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Hynek 
Hanza

Nejsem kopie  
Jaroslava Kubery,  
ale jdu jeho cestou.  
Je čas vyrazit!
STRANY 8–9

Populární Kozí dráha  
by mohla ožít už letos  
na jaře
STRANA 4

Zprávy

Zámeček a hvězdárna 
mají ambici být Stavbou 
čtvrtstoletí
STRANA 7

Zprávy
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PALIVOVÉ DŘEVO
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Plesová sezona 2020 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
3. 3.  Maškarní ples  
  Krušnohorského divadla 
14. 3.  Společenský ples sportovců 
21. 3.  XVII. Reprezentační ples 
  Ústeckého kraje

KINO KVĚTEN 
28. 2., 1730 Chlap na střídačku
28. 2.  1917
29. 2., 1330  Ježek Sonic
29. 2., 1530 Volání divočiny
29. 2., 1730 Poslední aristokratka
29. 2., 2000 Modelář

PLANETÁRIUM
1. 3., 1400 Hvězdné neba a Pohádky 
  a souhvězdí 
1600   Hvězdné nebe 
1900   Galaxie 
4. 3., 1600  Pohádka Křišťálové sestry 
1900   Hra světel a stínů 
8. 3., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
1600   Pohádky o Cvočkovi 
1900   Hra světel a stínů 
11. 3., 1600  Pohádky a souhvězdí 
1900   Jarní oblohou 
15. 3., 1400  Hvězdné neba a Pohádky  
  a souhvězdí
1600   Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
1900   Slunce a člověk 
18. 3., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
1900   Vznik, vývoj a zánik hvězd 
22. 3. 1400  Pohádky o Cvočkovi
1600   Pohádky o Cvočkovi 
1900   Vznik, vývoj a zánik hvězd 

25. 3., 1600  Pohádka Lakemonova  
  dobrodružství 
1900   Mythologie jarní oblohy 
29. 3., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky 
  a souhvězdí 
1600   Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
1900   Hvězdy – základní stavební 
  prvky galaxií 

KONZERVATOŘ TEPLICE
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) 
17. 3., 1845  koncert "Teplická konzervatoř  
  se představuje..." v koncertním 
  sále lázeňského domu  
  Beethoven (PM)
23.3., 1830 Absolventský koncert 
  zobcové flétny: Švarcová,  
  Steigerová, Bambousová (PM) 

SÁL OÁZA
24. 3., 1830  koncert oddělení bicích 
   nástrojů (JD) 
29. 3., 1700  Galakoncert Semafor  
  v Severočeském divadle  
  v Ústí n. L. (PM) 

SEVEROČESKÉ DIVADLO ÚSTÍ NAD LABEM
30. 3., 1845  Houslový maturitní recitál  
  Kristýny Jungové  
  v koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven (Hana  
  Spoustová – klavír) (PM) 
31. 3.   divadlo Vanabí, Litoměřice:  
  Láska, sex a žárlivost (PM) 

JAZZ CLUB
28. 2., 2000  Ester Kočičková  
  a Moody Cat Band
7. 3., 2000  Marianne Solivan 
13. 3., 2000  Vladivojna La Chia  
  hudebnice přijede do svého  

  oblíbeného Jazz clubu  
  v doprovodu své kapely 4Trio  
  a zahraje průřez ze své tvorby. 

20. 3., 2000  Robert J Hunter Band
27. 3., 2000  Elisha Blue

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
28. 2., 1900  Lordi 
2. 3., 1900  4 Sestry – komedie  
  o módě, dietě, touze po lásce, 
  milostných dobrodružstvích. 
9. 3., 1900  Velké lásky v malém hotelu 
13. 3., 2000  Maškarní ples  
  Krušnohorského divadla 
16. 3., 1900  Lakomec – hraje pražské  
  Divadlo Kalich 
18. 3., 1930  Vlasta Redl s kapelou 
20. 3., 1900  Petr Hapka a jeho potměšilí  
  hosté – hudební vzpomínkový  
  večer 

21. 3., 2000  XVII. Reprezentační ples  
  Ústeckého kraje 
23. 3., 1900  Šťastný vyvolený 
26. 3., 1800  Modrá tvář 
29. 3., 1030  Lotrando a Zubejda 

DŮM KULTURY
11. 3., 1900  Varhany tří století 
15. 3., 1000 

 a 1400  Ledová show s Elsou
16. 3., 1800  Cestovatelská diashow  
  Josefa Sloupa 
   – Brazílie
19. 3., 1900  Symphonic Rock Show 
24. 3., 1600 

 a 1700  Teta Rýma 
25. 3., 1900  Radim Uzel 
31. 3., 1800  Martin Loew – cestovatelská 
  diashow – Japonsko 

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 6. 9. 2020  Teplicko objektivem  
  Františka Fridricha 
do 21. 3.  Svět kostiček SEVA

do 29. 3.  Kde pobýval Wagner 
  Domy a krajiny od Drážďan  
  po Prahu
do 1. 3.  Katastrofy lidského těla 
  putovní výstava voskových figurín 
2. 4. až 3. 5.  Živly  
  autorská výstava soch a obrazů  
  Pavla Mizery a Kamily Housové  
  Mizerové

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
27. 2., 830  Soutěž o Bořeňskou  
  čarodějnici – recitace 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA BÍLINA
21. 3., 1900  Country zábava
5. 4., 1500  Taneční odpoledne nejen pro 
  seniory
10. 5., 1500  Den matek 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
9. 3., 1900  Steve "Big Man" Clayton 
  koncert 
5. 3. až 29. 3. Dana Medřická 100 let  
  výstava 

ZÁMEK DUCHCOV 
do 7. 4.  Výtvarná soutěž pro děti 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK
26. 2., 1600  Hovory K plus K
28. 2.   Historie a současnost  
  Moldavské trati – Michal Švec
1. 3.   Canisterapie 
8. 3.   MDŽ – koncertní odpoledne  
  s klavíristou 
15. 3.   Osecká příroda – cesta  
  do minulosti 
22. 3.   Péče o kulturní památky 
29. 3.   Český červený kříž 
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Slavíte MDŽ? 

Jiří Řehák,  
50 let,  
pedagog 
Teplice 
 
 

MDŽ neslavím já ani má žena. Tenhle 
svátek je příliš spjatý s povinnými 
oslavami za komunismu. Karafiáty od 
ROH a pak to muži pěkně oslavili na 
podnikovém večírku. Myslím, že se 
tenhle svátek přežil.

Simon Malá, 
45 let,  
pekařka  
Teplice 
 
 

Já osobně mám MDŽ ráda. Za 
minulého režimu byl sice tento 
svátek protěžovaný, ale v jádru je 
to přece oslava ženství, tak proč 
ho dnes spojovat s politikou. Lidé 
si zbytečně komplikují život a já 
si myslím, že je to škoda. Takže si 
MDŽ vždy ráda užiji a jsem vděčná 
třeba jen za polibek a hezkou 
kytičku. 

Petr Zajíček,  
35 let,  
elektrikář 
Teplice 
 
 

Manželku potěším dárkem, večeří 
či květinou kdykoliv. Nepotřebuji 
k tomu nějaké datum, svátek, 
narozeniny. O tom to přeci není. 
Naopak nemám moc rád dělat něco 
jen kvůli tomu, že to v ten den dělají 
všichni. 

Lenka Stránská, 
50 let,  
auditor 
Teplice 
 
 

Slavíme. Od manžela dostávám 
pravidelně jako dárek čokoládu. 

Pavel Doulík, 
42 let,  
prorektor UJEP 
Teplice 
 
 

MDŽ beru jako oficiální svátek žen, 
který je nadčasový a má dlouhou 
tradici. Ale nijak výrazně ho  
neslavím. 

Eliška Beňková,  
35 let,  
obchodnice 
Teplice  
 
 

S kamarádkami u dobrého vína 
a s umělými tulipány na stole. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 28. 1. 2020  Příští vydání: 25. 2. 2020  Uzávěrka inzerce a příspěvků:  
16. 2. 2020  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím 
Media Servis a. s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem 
MKČRE21614  Vydavatelem Žít Teplice je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem 
 Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, 

neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům 
a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, v informačním centru na náměstí 
E. Beneše, v Domě kultury a v poliklinice teplické nemocnice.  Foto na titulní straně: Kancelář Senátu ČR

www.facebook.com/zitteplice.cz

Teplice – Rozšíření trolejbu-
sových tratí a jejich moder-
nizaci za téměř 100 milionů 
korun chystá město v příš-
tích dvou letech. Vzniknou 
nové trasy, vymění se někte-
ré technologie a dojde k pro-
pojení úseků. První úseky 
se začnou stavět letos a na 
stavbu bude město čerpat 
částečně dotaci. 

Město plánuje rozšíření do 
dalších ulic, kde zatím jezdi-
ly pouze autobusy. „Jsme lá-
zeňské město a chceme pod-
porovat bezemisní provoz, 
takže městská doprava by 
měla být do tří let komplet-
ně na elektrický pohon,“ řekl 
primátor Hynek Hanza.

Teplice chtějí provozovat nejpozději v roce 2023 celou síť MHD jen za pomoci elektrické 
trakce, tedy trolejbusy a parciálními trolejbusy, které umožňují jet část trasy mimo troleje 
na baterie. Nové trolejové vedení chce město budovat i přesto, že rozšiřuje počet vozů, které 
mají bateriový pohon. Trolejbusová síť funguje v Teplicích od roku 1952. Provoz v Teplicích 
zajišťuje společnost Arriva City.  gz

Lodičky v Zámecké zahradě  
budou k vypůjčení až do večera
Teplice – Na projížďky v lodič-
kách po rybníku v teplické 
Zámecké zahradě se můžeme 
těšit i letos. Město na to vyčle-
nilo 100 tisíc korun. Navíc se 
svezeme i déle, místo do dosa-
vadních 18:00 bude půjčování 
loděk prodlouženo až do 20:00 
hodin. 

Provoz bude opět zajišťovat 
TJ Nola Teplice, s nástupem 
pod dětským hřištěm „u opi-
ček“. „Plánujeme ještě letos 
zkrášlení nástupního místa, 

aby bylo příjemnější pro uživa-
tele. Chceme vybudovat nové 
molo a zlepšit přístupovou ces-
tu. U Labutího domku máme 
v plánu vybudovat vyhlídkové 
molo. Zároveň budeme prově-
řovat nutnost sanace Horního 
rybníku,“ sdělil teplický primá-
tor Hynek Hanza. 

Tato atrakce patří už od roku 
1999 k vyhledávaným místní-
mi, lázeňskými hosty i turisty, 
kteří do Zámecké zahrady a na 
teplický zámek přijíždějí.  gz

V muzeu pokřtí  
knihu o sklářství
Teplice – Kurátorka sbírek uži-
tého umění teplického muzea 
Jitka Bažantová bude křtít 
knihu o historii a produkci 
sklárny ve Mstišově, která se 
proslavila v 60. letech 20. sto-
letí výrobky z hutního skla, 
které byly prezentovány na 
mnoha tuzemských i světo-
vých výstavách. 

„Kniha je určena pro od-
bornou i laickou veřejnost. 
Obsahuje množství fotografií 
výrobků, medailony návrhářů, 
soupis výrobní produkce i his-
torii sklárny,“ přibližuje Vlas-
ta Tichá z teplického muzea. 

Křest knihy proběhne 
27. února od 17:00 v místnosti 
pro návštěvníky na teplickém 
zámku. 

Vstup na akci je zdarma 
a na místě bude možnost  
publikaci i koupit za sto 
korun.  gz

Ulice lázeňských Teplic budou 
brázdit jen trolejbusy
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Kozí dráha by mohla ožít na jaře Pokuty za rychlost 
v Srbicích kraj zruší

Mezi významnými Tepličany  
je nově i oblíbený primátor 

Teplicko – Provoz na Kozí drá-
ze chce oživit společnost KPT 
Rail. Železniční trať vede mezi 
Děčínem a Oldřichovem na 
Teplicku. Letos by mohly začít 
jezdit vlaky v úseku z Děčína 
do Telnice. Podle Jaroslava Ku-
glera z KPT Rail mají obyvatelé 
podél Kozí dráhy o znovuuve-
dení do provozu zájem.

Přepravce sehnal sponzora 
na letní jízdy. Vlaky by jezdily 
od května do konce prázdnin 
o víkendech a svátcích. Denně 
by šlo o čtyři páry vlaků. Zatím 
mezi Děčínem a Telnicí. Zby-
tek cesty by obsluhovaly au-
tobusy, protože tam není trať 

v dobrém stavu. Společnost po-
žádala Správu železnice už loni 
o udělení přepravní kapacity. 
To ale bylo zamítnuto, právě 
proto, že je trať ve špatném 
stavu. Podle mluvčího úřadu 
Marka Iliaše by se do trati mu-
selo investovat až 150 milionů 

korun. Přístup úřadu se nelí-
bí dopravní firmě. „Požádáme 
o právní rozbor ministerstvo 
dopravy. Pokud ani to neroz-
hodne, budeme oslovovat or-
gány Evropské unie,“ dodává 
Jaroslav Kugler. Společnost už 
má se záchranou starých tratí 
zkušenosti. Podobně se jí po-
dařilo zprovoznit na jihu Čech 
podobnou lokálku.

Na Kozí dráze skončil pravi-
delný provoz v prosinci 2007. 
Krajský úřad přestal objedná-
vat spoje, aby nemusel Českým 
drahám dorovnávat ztrátu. Na-
posledy se po dráze víkendový 
spoj projel v roce 2015.  gz

Teplicko – Strážníci z Dubí mě-
řili od 1. do 28. ledna rych-
lost v Srbicích, i když nenabyl 
právní moci souhlas krajského 
úřadu s veřejnoprávní smlou-
vou uzavřenou právě mezi obcí 
Srbice a městem Dubí. 

Krajský úřad proto vyzval 
dubskou městskou policii, aby 
sdělila, kolik pokut strážní-
ci udělili na místě a kolik bylo 
oznámeno správnímu orgánu 
k řízení. A zároveň aby k jed-
notlivým pokutám zaslala do-
kumentaci. 

Podle Martina Volfa z Ús-
teckého kraje bude provede-
no přezkumné řízení, ve kte-
rém se zruší všechny pokuty. 
„Vzhledem ke skutečnosti, že 
v uvedeném období Městská 
policie Dubí měřila rychlost 
v obci Srbice a k tomu nemě-
la příslušné právní předpisy, 
Krajský úřad Ústeckého kra-
je, odbor dopravy a silničního 
hospodářství provede zkráce-
né přezkumné řízení, v němž 
budou všechny příkazy na mís-
tě, uložené dotčeným osobám 
za zjištěná překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti zrušeny,“ 
řekl k případu.  gz

Teplice – Dlou-
holetý primátor 
města, senátor 
a teplický patriot 
Jaroslav Kube-
ra se stal in me-
moriam čestným 
občanem Teplic. 
Rozhodli o tom 
jednomyslně tep-
ličtí zastupitelé. 

„Díky němu 
je město Tepli-
ce zcela jiné než 
ostatní města na severu Čech. 
Je barevné, je veselé a prá-
vě on vnesl do města krédo – 
Usmívejte se, jste v Teplicích,“ 
řekl o Jaroslavu Kuberovi pri-
mátor Hynek Hanza.

Dvaasedmdesátiletý Jaro-
slav Kubera zemřel náhle 20. 
ledna. Stál téměř 25 let v čele 

Teplic a 20 let byl 
senátorem. Od 
roku 2016 půso-
bil jako místo-
předseda Senátu, 
od konce roku 
2018 jako jeho 
předseda.

Posledním čest-
ným občanem 
Teplic se stal 
v prosinci 2018 
místní rodák 
a válečný veterán 

Kurt Taussig. Kromě něj v mi-
nulosti dostali titul teplický 
cestovatel, badatel a polárník 
Julius Payer. Nebo Hermann 
Hallwich, teplický rodák, his-
torik, národohospodář a po-
litik, v 2. polovině 19. století 
poslanec Českého zemského 
sněmu a Říšské rady.  gz

Nová školka zatím 
nebude, byla by drahá
Teplice – Školka pro pětasedmde-
sát dětí, která měla vzniknout 
na městském pozemku v těs-
né blízkosti základní školy ve 
Verdunské ulici, se zatím stavět 
nebude. 

Projekt ukázal, že stavba by 
přišla dráž, než město původ-
ně plánovalo. Rada města proto 
zastupitelům doporučila, aby se 
stavba prozatím odložila. Roz-
počet počítal s investicí zhruba 
35 milionů korun, ale projekt 
ukázal, že by se kvůli špatnému 
terénu prodražily zemní práce 
i vedení inženýrských sítí.

Stavět se začne, pokud město 
najde i další zdroje financová-
ní. Nejbližší vyhovující dotační 
titul by mohl být vypsaný ale až 
za rok a půl. „Hledáme exter-
ní zdroje financování a zároveň 
jsem požádal odbor školství, aby 
prověřil i další možnosti. Napří-
klad navýšení kapacity ve stáva-
jících prostorách, nějakou vhod-
nou úpravou. Šlo by o menší 
investici a bylo by to dříve,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl.

V současné době je v teplic-
kých mateřských školách 1 378 
míst. Město by další místa potře-
bovalo. Nedostatek míst je způ-
sobený povinným předškolním 
vzděláváním, odklady povinné 
školní docházky a inkluzí.  gz

Voskové lidi, kteří jsou hříčkou přírody, uvidíte v muzeu

Lebka na Expu bude 
reprezentovat Teplice
Teplice – Lebkou křesťanského 
mučedníka a patrona lázeň-
ství Svatého Clariho se budou 
Teplice prezentovat na světo-
vé výstavě Expo 2020, která se 
koná v Dubaji. Zahájení výsta-
vy je 20. října 2020 a potrvá do 
10. dubna 2021. „Lebka bude 
součástí lázeňské kolonády, ex-
pozice České republiky, kde po-
stupně dostanou prostor i další 
lázeňská města,“ sděluje Tomáš 
Jarolím, předseda European Ini-
tiatory Institute, organizace, 
která ostatky zapůjčí.

Kompletní ostatky křesťan-
ského mučedníka Svatého Cla-
riho se nacházejí v teplickém 
chrámu Povýšení svatého Kříže 
na Zámeckém náměstí. Prvo-
mučedníka ze čtvrtého století 
poslal do Teplic římský papež. 
Je patronem lázeňství a svátosti 
manželství.  gz

Teplice – Poučná i lehce šokují-
cí výstava zamířila do Teplic. 
V regionálním muzeu jsou k vi-
dění voskové figuríny prezentu-
jící podobu a osudy lidí, jejichž 
tělesný vzhled byl prapodiv-
nou hříčkou přírody. Expozi-
ce pochází z antropologického 
muzea v ruském Petrohradě. 
K výrobě figurín byly použity 
lékařské oční implantáty i pra-
vé lidské vlasy. 

Návštěvníci na výstavě uvidí 
bytosti se dvěma hlavami, dvě-
ma obličeji, čtyřma očima, ně-
kolik siamských dvojčat nebo 
muže s vlčím syndromem. Se-
tkají se rovněž s největším, nej-
menším a nejtlustším člověkem 
naší planety nebo také s ženou 
bez končetin. Ve všech přípa-
dech jde o figuríny lidí, kteří 

skutečně žili.
Na výstavu Waxwork – lidé 

z vosku se můžete vydat do 
muzea do 1. března. Přístupná 

je denně od 10:00 do 18:00 ho-
din. Za vstupné dospělý zaplatí 
80 korun, důchodce a studenti 
60 korun a děti 40 korun.  gz
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Stát musí více podpořit slušné, poctivé a pracovité občany
Jaké jsou Vaše priority pro 
Teplicko a republiku?

Když to shrnu v jedné větě, 
tak je to podpora slušných, 
pracovitých občanů.

Konkrétně se jedná o pro-
gramový balíček SPD s ná-
zvem "Rodina na prvním mís-
tě". Chceme zastavit současné 
zneužívání sociálních dávek 
nepřizpůsobivými a naopak 
podpořit porodnost poctivých 
českých rodin, které řádně vy-
chovávají své děti. 

Dále je pro mě prioritou zvý-
šit důchody a stanovit výši mi-
nimálního důchodu na úroveň 
minimální mzdy. 

Říkáte, že chcete podporovat 
pouze "poctivé rodiny, které 
řádně vychovávají své děti". 
Jak ty "poctivé" dokážete od-
lišit od těch, které podle Vás 
sociální podporu zneužívají?

Navrhuji dvě jasná kritéria.
1) Alespoň jeden rodič musí 
pracovat.
2) Děti musí řádně docházet do 
školy a nesmí mít neomluve-
nou absenci.

Pokud není splněna ales-
poň jedna z těchto podmínek, 
na sociální podporu takoví 

lidé nedosáhnou. V dnešní 
době pobírají sociální příspěv-
ky lidé, kteří v životě téměř 
nepracovali a jejichž děti se 
mnohdy poflakují po ulicích 
a nechodí řádně do školy! Ta-
kové rodiny rozhodně žád-
nou podporu a nezasloužená 

privilegia ze strany SPD očeká-
vat nemohou. 

Jakou konkrétní podobu má 
tedy programový balíček SPD 
na podporu porodnosti čes-
kých rodin?

Kompletní informace získa-
jí čtenáři na webové stránce 
www.rodinanaprvnimmiste.cz

Já zmíním např. manžel-
ské, neúčelové půjčky, které 
jsou podmíněny tím, že ales-
poň jeden z manželského páru 
pracuje. Šlo by o úvěr ve výši 
800 000 Kč, jehož splácení by 
se po narození 1. dítěte poza-
stavilo na dobu odpovídající 
době čerpání rodičovské dovo-
lené v konkrétní rodině.

Narodí-li se druhé dítě, splá-
cení půjčky se opět pozasta-
ví na dobu čerpání rodičovské 
dovolené a polovina jistiny 
úvěru se odepíše.

Pokud se rodičům narodí 
3. dítě, povinnost splácet úvěr 
bude rodině zrušena zcela.

Mezi dalšími opatřeními 
bych jmenoval odpisy z daně 
z příjmu za každé dítě, zruše-
ní daně z nabytí nemovitostí 
nebo naprosto zásadní podpo-
ru bydlení. Zejména formou 

podpory družstevního bydlení 
a státní výstavby levných bytů 
pro mladé rodiny. 

Proč si SPD zvolila téma "Ro-
dina na prvním místě" jako 
svou hlavní prioritu? 

Protože v SPD vnímáme sou-
časnou krizi základních lid-
ských hodnot. Hodně se mluví 
o utiskovaných menšinách. 
Řeší se práva LGBT komunity, 
ilegálních migrantů, mluví se 
o povinných kvótách na ženy, 
financují se nemakačenka 
v politických "neziskovkách" 
atd.

Ale pracující člověk, který 
řádně platí daně, táhne ekono-
miku a pečlivě vychovává své 
děti, je upozaděn. Pro SPD jsou 
právě tito lidé, kteří tvoří sku-
tečné hodnoty, na 1. místě! 

Chcete něco na závěr vzká-
zat obyvatelům Teplicka? 

Chtěl bych jim poděkovat 
za přečtení tohoto rozhovoru 
a popřát jim, ať se jim daří! Po-
kud se chtějí seznámit s mými 
dalšími tématy a názory, na-
jdou je na facebookovém pro-
filu Svoboda a přímá demokra-
cie Ústecký kraj – SPD.

Mám rodinu vždy na prvním místě
Kandidát do Senátu v doplňovacích volbách za volební obvod Teplice

Ing. Bohumil Ježek, pedagog, člen 
zastupitelstva Ústeckého kraje a člen hnutí 
Svoboda a přímá demokracie (SPD). 

vnímám fakt, že se Teplic-
ko stává významným cent-
rem výroby a distribuce drog, 
a to v rámci celé republiky. 
Produkce např. pervitinu je 
v našem regionu významná 
dokonce z celoevropského 
hlediska!

Ve stejné míře podporuji 
program hnutí SPD, zaměře-
ný na podporu mladých rodin, 
www.rodinanaprvnimmiste.
cz a zabránění přílivu nelegál-
ních migrantů na území České 
republiky.

 
Odevzdáte-li mi ve voleb-

ních dnech 27. a 28. března 
2020 svůj hlas, máte záruku, 
že pro splnění mého volební-
ho programu pro senátní ob-
vod Teplice udělám já i ostatní 
kolegové z hnutí SPD maxi-
mum.

Vážení občané,  
milí přátelé. 

Rozhodl jsem se přijmout 
kandidaturu do Senátu ve vo-
lebním obvodu Teplice. Chtěl 
bych tak zúročit své několika-
leté zkušenosti z práce v kraj-
ském i obecním zastupitel-
stvu. Jako krajský zastupitel 
jsem detailně seznámen s pro-
blémy, které občany v našem 
kraji trápí, a jsem připraven 
v případě zvolení senátorem 
ihned začít iniciativně praco-
vat na jejich řešení.

Jako pedagog vidím nejvyšší 
prioritu ve zrušení inkluze na 
školách, která nikomu nepro-
spívá. Dále bych chtěl zamezit 
vlivu politických a multikul-
turních neziskovek na školní 
osnovy. Škola má vzdělávat, 
a ne vštěpovat politické ná-
zory. Velmi negativně rovněž 
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Oslavme společně 

Světový den vody

Dvaadvacátého března si opět po roce připomeneme Světový 
den vody, jehož cílem je tentokrát připomenutí významu a důle- 
žitosti vody. Její dostatek není na celém světě samozřejmostí. 

Problém s nedostatkem vody naštěstí nemusí řešit obyvatelé sever-
ních Čech, kteří mají neustálý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě.  
Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Severočeské vodovody  
a kanalizace (SčVK), jejímž posláním je provozování vodárenské  
infrastruktury v severních Čechách. Díky dodávce kvalitní pitné 
vody nemusí severočeští obyvatelé kupovat filtry ani kvalitu vody  
nijak podomácku upravovat. Dodávaná voda totiž splňuje nejpřísnější 
požadavky platné legislativy.

92x130_denvody.indd   192x130_denvody.indd   1 19.02.2020   10:2119.02.2020   10:21

MC
20

20
00

61

O senátní křeslo se utká  
hejtman, primátor i starostové 

Skláři investují do robotizace

Teplice – Do doplňovacích se-
nátních voleb za Teplicko už 
politické strany a hnutí ozná-
mily své kandidáty a o křeslo 
senátora bude usilovat celkem 
jedenáct lidí.

„Považuji to za poslední vý-
zvu v mé politické kariéře. 
Rád bych zúročil zkušenosti 
z osmileté práce v samosprá-
vě. Mám tím na mysli praktic-
ké věci, které mohou pomo-
ci našemu regionu. Například 
v sociální oblasti. Chtěl bych 
podpořit i tunelovou variantu 
silnice I/13 v Bílině a Kladrub-
skou spojku i další projekty,“ 
vysvětlil důvody kandidatu-
ry hejtman Oldřich Bubeníček 
z KSČM.

Kandidovat bude také pri-
mátor Teplic Hynek Hanza 
z ODS. „Mým hlavním cílem je 
navázat a pokračovat v politi-
ce Jaroslava Kubery. Pro Tepli-
ce a i ostatní obce a města, se 
kterými jsem často v kontak-
tu, zachovat úzké propojení 
města a Senátu, které se nám 

osvědčilo,“ řekl ke svému roz-
hodnutí.

Hnutí ANO vyslalo do boje 
starostku Bíliny Zuzanu 
Schwarz Bařtipánovou a soci-
ální demokraté starostu Du-
chcova Zbyňka Šimberu. SPD 
pak krajského zastupitele Bo-
humila Ježka. „Prioritou je pro 
mě podpora slušných, praco-
vitých občanů. V SPD chceme 
zastavit současné zneužívání 
sociálních dávek nepřizpůsobi-
vými a naopak podpořit porod-
nost poctivých českých rodin, 
které řádně vychovávají své 
děti. Také prosazujeme zvýše-
ní důchodů a stanovení výše 
minimálního důchodu na úrov-
ni minimální mzdy,“ uvedl. 

Znovu se pokusí získat pří-
zeň voličů i ředitel teplického 
gymnázia Zdeněk Bergman, 
který prohrál s Jaroslavem Ku-
berou ve 2. kole senátních vo-
leb v roce 2018. Podporuje ho 
hnutí Senátor 21 a TOP09.

Senátorkou se chce stát 
i starostka Hrobčic Jana Syslo-
vá za hnutí Starostové a ne-
závislí. Do souboje o křes-
lo senátora se za koalici Vize 
národních socialistů připojil 
i historik a politolog Jan Von-
drouš. Za Piráty bude kan-
didovat Pražák s kořeny na 
Teplicku Tomáš Tožička a za 
Trikolóru ředitel střední školy 
a krajský předseda strany Zde-
něk Pešek. 

Všechna jména platných 
kandidátů budou známa do 
27. února, v současné době 
probíhá přezkoumávání přihlá-
šek. Nástupce Jaroslava Kube-
ry se bude volit 27. a 28. břez-
na. Vítěz voleb se mandátu 
ujme zhruba na čtyři roky, do 
13. října 2024.  gz

Handicapovaná 
Terezka dostala Huga

Bílina – Nejlepším přítelem 
člověka je pes. To platí i pro 
labradorského retrievera Huga 
a handicapovanou Terezku 
z Bíliny. Hugo prošel speciál-
ním výcvikem na asistenční 
činnosti a canisterapii a Terez-
ce pomáhá v jejím každoden-
ním životě. Na nákup Huga, 
jeho výcvik i stálou asistenč-
ní službu přispěl ČEZ částkou 
180 tisíc korun.

„Terezka je moc šťastná, na-
víc s vědomím, že Hugo patří 
jen jí. Je uvolněná, snaží se ho 
hladit, hází mu míčky a on jí 
je zase nosí. Je to ten správný 
parťák, který moji dceru dává 
do psychické pohody a za to 
moc děkuji,“ usmívá se ma-
minka Dana Kretschmanová. 
Žádost o grant za rodinu poda-
lo město Bílina, které Terezku 
podporuje dlouhodobě.  gz

Chudeřice – Desítky milionů ko-
run letos investuje do roboti-
zace a automatizace výroby 
AGC Automotive Czech v Chu-
deřicích na Teplicku. Celkově 
firma plánuje pořídit roboty za 
zhruba 40 milionů korun. Ty 
budou například zajišťovat au-
tomatické balení čelních skel 
nebo nanášet speciální lepidlo 
na přesně daná místa na au-
tosklech. Kompletní investice 
do závodu v Chudeřicích by se 
měly v letošním roce vyšplhat 
na více než 160 milionů korun.

Investice do robotů nejsou 
podle generálního ředitele fir-
my Luďka Steklého spojeny 
pouze s tím, že umožňují vyrá-
bět autoskla levněji. „Souvisí 

to samozřejmě i se situací na 
trhu práce. Lidé stále méně 
chtějí monotónní práci u stej-
né operace, které navíc mohou 
být manuálně náročnější. To 
je trendem v celé společnos-
ti. Proto se nejen my snaží-
me na tyto operace postupně 
nasazovat roboty. Roboty jsou 
schopni totiž schopni opaku-
jící se operace dělat přesněji 
než lidské ruce,“ doplnil Luděk 
Steklý.

Vedle investic do robotizace 
bude AGC Automotive Czech 
směřovat další velkou část pro-
středků do dokončení nové 
linky na výrobu autoskel, je-
jíž celková hodnota dosahuje 
600 milionů korun.  gz

Měl doma drogy za čtvrt milionu 
Teplicko – Pervitin a heroin za 
více jak čtvrt milionu korun na-
šli policisté u šestapadesátileté-
ho muže při domovní prohlídce. 
Muž je vazebně stíhaný, protože 
je podezřelý, že drogy nakupoval 
takzvaně ve velkém. Drogy pak 
rozdělil do menších „dávek“, kte-
ré měnil za různé věci, nebo pro-
dával narkomanům z Teplicka.

„Při domovní prohlídce poli-
cisté zajistili přes tisíc eur, 31 ti-
síc korun a kovový hrnec, ve 

kterém bylo schováno více jak 
sto gramů pervitinu a sáčky se 
skoro sto sedmdesáti gramy he-
roinu. Hodnota zajištěných drog 
na černém trhu by se pohybo-
vala přes čtvrt milionu korun,“ 
uvedl mluvčí teplické policie Da-
niel Vítek.

Kriminalisté z TOXI týmu za-
dokumentovali desítky jednot-
livých prodejů a muži v krajním 
případě hrozí trest odnětí svobo-
dy až na deset let.  gz

Z P R Á V Y
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Zámeček a hvězdárna mají ambici 
stát se Stavbou čtvrtstoletí
Teplice – Historická budova Ob-
chodní akademie a hvězdár-
na mají šanci stát se Stavbou 
čtvrtstoletí. Jedním z cílů pro-
jektu je zdokumentovat trendy, 
potenciál, schopnosti a kvalitu 
českých architektů. Vznikl před 
dvěma lety a stihly se do něj při-
hlásit již přes dvě stovky staveb 
z celé republiky. Podle ředitelky 
projektu Petry Miškejové Stav-
ba čtvrtstoletí mapuje vše, co 
se podařilo postavit, přestavět 
nebo zrekonstruovat.

Zámeček neboli historic-
ká budova teplické Obchodní 

akademie prošla rozsáhlou re-
konstrukcí za zhruba třicet mili-
onů korun.

Téměř stoletá budova má no-
vou fasádu, střechu, obnovené 
štukové prvky fasády, očiště-
ný a doplněný fasádní obklad. 
Ale také vyměněná okna za 
repliky původních špaletových 
oken. Za 1. republiky byla jedi-
nou českou střední obchodní 
školou na severu Čech. Škola 
se pyšní i významnými absol-
venty, mezi které patřil Franti-
šek Fajtl, slavný českosloven-
ský letec a stíhač RAF.

O stejný titul bojuje i teplic-
ká hvězdárna, která se už pyš-
ní oceněním Stavba Ústeckého 
kraje za rok 2018. Hvězdár-
na na Písečném vrchu se ote-
vřela v roce 2018 po rozsáhlé 
rekonstrukci a modernizaci, 
která stála pětadvacet milionů 
korun. Původní stavbu z roku 
1957 postavili nadšenci z astro-
nomického kroužku teplického 
muzea. 

Obě budovy přihlásil do sou-
těže Ústecký kraj. Porota bude 
o vítězných stavbách rozhodo-
vat v závěru roku.  gz

Vláček bude stavět 
u botanické zahrady
Teplice – Oblíbený turistický vlá-
ček Humboldt, který jezdí od 
roku 2017 po historickém a lá-
zeňském centru Teplic, rozšíří 
svoji trasu. Od letošního roku 
přibude zastávka u botanické 
zahrady. 

Vláček jezdí od dubna do října 
v pravidelných časech i v dojed-
naných termínech a jede přes 
Zámecké náměstí do Šanovské-
ho parku na trase A a na trase B 
až na teplickou dominantu, horu 
Doubravku s hradem.  gz

Ples města pomůže 
Arkadii a skautům
Teplice – Jako každý rok, i letos 
dá město Teplice 250 tisíc korun 
dvěma veřejně prospěšným or-
ganizacím. Peníze získala radni-
ce především ze vstupného z re-
prezentačního plesu, který se 
konal v polovině února. Zbytek 
pak uvolnila ze svého rozpočtu.

„Výtěžek ze vstupného, který 
činí zhruba 201 tisíc korun, na-
výší při nejbližším jednání rada 
města na 250 tisíc korun a roz-
dělí rovným dílem mezi Arka-
dii a Junák – Český skaut,“ řekl 
primátor Hynek Hanza s tím, 
že o ples města byl velký zájem 
a i ten letošní, už sedmnáctý 
ročník byl beznadějně vypro-
daný.

Čistý výtěžek plesu je vždy 
věnován na veřejně prospěšné 
účely, každá organizace dostane 
125 000 korun.  gz

Obnova požárem zničeného Dvojhradí bude hotová za rok
Mstišov/Dubí – Oblíbená výlet-
ní restaurace zámeček Dvoj-
hradí ve mstišovské lesní 
oboře, který předloni v září 
vyhořel, už dostává novou 
střechu.

„V současné době pracuje-
me na střeše, která se bude 
podkládat sloupy, aby tu 
vzniklo patro. A pak se za-
čnou opravovat i další části 
zámečku,“ vysvětluje průběh 
prací majitel Jiří Novák a do-
dává, že opravy probíhají zce-
la pod kontrolou památkářů.

Celá rekonstrukce vyjde při-
bližně na 7,5 milionu korun 

z pojistky, něco také z vlast-
ních zdrojů a požádali jsme 
o podporu i Ústecký kraj a mi-
nisterstvo kultury. Nadále pro-
bíhá i veřejná sbírka, ve které 
se dosud vybralo zhruba 100 
tisíc korun,“ dodal Novák.

Město Dubí chce zvelebit 
i přilehlou oboru, kde by do 
budoucna měla vzniknout re-
laxační zóna a vycházkové 
okruhy. 

Barokní lovecký zámeček 
je národní kulturní památkou 
a byl postaven kolem roku 
1700 hrabětem Clary Aldrin-
genem.  gz

Moderní pavilon v nemocnici se otevře v létě
Teplice – Plánovaná revitaliza-
ce teplické nemocnice pokra-
čuje. Prostory nového pavilo-
nu pro centrální operační sály, 
centrální sterilizaci a aneste-
ziologicko-resuscitační odděle-
ní jsou největší investiční akcí 
ve dvanáctileté historii společ-
nosti Krajská zdravotní. Podle 
generálního ředitele Petra Fialy 
by měl být v novém pavilonu za-
hájen provoz  během červen-
ce. Operovat se zde budou cévy, 
klouby, břišní dutiny a provádět 

laparoskopické zákroky. Kromě 
operačních sálů tu bylo dostavě-
no ještě jednoho nadzemní pod-
laží pro umístění ARO a JIP. 

„Budování nového pavilonu 
bylo zahájeno v polovině roku 
2017. Lékaři a ostatní personál 
tří oddělení teplické nemocnice 
dostanou ke své práci prostředí 
odpovídající standardům třetí-
ho tisíciletí a v něm nejmoder-
nější vybavení a zdravotnickou 
techniku,“ řekl Jiří Novák, před-
seda představenstva Krajské 

zdravotní, pod kterou teplická 
nemocnice spadá.

Podle projektu bude u nemoc-
nice také 25 nových parkova-
cích míst pro osobní auta, dvě 
z nich budou pro tělesně posti-
žené. S otevřením přístupu do 
ulice Anglická přibude také par-
kovací plocha pro zaměstnan-
ce s 67 parkovacími místy, díky 
tomu dojde k uvolnění parkova-
cích míst pro návštěvníky  
nemocnice přímo v jejím  
areálu.  gz

Sesunutou trať zřejmě 
opraví za dva roky
Teplicko 
– Želez-
niční trať 
z Lovosic 
do Teplic 
přes Opa-
renské 
údolí je po sesuvu z roku 2013 
stále mimo provoz. V součas-
né době to vypadá, že se za dva 
roky přece jen dočká opravy.

 „Investiční akce zahrnuje 
opravu tratě a vybudování nové-
ho železničního mostu. Cílem je 
obnovení provozu na trati s mi-
nimálními investičními náklady. 
Plánovaný termín realizace je 
od září 2022 do prosince 2023,“ 
řekla mluvčí Správy železnic 
Nela Friebová s tím, že obnovu 
poničené trati musí ještě schvá-
lit komise ministerstva dopravy.

Obnova tak čeká nejen sa-
motnou trať v místě sesuvu, ale 
také další části železnice. Práce 
mají vyjít na více než 460 milio-
nů korun.  gz

a hotová by měla být příští 
rok v březnu. „Část platíme 
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Hynek Hanza: Nejsem kopie Jaroslava Kubery, ale jdu jeho cestou
Sedíme v den nedožitých 73. narozenin 
Jaroslava Kubery v jeho kanceláři. I proto 
se náš hovor často stáčí k člověku, který 
zásadně ovlivnil životy Tepličanů v uplynulém 
čtvrtstoletí. Jeho nástupce v křesle primátora 
Hynek Hanza se rozhodl kandidovat 
v doplňovacích volbách 27. a 28. března 
do Senátu na Teplicku. „Mám v sobě vnitřní 
brzdu, naučil jsem se to od táty. Nesnáším, 
abych sám sobě musel říct, že jsem udělal 
kravinu. Nechci ve svém životě a práci dělat 
nic, za co bych se musel stydět,“ říká.

Proč jste se rozhodl kandido-
vat do Senátu na Teplicku?

Oslovili mě přátelé, známí, po-
litická strana, ve které jsem už 
24 let, tak jsem se k tomu musel 
nějak postavit. Vnitřně se roz-
hodnout bylo to nejdůležitější. 
A my jsme si byli s Jaroslavem 
Kuberou hodně blízcí, takže pro 
mě to bylo zejména lidské 
rozhodnutí. 

Jak velkou roli sehrá-
lo to, že jde o sená-
torské křeslo právě 
po něm?

Zásadní. Řekl jsem 
si, že by tam měla být 
kontinuita, že odešel 
strašně brzy a je škoda, 
aby se ztratilo to, co na-
stavil. A myslím si, že 
jsme si byli natolik 

blízcí politicky i lidsky, že asi 
není vhodnějšího kandidá-
ta, který by mohl pokračovat 
v politice Jaroslava Kubery, než 
jsem já.

Neobáváte se, že si lidé mo-
hou myslet, že se někam 

škrábete po zádech Ja-
roslava Kubery?

To si myslí 
spousta lidí. Ale 
Jaroslav Kubera 
by nikdy nepři-
pustil, aby se mu 
někdo škrábal 
po zádech, to vás 
můžu ubezpečit. 
Měl jsem a mám 
obrovskou úctu 

k Jaroslavu Kube-
rovi. Když už tady 
není, je potřeba na-

vázat na jeho 

politiku, prosazovat hodnoty, 
které prosazoval on, a já k tomu 
mám pravděpodobně největší 
předpoklady, protože jsme spolu 
aktivně a úzce deset let spolu-
pracovali. Je těžké z jeho stínu 
vystoupit a je asi i politicky ne-
bezpečné z jeho stínu úplně vy-
stoupit. Ale mě by to ani nena-
padlo. Proč budu vystupovat ze 
stínu člověka, kterého si vážím, 
a chci na jeho práci navázat? 
Jsem ale Hynek Hanza, který má 
svůj názor a svůj styl. Nejsem 
kopie Jaroslava Kubery. Jinak 
komunikuji s lidmi, v některých 
případech hůř než on a také si 
nemůžu některé věci dovolit ří-
kat tak, jako je říkal on.

Například? 
Mohl si toho dovolit víc, tím 

že byl proslulý a známý, lidé vě-
děli, jak to myslí, brali ho. On si 

mohl dovolit říkat věci od srdce 
a narovinu, tak jak si to myslel 
a nemusel je zaobalovat. To-
hle já si logicky dovolit nemů-
žu. Někdy se zarazím, že na lidi 
působím jinak, než si myslím. 
Namyšleně, naštvaně, snobsky 
a podobně, ale pravda je, bohu-
žel, taková, že za svůj obličej 
člověk nemůže (smích). Moje 
přirozené tváření vypadá, jako-
že se mračím. Na tom musím za-
pracovat.

Jaroslav Kubera mi vyprávěl, 
jak za ním přišla na radni-
ci paní, která chtěla opravit 
žehličku. A on ji opravil. Také 
opravujete?

Já to neumím. Jaroslav Ku-
bera opravoval i můj vysavač. 
Rozbil se mi a on říkal, tak ho 
přivez, já ti ho opravím. Protože 
se mi nechtělo čekat, tak jsem 
koupil nový, no a on mi volal, že 
ho opravil, že to byl jen kablík 
vypadlý z napájení. Dával mi 
ho a říkal: „Jsi blbec, protože sis 
koupil nový a teď máš dva, při-
tom tenhle normálně funguje.“ 
A já jsem si ho dával do kufru 
auta, škobrtnul o tažné zaříze-
ní, vypadl mi ruky a rozbil se 
ještě víc… A on mi říkal: „Tak 
tohle ti už neopravím, tohle ne-
umím, plasty neumím.“ On byl 

hrozně šikovný, dokázal opravit 
téměř cokoli. On se v tom rád 
ryl. Já si na tohle netroufám, že 
bych něco rozryl a pak pokus-
-omyl opravoval. Já jsem návo-
dový typ.

Takže sestavit nábytek z Ikea 
to je vaše?

To je moje, to zbožňuji 
(smích). Mám rád systematič-
nost, nemám rád chaos. Mám 
rád, když všechno má své mís-
to a všechno jde podle nějaké-
ho řádu. První věc, když si něco 
koupím a je to věc, kterou jsem 
ještě neměl, přečtu si alespoň 
úvod návodu. Jsem rád, když 
vím, co se jak ovládá. Metoda 
pokus-omyl je fajn do jisté míry, 
ale já nemám rád chaos a ne-
čekaná překvapení. Tím neří-
kám, že Jaroslav Kubera měl 
rád chaos. Měl taky rád řád. 

Ale v chaosu se uměl pohybo-
vat po svém. 

Jste taky tak trochu skrblík 
jako váš primátorský před-
chůdce?

Trochu ano. Někde vidím sve-
tr a on stojí tisícovku a mně to 
přijde strašně drahé. To jsme 
měli podobné, on tedy ještě víc 
i na můj vkus dost (smích). Ale 
přijdou mi některé věci strašně 
drahé. 

Říkáte, že chcete prosazovat 
stejné hodnoty jako Jaroslav 
Kubera. Jaké to jsou?

Svoboda a minimum regu-
lace života lidí. On věřil lidem 
v tom smyslu, že i když žijí živo-
tem, který se neslučuje s jeho 
pojetím, tak je to jejich svobod-
né rozhodnutí hodné respek-
tu. Všichni máme dány obec-
né mantinely, jako jsou zákony, 
zvyklosti, výchova a podobně 
a v nich, ať se svobodně pohy-
bujeme. Oproti tomu jsou lidé, 
kteří si myslí, že jejich životní 
styl je jediný správný a že tak by 
měli žít a chovat se všichni. Pro-
ti tomu Jaroslav Kubera straš-
ně bojoval. A já to mám úplně 
stejně. Nikdy by mě nenapadlo 
říkat lidem, že mají žít jako já. 
Proč? Vždyť by to byla nuda.

„Kdyby to šlo a Senát byl 
velkou gumou, která může 

mazat zákony, tak bych 
gumoval zákony.“



9

 V O L B Y  2 0 2 0

Hynek Hanza: Nejsem kopie Jaroslava Kubery, ale jdu jeho cestou
ú n o r  2 0 2 0

MC
20

20
00

48

To máte na mysli spoustu na-
řízení, zákonů a regulací, kte-
ré často komplikují život ob-
čanů. Senát má zákonodárnou 
moc, takže budete-li zvolen, co 
byste chtěl udělat jako první?

Kdyby to šlo a Senát byl vel-
kou gumou, která může mazat 
zákony, tak bych gumoval záko-
ny (smích). 

Které třeba?
Všechny, které omezují a naři-

zují. Nějaké zákony samozřejmě 
musí existovat, ale jde i o to, že 
dnes už se v zákonech nikdo ne-
vyzná. Ani advokáti si s někte-
rými nevědí rady. Tak pro koho 
se dělají zákony? Pro soudce 
a advokáty… pro lidi určitě ne. 
Zákony by neměly diktovat li-
dem, jak mají žít, a měly by být 
srozumitelné pro každého.

Před rokem a půl jste přebral 
primátorování v Teplicích. 
Bylo by těžké po Jaroslavu Ku-
berovi, potažmo, pokud uspě-
jete, převzít i senátorování?

Kdybych byl primátorem bez 
těch osmi let spolupráce s Ja-
roslavem Kuberou, kdy jsme 
město vedli v tandemu, tak by 
to bylo hodně těžké. A přibrat 
k tomu i post senátora by asi 
byla absolutní naivita. Ale mys-
lím si, že zkušeností za deset let 
působení na radnici mám tolik, 
že vím, co si mohu dovolit. Být 
po boku Jaroslava Kubery byla 
velká škola a já myslím, že jsem 
byl velmi dobrým žákem.

Co jste se třeba naučil? 
Přístup k politice, přístup 

k jednání. Já jsem měl předtím 
zkušenost s vedením realitní 
kanceláře, ale svět veřejné sprá-
vy je jiný. Na radnici jsem se 
naučil, jak vnitřně funguje měs-
to, jakou pozici město má vůči 
občanovi, návštěvníkovi, státu 
a podobně. Naučil jsem se dívat 
se na to jiným pohledem. Těch 
osm let byla obrovská škola re-
álné politiky, jednání s koaliční-
mi partnery, s opozicí, s veřej-
ností.

Na co z toho, co se v Tepli-
cích za vaší éry podařilo, jste 
hrdý?

Na to, že se nepotvrdily chi-
méry a nepravdy o tom, že měs-
to strádá, protože nečerpá dota-
ce. Od doby, co jsem na radnici, 
město čerpalo desítky milionů 
na rekonstrukce škol a jsem 
opravdu rád, že se nám podařilo 
zrealizovat velké investice a na-
dále v tom pokračujeme. Jsem 
hrdý na to, že jsem nastoupil do 

systému, který zavedl Jaroslav 
Kubera s kolegy, kdy se může-
te o provoz města opřít. Město 
je ekonomicky a provozně při-
pravené na téměř jakoukoli kri-
zi daleko víc než jiná podobná 
města v regionu. Teplice jsou 
v takové kondici, že kdyby se 
něco stalo, máme kam sáhnout, 
a to nemyslím jen rezervu, což 
jsou fyzické peníze na účtech, 
ale v rámci provozu dokážeme 
uspořit poměrně hodně peněz 
oproti tomu, kolik peněz do-
stáváme od státu ze sdílených 
daní. 

Finanční kondice města je be-
zesporu důležitá, ale jde mi 
spíš o konkrétní viditelné in-
vestice?

Snažil jsem se, aby investice 
byly zaměřené tak, aby si lidé 
říkali, že se jim tady dobře žije. 
Snažíme se, aby Teplice byly 
atraktivní pro nové rodiny, mla-
dé rodiny, aby tady vychovávaly 
děti a ty tady vyrůstaly, protože 
to je budoucnost města. Investo-
vali jsme do veřejného prostoru, 

postavili jsme dětská hřiště, a to 
nejen pro nejmenší, ale i pro 
teenagery, například pumtrac-
kovou dráhu, parkour, postavi-
li jsme nový zimní stadion. Ale 
je to spousta dalších drobnos-
tí. Třeba na můj popud vznik-
la aplikace Hlášení závad. Na 
jednom místě vás navede na to, 
co máte oznámit, kde se to na-
chází, můžete vložit fotku, a tím 
že popíšete nebo vybere ze se-
znamu charakter závady, tak se 
to přesměruje na pověřeného 
pracovníka a ten tu závadu vy-
řídí a odpoví vám. Aplikace je 
hojně využívána a je to ulehčení 
cesty mezi radnicí a občanem. 
Nebo jsme vytvořili nový odba-
vovací systém, aby si lidé kom-
fortně mohli vyřídit řidičáky 
a občanky. Úřední hodiny máme 
od pondělí do pátku a využívají 
ho i lidé z jiných měst, protože 
u nich to není běžné. 

Pokud vás lidé podpoří, jak 
budete stíhat být senátorem 
i primátorem?

Pokud budu úspěšný 

v senátních volbách, nemám 
ambici usilovat o výkonné funk-
ce v Senátu, protože vím, že 
bych musel obětovat něco, co 
nechci, a to je město a post pri-
mátora.

Čím chcete oslovit voliče na 
Teplicku?

Chci vnášet do politiky sel-
ský rozum a dělat srozumitel-
nější a přehlednější zákony. 
Zákonodárství je zvláštní dis-
ciplína, která vytváří v podo-
bě zákonů mantinely. Někdy se 
ale ty mantinely tak zúží, že ani 
nepostřehnete, že jste z hřiš-
tě venku. Je to tím, že zákonů 
je moc a jsou nesrozumitelné. 
Nechci, aby zákony vstupova-
ly lidem do životů víc, než je to 
v rámci společenských norem 
nutné. Mám obrovský respekt 
k životu lidí, k demokracii, ke 
svobodě, k odpovědnosti. Ne-
budu slibovat, že prosadím ob-
chvat města, víc zubařů nebo, 
že se bude lépe operovat v ne-
mocnici. Jsem natolik soudný, 
že nebudu populistický a nebu-
du slibovat to, co z pozice sená-
tora nejde splnit. 

Možná tohle někteří kandi-
dáti budou slibovat a lidé na 
to uslyší.

To ale bude populismus. 
Můžu říct, že se budu snažit 
v tom něco udělat, ale že z po-
zice senátora se zaměřím na 
jeden takový úkol, to by bylo 
strašně málo. A co ten zbytek? 
Politik by měl být profesionál 
a přinášet vlastní vnitřní hod-
noty a vnášet je do zákonů. 
Možná to zní jednoduše, ale je 
to to nejvíc. 

Co děláte ve volném čase? 
Mám rád lidi a rád se mezi 

nimi pohybuji a povídám si. 
Mám ale rád i chvíle, kdy jsem 
jen sám se sebou, ale moc 
dlouho to nevydržím. Hraji 
první amatérskou ligu v bow-
lingu. Nemám moc času na 
tréninky, potřeboval bych se 
zlepšovat. Na dovolené rád 
šnorchluji, plavu, chodíme na 
výlety, na procházky, mám rád, 
když se synem stavíme u moře 
hrady z písku – syna už to ne-
baví a mě pořád ano. Už od 
gymnázia s kamarády pravi-
delně každý týden hrajeme už 
víc než dvacet let mariáš. Mám 
rád společnost lidí. Třeba sed-
nout si v létě k ohni a opékat 
buřty, miloval jsem dovolené, 
když jsme jezdili s rodinou na 
vodu a u ohně se hrálo na ky-
taru. 

Na syna Hynka, který chodí do první třídy, je teplický primátor pyšný.

Nezapomenutelné bylo setkání s hereckou legendou Pierrem Richardem při návštěvě Teplic.
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OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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Písničkář s duší 
rockera v divadle 

ú n o r  2 0 2 0

Teplice – Jeden z našich nejvý-
raznějších folkových zpěváků, 
textař, skladatel a multiinstru-
mentalista – Vlasta Redl – při-
jedete se svou kapelou do Tep-
lic. Na koncert se můžete těšit 
18. března od 19.30 v Krušno-
horském divadle. Vstupné je 
od 350 do 420 korun. V jeho 
písních se propojují prvky tra-
dičního moravského folkloru 
s vlivy folku, rocku nebo jazzu 

Vyražte za historkami 
sexuologa Uzla
Teplice – Zá-
bavné a sou-
časně i velmi 
jemné vyprá-
vění Radi-
ma Uzla vás 
čeká 25. břez-
na od 19.00 
v Domě kul-
tury. Vstupné 
je od 180 do 
200 korun. Během večera za-
zní úsměvné historky ze živo-
ta, které se i soudnímu znalci 
a odborníkovi z oboru sexuo-
logie a vztahů mezi muži a že-
nami mohou jevit až neskuteč-
né. Radim Uzel pochopitelně 
odpoví na jakékoliv otázky di-
váků. zt

a vytvářejí tak osobitý autor-
ský rukopis, díky kterému je 
Redl už několik desetiletí stáli-
cí české hudební scény. zt

Pohádková Teta 
Rýma pro nejmenší
Teplice – V Domě kultury se pro 
děti chystá loutková pohád-
ka Teta Rýma. Uskuteční se 
24. března od 16.00 a 17.00. 
Vstupné je 40 korun. Být na-
stydlý, to není nic příjemné-
ho. S rýmou bojuje čas od času 
každý z nás. Ve zmiňovaném 
příběhu ale takový boj dobře 
dopadne, jak by také ne, vždyť 
příběh loutky vypráví nejmen-
ším dětem od 2,5 let. zt

V Jazz Clubu to 
rozjede „živel“
Teplice – Zajděte si na další 
skvělý koncert do Jazz Clu-
bu. Už 5. března od 20.00 tam 
vystoupí Marianne Solivan. 
Tento „živel“ zvládá vše – od 
velkých jazzových festiva-
lových pódií a zpívání s big 
bandy přes hraní v tradičních 
newyorských jazzových klu-
bech se svou kapelou až po 
intimní recitály v luxusních 
manhattanských restauracích. 
Bez ohledu na místo a obsa-
zení, jsou milovníci jazzové 
hudby vždy uchváceni jejím 
zvukem a stylem. Vstupné je 
200 korun. zt

Skladatel rád jezdil i do lázní
Teplice – Česko – německá pu-
tovní výstava o místech, jež 
ovlivnily tvorbu světoznámého 
hudebního skladatele a básní-
ka Richarda Wagnera vás čeká 
v teplickém muzeu. Navštívit ji 
můžete až do 29. března v III. vý-
stavní místnosti teplického 
zámku. Richard Wagner patřil 
k častým návštěvníkům teplic-
kých lázní. Dobové romantic-
ké rytiny a staré mapy doplňují 
aktuální fotografie míst, která 
svou atmosférou ovlivnila a in-
spirovala skladatele v jeho tvor-
bě. V Drážďanech a jejich okolí, 
ale i na opačné straně česko-
-saské hranice, v Teplicích, Ma-
riánských Lázních, Ústí nad 
Labem a v Praze – zde všude za-
nechal Wagner své stopy, které 
i dnes připomínají život a dílo 
výrazného představitele hu-
debního romantismu. Výstava 
ukazuje mezníky ve Wagnerově 

životě a místa, která se díky je-
jich geniu loci stala zdrojem in-
spirace řady jeho významných 
děl, mezi něž patří opery Bludný 
Holanďan, Lohengrin, Tann-
häuser, Tristan a Isolda ane-
bo Parsifal. Výstavu uspořáda-
lo Muzeum Richarda Wagnera 
v Graupě. zt

Vypsaná Fixa zahraje 
v březnu v Knaku

Teplice – Stále oblíbená kapela 
Vypsaná Fixa se chystá do tep-
lického klubu KNAK. Zařádit si 
na jejich hity můžete 14. břez-
na od 19.00. Skupina byla za-
ložená už v roce 1994 v Pardu-
bicích a hraje v sestavě Michal 
Mareda – zpěv, kytara Milan 
Kukulský – kytara Daniel Ora-
vec – baskytara Petr Martínek 
– bicí. zt

Do Teplic dorazí Šťastný vyvolený

Teplice – Moderní francouzská 
salónní komedie se skvělý-
mi dialogy vás čeká v Krušno-
horském divadle. Představení 
Šťastný vyvolený je připra-
veno na 23. března od 19.00. 
Vstupné je od 260 do 340 ko-
run. Manželé Greg a Melanie 
pozvali svého kamaráda Jeffa 
na večeři. Jeffova bývalá pří-
telkyně Charline, kterou pět 
let neviděli, se má vdávat a za 

Na kytaru začal hrát ve dvanácti 
Teplice – Elisha Blue – jeden 
z nejlepších bluesových kyta-
ristů pobývají-
cích na Britských 
ostrovech přijede 
zahrát do teplic-
kého Jazz Clubu. 
Koncert se usku-
teční 27. března 
od 20.00. Vstup-
né je 180 korun. 
Na kytaru začal 
hrát ve dvanácti. 
Ve třinácti projel 
napříč USA a za-
mířil přímo na 
Haight Ashbury v Kalifornii, 
do centra hnutí hippie v San 
Francisku. V sedmnácti už byl 
v Chicagu, kde začal hned hrát 
s předními bluesovými uměl-
ci, jako byli Albert Collins, Al-
bert King a John Lee Hooker. 
V devatenácti se vrátil do Los 
Ageles, aby hrál na kytaru 

v klubech po celé Kalifornii, 
a poté se připojil ke kapele Ca-

rey & Lurrie Bell. 
Cestoval po Ev-
ropě v roce 1982 
v rámci Ameri-
can Folk Blues 
Festivalu, byl 
také uveden na 
live kompilaci 
z Chicaga „Young 
Blues Generati-
on“. V roce 1985 
Elisha hrál živě 
na svou 12strun-
nou akustickou 

kytaru na transatlantickém 
letu Virgin Airlines výměnou 
za svou letenku do Velké Britá-
nie. Výsadní pozici na britské 
bluesové scéně získal s pomo-
cí Johnnyho a Buddyho Guye 
a Junior Wellse. Pobýval též ně-
jaký čas v Amsterdamu a Ber-
líně. zt

svědka si vybrala Melanii. 
Shodou okolností se Charli-
ne se svým vyvoleným objeví 
na společné večeři. Charline 
ho miluje, ačkoliv své přátele 
předem varuje, že je „trochu 
jiný“. Jak moc jiný? Nechte se 
překvapit. V inscenaci se divá-
kům představí Linda Rybová, 
Jana Janěková ml., Igor Chme-
la, Matouš Ruml a David Ma-
tásek. zt
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PSYCHOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

v naší péči

Pro řidičská oprávnění typu:
C1+E, C nebo C+E a D1+E, D nebo D+E 

a pro ty, kteří žádají o vrácení 
řidičského průkazu.
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Florbalisté pomohli nemocným
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Tepličtí florbalisté se zú-
častnili druhého ročníku Mir-
činy sbírky pro onkologic-
ky nemocné děti. Za přispění 
všech hráčů se za vybrané 
peníze nakoupili omalovánky, 
pastelky či sladkosti. Udělat 
v předvánočním čase radost 
nemocným dětem, to byl hlav-
ní cíl sbírky, kterou v teplic-
kém týmu zorganizoval je-
den z hráčů. Všichni se k této 
iniciativě s nadšením přida-
li a na tuto dobročinnou věc 
přispěli. Za vybrané peníze se 
nakoupily různé dárky, které 
byly věnovány onkologicky 

Stříbrné florbalistky 
z gymnázia

V Teplicích se odehrálo 
druhé, krajské kolo Florbal 
Challenge. Turnaje se zúčast-
nilo šest týmů a naše děvčata 
vybojovala krásné, druhé mís-
to. Postup do národní kvalifi-
kace nám tak utekl jen o kou-
sek. Chceme poděkovat všem 
děvčatům za nasazení, bojov-
nost i předvedenou hru.

 Gymnázium Teplice

Dobrovolné hasiče zaměstnala Sabina 
Orkán Sabina řádil 
i v Proboštově, kde se 
10. února dobrovolní hasiči 
nezastavili. Siréna se rozezněla 
krátce po poledni. Vyjížděli 
jsme zejména k vyvráceným 
stromům, které jsme i za 
pomoci HZS pokáceli a poté 
odklidili. Strom na fotografii 
jsme káceli spolu s HZS Teplice. 

 SDH Proboštov 

Otužilci si užívají  
zimní plavání

Otužová-
ní nás prostě 
baví. „Díru“ 
na ponor je 
ale potře-
ba neustá-
le čistit. Pro 
všechny, kdo 
by měli zájem se přidat, exis-
tují webové stránky www.otu-
zilciteplice.cz nebo facebook: 
otuzilciteplice. 

 Milan Stryja, 
předseda spolku Otužilci Teplice z. s. 

Staňte se fotbalistou 
Celý rok probíhá nábor do 

přípravek FK Teplice, které 
vznikly poprvé v historii v roce 
2018. Do přípravkových týmů 
hledáme chlapce i dívky naro-
zené v roce 2010 nebo mladší. 
Staň se jedním z nás. Kontak-
ty: Petr Háša, šéftrenér přípra-
vek, petr.hasa6@seznam.cz, 
777 858 881. Tomáš Künzl, se-
kretář mládeže, tomas.kunzl@
fkteplice.cz, 608 677 781. Bohu-
mil Kudrhalt, manažer mládeže 
žen, bohumil.kudrhalt@fktepli-
ce.cz, 721 059 560. 

 FK Teplice

Při studiu na Střední škole AGC se můžete podívat do Belgie
Střední škola AGC se vý-

znamně angažuje ve spolu-
práci škola – firma a v rámci 
stipendijního programu, na-
bízeného studentům zaměře-
ným na robotiku a automatiza-
ci. Ve spolupráci s mateřskou 
firmou AGC Flat Glass Czech 
a AGC Automotive Czech jsme 
připravili další výchovně vzdě-
lávací program, který se neo-
mezuje jen na klasické stipen-
dium a smluvně garantovaný 
profesní růst ve společnosti 
AGC po absolvování školy, ale 
rovněž obnáší další netradiční 

aktivity, zajímavé nejen pro 
studenty, ale i pro budoucí za-
městnavatele. Jedním z nich 
je právě odborná stáž v belgic-
kých závodech AGC.

Belgická stáž se v letošním 
roce uskutečnila v týdnu od 3. 
do 7. února. Pro tři stipendis-
ty s pedagogickým doprovo-
dem byl připraven bohatý pro-
gram na celých 5 dní. Studenti 
navštívili AGC Technovation 
Centre v městě Gosselies. Měli 
možnost seznámit se s absolut-
ní špičkou v technologiích a ve 
zpracování skla. Říct, že tam 

na ně dýchla budoucnost, není 
vůbec nadnesené. Účastníci 
navštívili provozy Automoti-
ve a Float ve městech Fleurus 
a Moustier. Seznámili se s čin-
nostmi v preprocesingu a post-
procesingu při výrobě skel do 
automobilů a zhlédli ukázky 
vyvíjených IT aplikací pro sle-
dování výroby. V případě vý-
roby plochého skla se podívali 
do logistického zázemí. Rovněž 
absolvovali návštěvu v IT cen-
tru v Louvain-La-Neuve. Tato 
část byla obzvláště cenná díky 
IT zaměření budoucích speci-
alistů.

Nešlo ale pouze o „práci". 
Jeden den pobytu byl věno-
ván návštěvě hlavního města 
Belgie Bruselu, kde společně 
navštívili historické centrum 
plné památek a světoznámou 
plastiku Atomium. Poté zavíta-
li do „Benátek severu" – do se-
verobelgického města Bruggy.

Po celou dobu pobytu bylo 
o studenty vzorně postaráno. 
Zvýšili své povědomí o struk-
tuře a praxi společnosti AGC, 
a v neposlední řadě si zvýšili 
sebevědomí v komunikaci, ne-
boť výhradním jazykem odbor-
né stáže byla angličtina. sj

nemocným dětem. Omalován-
ky, pastelky, fixy, ale také slad-
kosti k Mikuláši nebo klubová 
trička Florbalu Teplice, to vše 
bylo dětem darováno. Tím ov-
šem iniciativa klubu neskon-
čila. Malému Milanovi se trič-
ka natolik zalíbila, že mu klub 
nechal vyrobit zápasový dres 
s jeho jménem a podpisy ce-
lého mužského týmu. Z dárku 
byl obrovsky nadšen! Doufá-
me, že se do podobně prospěš-
ných sbírek zapojí každoroč-
ně více lidí. My určitě budeme 
mezi nimi.

 Florbal Teplice
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Šachisté nechyběli  
na olympiádě 

Zimní olympiáda dětí a mlá-
deže se konala tentokrát na 
Karlovarsku. Její součástí byly 
i šachové souboje. Do hotelu 
Thermal se sjelo 14 krajských 
výprav, v týmech byl vždy starší 
žák, mladší žák, nejmladší žák 
a dívka. Za ústecký region si 
právo účasti na olympiádě vy-
bojovali Jakub Šťastný z Klášter-
ce nad Ohří a pak tři členové ŠK 
Teplice, Jan Václavík, Vladimír 
Veverka a Lada Semová. V tur-
naji jednotlivců se nejvíc dařilo 
Janu Václavíkovi, skončil čtvrtý. 
V soutěži družstev byli repre-
zentanti našeho kraje nasaze-
ní až v druhé polovině startov-
ní listiny, papírově měli tedy 
vypadnout hned v prvním kole 
vyřazovacího turnaje. Na úvod 
ale porazili favorizovanou Pra-
hu a postoupili mezi nejlepších 

osm. Turnajový pavouk jim do 
dalšího kola poslal nejvýše nasa-
zené družstvo z Královéhradec-
kého kraje. A i tady naši příjem-
ně překvapili a soupeře porazili 
3:1. Semifináloví soupeři už pak 
byli nad jejich síly a tým obsa-
dil 4. místo. Trenéři je označili 
za největší turnajovou senzaci. 
Za čtvrtou příčku získali plyšo-
vé veverky, maskoty olympiá-
dy a i body do celkového pořadí 
všech sportů pro Ústecký kraj.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice 

Salesiáni malovali 
„anděly cestovatele“

V Salesiánském středisku Ště-
pána Trochty v Proseticích pro-
bíhá výstava obrázků výtvarné 
soutěže „Namaluj svého andě-
la“. Naleznete ji v objektu vedle 
zdravotního střediska, kde po-
skytují sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi. Tématem 
letošního osmého ročníku celo-
republikové výtvarné soutěže 
byl „Anděl cestovatel“ a soutěži-
lo se ve třech kategoriích.

Do prvního ročníku soutěže 
v roce 2012 bylo přihlášeno 105 
obrázků převážně teplických 
dětí. Letos dorazilo 705 obrázků 
a výtvarných děl z 64 škol a za-
řízení pro děti z celé republiky. 
Některé z nich do soutěže zasí-
lají jen vybrané obrázky. I tak se-
počet účastníků zvyšuje. To nám 
přináší radost, ale zároveň je 
stále těžší vybrat vítěze. 

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

Kadeti bodovali 
v Bratislavě

Další turnaj Evropského po-
háru kadetů se konal v Brati-
slavě. Na kadetkách šermovala 
i naše Kateřina Weisová. Do-
pravu na akci nám zajišťoval 
pan Vach zapůjčeným mikro-
busem. Dobrá nálada byla jak 
na cestě, tak u večeře. Pak už 
vypuknul vlastní pohár. Jakub 
Hampl, Jakub Gaisler, Daniel 
Vach a Jan Kotala se vrhli do 
turnaje, kde závodilo téměř 
350 závodníků. Jakub Ham-
pl se na svém prvním turna-
ji v zahraničí neztratil. Měl 
1 V ve skupině a byl z 20 čes-
kých závodníků 13. Honza Ko-
tala vybojoval 2 V ve skupi-
ně s koef. – 1. Boj o „128“ měl 
Honza s řeckým závodníkem, 
kterého mohl zvládnout, jen 
vydržet hlavou. Honza obsa-
dil 215. místo a získal body do 
českého žebříčku.

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

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“ 19.3.-21.3.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 3.3.-5.3.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 16.3.-
18.3.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 10.3.-12.3.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 2.3.-4.3.
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
12.3.-14.3.
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) 18.3.-20.3.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 26.3.-28.3.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
6.3.-9.3.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
19.3.-21.3.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 23.3.-25.3.
Hlávkova 13.3.-16.3.
Husova x Arbesova – na parkovišti 5.3.-7.3.
J.Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 31.3.-2.4.
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 28.2.-2.3.
Kopřivová x Trnková 3.3.-5.3.
Krušnohorská – parkoviště 27.3.-30.3.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 11.3.-
13.3.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
28.2.-2.3.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 30.3.-1.4.
Nedbalova x Fibichova 12.3.-14.3.
Potoční ul. 26.3.-28.3.
Proboštovská x Táborská 12.3.-14.3.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 20.3.-
23.3.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
12.3.-14.3.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 

parkovišti 23.1.-25.1., 27.2.-29.2., 2.4.-4.4., 7.5.-
9.5., 11.6.-13.6., 16.7.-18.7., 20.8.-22.8., 24.9.-26.9., 
29.10.-31.10., 3.12.-5.12.2020
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A.Staška a Edisonova) 
3.3.-5.3.
Severní x Na Haldách 19.3.-21.3.
Scheinerova 24.1.-27.1., 28.2.-2.3., 3.4.-6.4., 8.5.-
11.5., 12.6.-15.6., 17.7.-20.7., 21.8.-24.8., 25.9.-28.9., 
30.10.-2.11., 4.12.-7.12.2020
Unčínská 26.2.-28.2.
Zemská 1439 19.3.-21.3.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 12.3.-14.3.
Doubravická 1683-4 26.3.-28.3.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 19.3.-21.3.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské 
ul.) 4.3.-6.3.
Kosmonautů 26.3.-28.3.
Kpt. Jaroše 1620 16.3.-18.3.
Metelkovo nám. x Fügnerova 5.3.-7.3.
Skupova x Čs. Legií 30.3.-1.4.
Skupova x Thámova 27.3.-30.3.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
26.3.-28.3.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 3.3.-5.3.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
18.3.-20.3.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 27.2.-29.2.
V Závětří 1676-7 6.3.-9.3.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 13.3.-16.3.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 23.3.-25.3.
Fučíkova stezka x Foersterova 27.3.-30.3.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
13.3.-16.3.
J.Hory x U Horského pramene 28.2.-2.3.
J.Hory x Vančurova 27.3.-30.3.
J.Suka 2591 4.3.-6.3.
Jankovcova u garáží (tabák) 20.3.-23.3.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 28.2.-2.3.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 13.3.-16.3.
Křičkova x Škroupova 9.3.-11.3.

Křížkovského 2508-10 20.3.-23.3.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 11.3.-
13.3.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 27.2.-
29.2.
Potěminova x K.Čapka 9.3.-11.3.
Raisova 2573 – vnitroblok 27.3.-30.3.
Zeyerovo nám. 1300 30.3.-1.4.
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 3.3.-5.3.
P.Holého x Purkyňova 24.3.-26.3.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 2.3.-4.3.
Alejní 2754 – zeleň 30.3.-1.4.
Dubská x Brožíkova 6.3.-9.3.
Dubská x U Hřiště 18.3.-20.3.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
26.2.-28.2.
Lípová x Jungmannova 2.3.-4.3.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 16.3.-18.3.
Tyršova 4.3.-6.3.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-
9 6.3.-9.3.
Písečná 2990 26.2.-28.2.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 23.3.-25.3.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 24.3.-
26.3.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 13.3.-
16.3.
Rohová 185 – z boku domu 5.3.-7.3.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 2.3.-
4.3.
Stará Mlýnská x Souběžná 17.3.-19.3.
Svatováclavská x Vladislavova 5.3.-7.3.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
25.3.-27.3.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
5.3.-7.3.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 17.3.-19.3.
Habrová 3082-3 10.3.-12.3.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 31.3.-2.4.
Javorová 3025 17.3.-19.3.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 4.3.-6.3.

Novoveská 3090-3 24.3.-26.3.
Bílinská – točna MHD 10.3.-12.3.
Francouzská x Varšavská 17.3.-19.3.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
25.3.-27.3.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 25.3.-
27.3.
Jugoslávská 1941 10.3.-12.3.
Jugoslávská 2534-5 26.2.-28.2.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 11.3.-13.3.
Ostravská x Bulharská 31.3.-2.4.
Slovenská 2638 20.3.-23.3.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 9.3.-11.3.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 31.3.-2.4.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 18.3.-20.3.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 23.3.-25.3.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
27.2.-29.2.
Sklářská 223 – 247 25.3.-27.3.
Stará Duchcovská 403 10.3.-12.3.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 9.3.-11.3.
U Soudu 26.2.-28.2.
V Břízkách – točna MHD 11.3.-13.3.
Vrázova x Svojsíkova 25.3.-27.3.
Americká x Londýnská – u trafostanice 2.3.-4.3.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 30.3.-1.4.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
16.3.-18.3.
Buzulucká 305-7 24.3.-26.3.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
6.3.-9.3.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 17.3.-19.3.
Litoměřická 16.3.-18.3.
Mostecká x Ruská 9.3.-11.3.
Sokolovská cesta 340 4.3.-6.3.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 23.3.-25.3.
Zrenjaninská 297-8 18.3.-20.3.
Zrenjaninská 320-1 25.2.-27.2.
Hudcov, Cihelní ul. 11.3.-13.3.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 24.3.-26.3.
Hudcov, Panoráma 20.3.-23.3.
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Pavel se naučil na Stínadlech 
ovládat počítač hlasem

Podpořte s FK Teplice projekt 
na pomoc ženám v nouzi

Sedmého února byl po téměř 
třech měsících v našem press 
centru na Stínadlech zakončen 
kurz ovládání počítače hlasem 
pro našeho fanouška Pavla Pe-
tránka z Teplic, který velmi 
statečně bojuje s roztrouše-
nou sklerózou. Chtěli bychom 
poděkovat Ditě Horochovské 

a Lukáši Srbovi z naší part-
nerské organizace Silou hlasu, 
z.s., za jejich velmi profesio-
nální a laskavý přístup. 

V případě, že víte o někom, 
komu by mohl být tento kurz 
též nápomocný, tak nás nevá-
hejte kontaktovat na e-mail  
kunz.vilem@seznam.cz. 

Žlutomodrý fotbalový klub 
FK Teplice se zapojil do cha-
ritativního projektu "Spor-
tovci ženám v nouzi", který 
trvá od února až do konce 
března. Jeho prostřednictvím 
se poprvé v historii českého 
sportu spojili týmy i jednot-
livci z různých sportovních 
odvětví a spolu se širokou ve-
řejností budou pomáhat že-
nám, které se ocitly v obtíž-
né životní situaci a mají vůli 
ji řešit. 

Projekt podpoří i větši-
na členů naší „Žlutomodré 

rodiny“. Kromě A týmu, kte-
rý přispívá za každý vstře-
lený gól a také čisté konto 
v domácích zápasech 1000 
Kč, projekt finančně podpo-
rují například i B tým mužů, 
tým žen, dorosty U19-U16 či 
WU18. Náš klub navíc věnuje 
do charitativní aukce na pod-
poru projektu i dres podepsa-
ný od všech hráčů A týmu.

V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

INZERCE2019-ZITUSTI-ZITTEPLICE.indd   2 17.1.2019   9:16:56

Chcete-li sami také projekt podpořit, je 
možné poslat Váš finanční dar přímo na 
transparentní účet 2401732826/2010 
či zaslat dárcovskou esemesku ve 
tvaru: DMS POMOCKOSEM 30 nebo 
DMS POMOCKOSEM 60 nebo DMS 
POMOCKOSEM 90 na číslo 87 777.

J A K  M Ů Ž E T E  P O M O C I
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Osm let stojím v čele Ústeckého kraje, 
několik let jsem byl starostou a nyní 
chci jít jinou cestou. Poznal jsem, 
jak dobré úmysly lidí v regionech 
často narážejí na špatné nebo cíleně 
komplikované zákony, jak se vzdalují 
životní úrovně v Praze a v našem 
regionu, jak zajímavé projekty 
a skvělé myšlenky mnohdy končily 
v ministerských koších. 

Chci podporovat takové zákony, 
které nebudou lidem komplikovat 
život a Teplicku umožní růst, příliv 
nových investic a omezení negativních 
sociálních jevů. Chci spojit síly 
z našeho regionu napříč Parlamentem 
pro větší prosperitu měst, obcí 
a podnikatelů, abychom měli méně 
důvodů odcházet a více důvodů  
zde žít a zakládat rodiny. 

To považuji za velkou a poslední  
výzvu v mé politické kariéře. 

Teplicko musí mít v Senátu silný hlas. 
Žádám o ten Váš, který rozhodne ve 
volbách 27. a 28. března.

Oldřich Bubeníček

Oldřich 
Bubeníček
Kandidát v doplňovacích volbách 
do Senátu za obvod Teplicko


