 ko-
run.  zt

Infocentrum má 
novou otevírací dobu
Teplice – Od ledna došlo ke změně 
otevíracích hodin Turistického 
informačního centra na Benešově 
náměstí. Otevřeno je teď nově 
od pondělí do pátku od 8:30 do 
12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 
hodin.  gz

C E N T R U M

Muzeum láká  
na výstavu stavebnice
Teplice – Po nedávných úspěšných 
výstavách stavebnice LEGO zavítala 
do teplického zámku další herní 
výstava Světa kostiček, tentokrát 
z české stavebnice SEVA. 

„Kromě detailně propracovaného 
modelu ulice se silnicí, zahradami, 
domy a vozidly, budovy hasičárny, 
sestavené podle skutečné požární 
stanice z roku 1923, na návštěvníky 
ve výstavním sále čekají kostlivec 
v životní velikosti, upír na královské 
židli nebo XXL kostel a pohyblivý orloj 
a letadlo,“ přibližuje výstavu Vlasta 
Tichá z teplického muzea. 

Výstava s velkou dětskou hernou 
s kostičkami Seva, BLOK, Mosaic Maxi, 
Combi Car a Disco je přístupná mimo 
pondělí každý den až do 21. března od 
10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hodin. Plné vstupné je 60 korun a děti 
od 2 let platí 40 korun.  gz

P O Z V Á N K A

Z REGIONŮ DO KRAJE
w w w . z r e g i o n u d o k r a j e . c z

MC
20
20
00
19

INZERCE

Teplice – Nekorektní písňová 
show o Bohu, lásce a smrti vás 
čeká 28. února od 20.00 v Jazz 
Clubu. Svérázný „polyester“ tu-
zemské kulturní scény – Ester 
Kočičková – se tentokrát pub-
liku představí jako nekompro-
misní textařka, i jako pohříchu 
kompromisní, ale nakonec ješ-
tě biologicky udržitelná zpě-
vačka. 

Ve zhruba dvouhodinové, 
v mnoha směrech vskutku 
nekorektní písňové férii za-
zní ty nejznámější i nejzásad-
nější světové hity: Od výběru 
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Coco Chanel (Je potřeba ...)
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Karate má v Teplicích 
dlouholetou tradici

V našem klubu najdete děti 
i dospělé ve věku od 6 až do 
65 let. Často se však stává, že 
si k nám chodí zacvičit i mladší 
děti. Máme dlouholetou tradici 
a po dobu své existence jsme vy-
chovali mnoho úspěšných kara-
tistů v teplickém regionu. V sou-
časné době zde působí jako 
hlavní trenér Milan Bruch. Kara-
te klub Glaverbel Teplice vznikl 
v září 1975 a založil ho pan Mi-
roslav Hanke, který zde do lis-
topadu 2018 působil také jako 
trenér. V roce 1975 náš klub pů-
sobil pod Šroubárnou Krupka 
a pak pod TJ Krupka, odkud pak 
v červnu 1986 přešel výkonný 
kádr A a B pod TJ Sklo Union – 
později TJ Glaverbel Czech Tep-
lice. Pod TJ Krupka dodnes také 
působí karate klub pyšnící se 
mnoha úspěchy v karate soutě-
žích v kumite. A dnešní název 
klubu je karate TJ Teplice Letná 
z.s. od roku 2015. 

 TJ Teplice Letná

Nová budova pro salesiány
Salesiáni jsou v Teplicích pří-

tomni již více než 25 let. Od prů-
kopnických začátků se mnohé 
změnilo. Jsou ale věci, které zů-
stávají při starém. Například to, 
že všechny budovy, ve kterých 
fungují (tři budovy střediska 
i fara-děkanství), si pronajíma-
jí. Má to svá úskalí. Přesvědčili 
se o něm, když před dvěma roky 
dostali výpověď z trnovanského 
střediska na Luně a horko těž-
ko sháněli jiné prostory. Právě 
tehdy obnovili myšlenku, že by 
bylo dobré mít kvalitní a vlastní 
zázemí pro salesiánskou práci 
v Teplicích. Ve spolupráci se sa-
lesiánskou provincií promýšleli 

možnosti a závěrem celého pro-
cesu (ačkoliv jsou de facto na 
jeho počátku) je nákup budovy 
pro salesiánské centrum v Tepli-
cích. Jde o starý dům, kteří mno-
zí znáte jako školku, jesle nebo 

Evropské peníze pomáhají Arkadii se rozvíjet
Díky podpoře z Evropského 

sociálního fondu – Operačního 
programu Zaměstnanost pokra-
čuje v Arkadii realizace projek-
tu „Rozvoj a kvalita v sociálních 
službách Arkadie, o.p.s.“, který 
je zaměřený na zvyšování kvali-
ty sociálních služeb a vzdělávání 
zaměstnanců v těchto službách. 
V uplynulém roce prošlo pět so-
ciálních služeb audity kvality – 
jednalo se o třídenní kontrolu 

bývalý dětský domov v Hlávko-
vě ulici (za ZŠ Edisonova, vedle 
nové školky). Majitelem domu 
je nyní salesiánská provincie, 
která financovala nákup a bude 
se z větší části finančně podílet 
i na rekonstrukci objektu. To, že 
salesiáni kupují v Teplicích nový 
dům, není „cesta z města“, tedy 
důvod k obavě, že odchází. Je 
to naopak příslib, že tento kraj 
a lidé v něm žijící jsou důležití. 
A to tak, že se salesiáni rozhodli 
zásadním způsobem investovat 
do naší společné budoucnosti 
v tomto místě.

 Hana Machová, Salesiánské středisko
 Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

služby, simulující skutečnou 
státní kontrolu kvality sociál-
ních služeb. Cílem auditů bylo 
vyhledat problémové oblasti, 
na které se dále zaměřují prá-
vě probíhající konzultace s od-
borníky. „Projekt nám umožnil 
důležitý pohled zvenčí a mož-
nost konzultace dosavadních 
postupů v hodnocení kvality 
námi poskytovaných sociálních 
služeb.“ vysvětluje manažerka 

kvality Alena Tonová. Současně 
s touto aktivitou probíhá kon-
tinuální vzdělávání pracovní-
ků sociálních služeb na témata 
vzešlá z auditů kvality. Výsled-
kem dvouletého projektu budou 
závěrečné audity sociálních slu-
žeb, jejichž cílem bude ověřit, 
nakolik se podařilo problémové 
oblasti z prvotních auditů vyře-
šit a napravit. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Střední Škola AGC v Teplicích připravuje odborníky pro budoucnost
Teplice – Firmy v regionu potře-
bují stále více techniků. Na to 
reagují i školy, které posilují 
nebo obnovují technické obory. 
Jednou ze škol, které se rozhod-
ly jít touto cestou, je i teplická 
Střední škola AGC a. s.

Jak říká Tomáš Holomek, ře-
ditel školy, hlavními odbornými 
předměty výuky oboru Mecha-
nik elektrotechnik se zaměře-
ním na robotiku a automatizaci 
jsou elektrotechnika, elektro-
nika, automatizované systémy 
řízení a programování PLC ří-
dících jednotek pro roboty. Po-
dobné je to i u oboru Informač-
ní technologie. Jen je kladen 
vyšší důraz na aplikované pro-
gramování, webové stránky, po-
čítačové sítě a práci s kancelář-
ským balíkem MS Office.

Kam zamíří mladí robotici 
a informatici po maturitě?

„Společnost AGC Automoti-
ve Czech a. s. škole poskytla 
průmyslového robota ABB. Zři-
zovatel – AGC Flat Glass Czech 
a. s. zase uvolnil ve svém areá-
lu v Teplicích – Řetenicích pro-
story, ve kterých bude výuka 
probíhat. Primárně proto žáky 
připravujeme pro naší mateř-
skou společnost AGC, ale ne-
jenom pro ni. Spolupracujeme 

s řadou velkých zaměstnavate-
lů v regionu, protože technické 
profese jsou extrémě podhod-
nocené, a to nejenom v České 
republice. Podobný trend lze 
zaznamenat napříč celou Evro-
pou,“ vysvětlil Tomáš Holomek 
a zároveň dodává: „Střední 
škola AGC vlastní titul Fakult-
ní škola UJEP, což znamená, 
že vzdělávací programy obou 
škol na sebe v odborně zamě-
řené části přímo navazují. Pro-
to řada našich absolventů míří 
právě do Ústí na univerzitu, 
aby zde pokračovala ve studiu 
IT a Elektrotechniky.“ 

Jaké benefity uchazečům na-
bízíte?

„Mezi ty nejdůležitější bene-
fity řadím stipendijní program. 
Jde o to, že v průběhu prvního 
ročníku budou žáci představeni 
personálním pracovníkům soci-
álních partnerů školy a zájem-
ci následně podepíšou smlouvy 
o stipendiu a budoucí pracov-
ní smlouvě. To je samo o sobě 
velmi motivující. Část odborné-
ho výcviku nebo praktického 
vyučování pak probíhá přímo 
na pracovišti partnerské firmy, 
takže stipendista má možnost 
se dobře seznámit s prostře-
dím a kolektivem. Ve vybraných 

případech na pracovišti proběh-
ne i praktická maturitní zkouš-
ka, na jejímž zadání se může 
partner spolupodílet. Nemo-
hu ale nezmínit i velmi přátel-
ské prostředí školy a vstřícný 
přístup našich pedagogických 
pracovníků. Na tom jsme si jako 
škola vždy zakládali.“ 

Společnost AGC je nadná-
rodní firmou, uvažujete 
i o uplatnitelnosti absolven-
tů v zahraničí?

„Rozhodně ano. Samozřejmě, 
že se v tomto případě jedná 
i o jazykové vybavení žáků, ale 
to je již v dnešní době na velmi 
dobré úrovni. Naši stipendis-
té mají možnost se zúčastnit 

odborné stáže v Belgii, kde se 
seznamují s novinkami na trhu 
s plochým a automobilovým 
sklem, zabezpečením síťových 
technologií, umělou inteligen-
cí nebo programováním robo-
tů. Na začátku února chystáme 
další stáž pro naše žáky, kteří 
navštíví Technovation Center 
v Gosselies, IT oddělení v Lou-
vain-la-Neuve a seznámí se 
s aplikovaným programováním 
v AGC Automotive ve Fleurus. 
Je to velká příležitost a záro-
veň i forma odměny za zájem 
zahájit kariéru ve společnosti 
AGC a díky pozitivnímu přístu-
pu vedoucích pracovníků AGC 
v Belgii zároveň zážitek na 
celý život.“
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Změnou oproti předchozím rokům je pouze kratší doba 
přistavení kontejnerů na stanovišti. Z původních 4 dnů 
je pro rok 2020 zkrácena na 3 dny. Důvodem úpravy 
bylo zejména přeplňování kontejnerů a obtěžující 
faktory s tím spojené. Stanoviště zůstala, až na několik 
výjimek, stejná.
Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 13.2.-15.2.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 28.1.-30.1.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště  
10.2.-12.2.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 4.2.-6.2.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 27.1.-29.1.,  
2.3.-4.3.
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
6.2.-8.2.
A.Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 27.2.-29.2.
A.Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 12.2.-14.2.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 20.2.-22.2.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
31.1.-3.2.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
13.2.-15.2.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 17.2.-19.2.
Hlávkova 7.2.-10.2.
Husova x Arbesova – na parkovišti 30.1.-1.2.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 25.2.-27.2.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 28.2.-2.3.
Kopřivová x Trnková 28.1.-30.1.
Krušnohorská – parkoviště 21.2.-24.2.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 5.2.-7.2.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
28.2.-2.3.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 24.2.-26.2.
Nedbalova x Fibichova 6.2.-8.2.
Potoční ul. 20.2.-22.2.
Proboštovská x Táborská 6.2.-8.2.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
14.2.-17.2.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
6.2.-8.2.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 

parkovišti 27.2.-29.2.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A.Staška a Edisonova) 
28.1.-30.1., 3.3.-5.3.
Severní x Na Haldách 13.2.-15.2.
Scheinerova 28.2.-2.3.
Unčínská 26.2.-28.2.
Zemská 1439 13.2.-15.2.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 6.2.-8.2.
Doubravická 1683-4 20.2.-22.2.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 13.2.-15.2.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské 
ul.) 29.1.-31.1.
Kosmonautů 20.2.-22.2.
Kpt. Jaroše 1620 10.2.-12.2.
Metelkovo nám. x Fügnerova 30.1.-1.2., 5.3.-7.3.
Skupova x Čs. Legií 24.2.-26.2.
Skupova x Thámova 21.2.-24.2.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
20.2.-22.2.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 28.1.-30.1.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
12.2.-14.2.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 27.2.-29.2.
V Závětří 1676-7 31.1.-3.2.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 7.2.-10.2.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 17.2.-19.2.
Fučíkova stezka x Foersterova 21.2.-24.2.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
7.2.-10.2.
J. Hory x U Horského pramene 28.2.-2.3.
J. Hory x Vančurova 21.2.-24.2.
J. Suka 2591 29.1.-31.1.
Jankovcova u garáží (tabák) 14.2.-17.2.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 28.2.-2.3.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 7.2.-10.2.
Křičkova x Škroupova 3.2.-5.2.
Křížkovského 2508-10 14.2.-17.2.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 5.2.-7.2.
Potěminova x K. Čapka 3.2.-5.2.

Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
27.2.-29.2.
Raisova 2573 – vnitroblok 21.2.-24.2.
Zeyerovo nám. 1300 24.2.-26.2.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 28.1.-30.1.
P. Holého x Purkyňova 18.2.-20.2.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 27.1.-29.1., 
2.3.-4.3.
Alejní 2754 – zeleň 24.2.-26.2.
Dubská x Brožíkova 31.1.-3.2.
Dubská x U Hřiště 12.2.-14.2.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova.2.-28.2.
Lípová x Jungmannova 27.1.-29.1., 2.3.-4.3.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 10.2.-12.2.
Tyršova 29.1.-31.1., 4.3.-6.3.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
31.1.-3.2., 6.3.-9.3.
Písečná 2990 26.2.-28.2.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 17.2.-19.2.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 18.2.-
20.2.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 7.2.-
10.2.
Rohová 185 – z boku domu 30.1.-1.2., 5.3.-7.3.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 27.1.-
29.1., 2.3.-4.3.
Stará Mlýnská x Souběžná 11.2.-13.2.
Svatováclavská x Vladislavova.3.-7.3.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
19.2.-21.2.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
5.3.-7.3.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 11.2.-13.2.
Habrová 3082-3 4.2.-6.2.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 25.2.-
27.2.
Javorová 3025 11.2.-13.2.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 29.1.-31.1.
Novoveská 3090-3 18.2.-20.2.
Bílinská – točna MHD 4.2.-6.2.

Francouzská x Varšavská 11.2.-13.2.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
19.2.-21.2.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
19.2.-21.2.
Jugoslávská 1941 4.2.-6.2.
Jugoslávská 2534-5 26.2.-28.2.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 5.2.-7.2.
Ostravská x Bulharská 25.2.-27.2.
Slovenská 2638 14.2.-17.2.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 3.2.-5.2.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 25.2.-27.2.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 12.2.-14.2.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 17.2.-19.2.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
27.2.-29.2.
Sklářská 223 – 247 19.2.-21.2.
Stará Duchcovská 403 4.2.-6.2., 10.3.-12.3.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 3.2.-5.2.
U Soudu 26.2.-28.2.
V Břízkách – točna MHD 5.2.-7.2.
Vrázova x Svojsíkova 19.2.-21.2.
Americká x Londýnská – u trafostanice 27.1.-29.1., 
2.3.-4.3.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 24.2.-26.2.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
10.2.-12.2.
Buzulucká 305-7 18.2.-20.2.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
31.1.-3.2. 
Jaselská 315 – naproti přes silnici 11.2.-13.2.
Litoměřická 10.2.-12.2.
Mostecká x Ruská 3.2.-5.2.
Sokolovská cesta 340 29.1.-31.1.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 17.2.-19.2.
Zrenjaninská 297-8 12.2.-14.2.
Zrenjaninská 320-1 25.2.-27.2.
Hudcov, Cihelní ul. 5.2.-7.2.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 18.2.-20.2.
Hudcov, Panoráma 14.2.-17.2.

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

JERRY 
Jerry kříženec havanského 
psíka. Dostal se k nám jako 
klubíčko chlupů, pod nimiž by 
člověk těžko hledal psa. Při 

stříhání a koupeli se choval vzorně, nechal se 
sebou bez problémů manipulovat a vyklubal 
se z něj nádherný drobný pejsek, typický 
bytový postelový mazel, co zároveň uvítá 
i pořádné procházky a výlety. Jerrymu jsou 
2-3 roky, váží 7 kg a touží po náruči lásky.

BETTY 
Roční kříženka labradora, 
případ klasického štěněte, 
které kupodivu dospělo 
a vyrostlo bez většího zájmu. 

Mladá bláznivá fenka plná energie, 
potřebuje dohnat trochu výchovu, ale 
vzhledem k její komunikativnosti to pro 
uvědomělého pejskaře bude hračka. 

LADY 
Psí babička, které odešel 
majitel, možná by nejradši 
odešla s ním, ale její čas 
ještě nenastal, a tak skončila 

v útulku. Je to velká zrada pro její citlivou 
duši. Ladynce je 11 let, váží 52 kg, na svůj 
věk je celkem zdravá. Lady je nenáročná, 
jemná a citlivá, stačí ji kus vlastní zahrádky 
s přístupem do tepla. 

KARA 
Je komunikativní aktivní 
vnímavá fena, které je necelý 
rok. Je to ideální, a přitom 
nejvyšší čas, aby se mohla 

věnovat výcviku, je velmi chytrá a reaguje 
dobře na pochoutky. Kara je silná, 
zdravá, psychicky vyrovnaná, vhodná na 
sportování i jako miláček do rodiny a je 
snadno schopná dodržovat vytvořený řád.

AniDef – útulek Žim je soukromým zařízením poskytujícím péči opuštěným, týraným 
nebo nalezeným psům z Teplicka a okolí. Adresa a kontakt: Žim 59, 415 01 Žim,  
tel.: 736 769 601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

A N I D E F  –  Ú T U L E K  Ž I MŠachista se vyhoupl  
až na dvojku

I v čase vánočního rozjímání 
se mohou hrát šachové turna-
je v rapid šachu. Jeden takový 
se uskutečnil v krajském Ústí 
nad Labem – dařilo se v něm 
Honzovi Václavíkovi. Byl nasa-
zený jako 15. a vyšvihl se až na 
2. příčku. Žádnou partii nepro-
hrál, jeho turnajový rating byl 
úctyhodných 1945. Nechyběla 
„povinná výhra“ v prvním kole. 
Pak hned remíza s Vaškem 
Paulusem, naším hostem z ligy 
dospělých. Následovaly další 
dvě remízy se zkušenými ša-
chisty. Pak už do konce turnaje 
absolvoval jen samé výhry. Po-
razil dlouholetého rivala Šimo-
na a pak dvě osmnáctistovky. 
Uhrál tedy 5,5/7 a to zname-
nalo samostatné druhé místo. 
Škoda že se během turnaje ne-
potkal s vítězem Honzou Mi-
kešem. 

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

Teplice – Obce jsou nově od le-
tošního roku povinné zajistit 
nádoby na použitý tuk a olej 
z kuchyně. Odpad, který nyní 
končí často v kanalizaci, by měl 
tak v budoucnu sloužit napří-
klad k výrobě elektřiny, tepla 
či biopaliv. V Teplicích najdou 
občané takovou nádobu ve 
sběrném dvoře. „V létě jsme 
provedli změnu Obecně závaz-
né vyhlášky, do které jsme jed-
lé oleje a tuky doplnili s tím, že 
místem určeným k odkládání 
této složky komunálního odpa-
du je zvláštní sběrná nádoba na 
sběrném dvoře. OZV je již od 
léta platná,“ podotýká Dagmar 
Teuschelová, vedoucí odboru 
životního prostředí teplického 
magistrátu. Sběrný dvůr je na 
adrese Úprkova 3120, Teplice, 
415 01. Otevřený je od pondě-
lí do pátku od 8.00 do 18.00. 
V sobotu od 8.00 do 14.00.  zt

Použitý olej či tuk 
do sběrného dvora
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Obrazárna ve Zwingeru se znovu otevírá na konci února 
Po šesti letech přechodných 
uzavření velkých částí 
Obrazárny Staří mistři 
– Alte Meister – dojde 
7. 29. února k velkolepému 
znovuotevření celé nově 
zrekonstruované Obrazárny. 
Jak bude vypadat nová 
stálá expozice Starých 
mistrů, která bude otevřena 
29. února 2020? Vedle Raffaelovy Sixtinské madony, jednoho z nejpopulárnějších uměleckých 
děl na světě, bude k vidění jedinečná sbírka představující průřez dějinami evropského 
umění. Spící Venuše od Giorgiona a Titiana, Čokoládová dívka od Jean-Etienne Liotarda 
nebo Vermeerova Dívka u okna čtoucí dopis – všechna tato díla jsou hluboce zakořeněna 
ve vizuální paměti lidstva a stala se předmětem nesčetných reprodukcí. Novinkou celkové 
rekonstrukce galerijní budovy Semperbau u Zwingeru bude začlenění sochařských děl 
z drážďanské Sbírky soch a plastik. Nové působivé uspořádání umožní na konkrétních 
příkladech sledovat, jakým způsobem ovlivňovala antická díla renesanční a barokní umělce.
Otevírací doba Obrazárny Staří mistři – Alte Meister
6. 1. – 28. 2. 2020 Obrazárna kompletně uzavřena
29. 2. 2020 velkolepé slavnostní znovuotevření Obrazárny Staří mistři
Vstupné: Kombinovaná vstupenka do Zwingeru: Obrazárna Starých mistrů, Sbírka porcelánu, 
Matematicko-fyzikální salón , stojí 12 eur, za zlevněný lístek zaplatíte 9 eur. Děti mladší 
17 let mají vstup zdarma, studenti zaplatí 9 eur, skupiny od 10 osob pak 10 eur za osobu. 
Audioprůvodce v češtině je za 3 eura. 

T I P  N A  V Ý L E T

Arbesova, Puškinova, Janáčkova a Olbrachtova: vzhledem k potížím s dopravní 
obsluhou je v těchto ulicích zaveden jednosměrný provoz. V oblasti je zavedena zóna 
zákazu stání, nejvyšší povolené rychlosti 30 km/hod. a zákazu vjezdu všech motorových 
vozidel mimo dopravní obsluhy.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
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Na testy přišel do 
Teplic Australan

Na testy do FK Teplice přišel 
jednadvacetiletý Australan Jas-
ko Keranović. S teplickým tý-
mem se bude připravovat dva 
týdny do odletu na soustředě-
ní na Kypru a poté se rozhod-
ne o jeho angažmá. Australan 
s bosenským původem působil 
v anglickém celku v týmech 
U18 a U23, půl roku také hos-
toval ve skotském Kilmarnoc-
ku. Zkušenosti má i z austral-
ské reprezentace v kategorii 
U20. „Je to mladý kluk, který 
působil v Anglii, takže uvidí-
me, jak se bude jevit a poté se 
rozhodneme,“ říká sportovní 
ředitel Štěpán Vachoušek.

 FK Teplice

Vánoční stromky lze do kon-
ce ledna odložit k nádobám 
na komunální odpad (ideál-
ně do prostoru vybudovaných 
kontejnerových stání tak, aby 
nepřekážely, nikoliv volně na 
chodník, silnici či jinam). 

Vánoční stromky budou svá-
ženy speciálně vyčleněnou 
technikou, následně štěpko-
vány a jako BIO masa sváže-
ny odděleně na kompostárnu, 
kde budou využity společně 
s ostatním BIO odpadem. Bu-
dou tedy z jednotlivých ulic ce-
lého města sváženy postupně 
a nelze očekávat jejich odvoz 
zároveň s odvozem směsného 
komunálního odpadu z běž-
ných nádob na odpad. 

Pokud k odvozu stromku 
z daného místa nedojde déle 
než týden, využijte prosím por-
tálu „Hlášení závad“ na webo-
vých stránkách města a zá-
vadu jeho prostřednictvím 
nahlaste, nápravu se bude ma-
gistrát snažit zajistit co nej-
dříve. 

Pokud se budete vánoční-
ho stromku zbavovat až po 
31. ledna předejte jej zdarma 
ve sběrném dvoře v Úprkově 
ulici v Teplicích. 

Kam s vánočním 
stromkem
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KN OPTIK
U nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U nádraží 895/10, 415 01 Teplice
Tel.: 417 534 645, 417 533 961

E-mail: info@kn-op� k.cz
Mobil: 606 846 614,

721 663 060, 777 663 068

KN OPTIK
SLUNEČNÍ SPECIÁL V NOVÉM

 - kolekce na rok 2020 jsou připraveny -
 - více jak 1500 modelů - 

 - elegantní, sportovní, dětské - 
 Těšíme se na vás 
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