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Žil jsem si  
v Teplicích mazlivě  
v mazlivé rodince
STRANY 8–9

Jubilejní memoriál  
v šachu se posunul na září 

STRANA 13

Komunity

Veřejnou dopravu posílily 
trolejbusy na baterii

STRANA 5

Zprávy
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PLANETÁRIUM
3. 6., 1600  Pohádka Lakemova  
  dobroduržství 
3. 6., 1900  Červnová hvězdná obloha 
7. 6., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí  
7. 6., 1600  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
7. 6., 1900  Galaxie  
10. 6., 1600  Pohádky o Cvočkovi
10. 6., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd 
14. 6., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
14. 6., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
14. 6., 1900  Vznik a vývoj hvězd 
17. 6., 1600  Pohádky a souhvězdí 
17. 6., 1900  Mythologie letní oblohy  
21. 6., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí  
21. 6., 1600  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
21. 6., 1900  Hvězdy – základní  
  stavební prvky galaxií  
24. 6., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
24. 6., 1900  Červnová hvězdná obloha 
28. 6., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
28. 6., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
28. 6., 1900  Červnová hvězdná obloha 

KONZERVATOŘ TEPLICE
21. 6.  Koncert vítězů klavírní soutěže  
 „Beethovenovy Teplice 2020“  – sál K
1. 9.  Slavnostní zahájení školního roku
15. 9.  Absolventský koncert Barbory  
 Kodešové (PM) 
  – sál K
23. 9.  Koncert „SČF Teplice představuje  
 nejlepší žáky teplické konzervatoře –  
 Dům kultury 

KLUB HVJEZDA
17. 6., 1730  Kapela Skok na terase 
19. 9., 2000  Rockové narozeniny : Máca +  
  Jarda Lemmy = 109
17. 10., 2000  Rockový koncert: Guns N Roses 
   – Tribute Slovakia + Hard 
Colony
28. 11., 2000  Ozzy na Hvjezdě po pěti letech 

KINO KVĚTEN
29. 5., 1900  Chlap na střídačku
30. 5., 1600  Ledové království II
30. 5., 1900  Poslední aristokratka
31. 5., 1600  Ledové království II
31. 5., 1900  Poslední aristokratka

KNAK TEPLICE
3. 6., 1700  Martin Ketner Band Live&Stream
4. 6., 1700  Miea Live&Stream
6. 6. ,2100  Retro Disco Párty
10. 6., 1700  Honza Křížek s kapelou  
  Live&Stream
11. 6., 1700  Bodenbach Live&Stream
12. 6., 1700  Točílas Live&Stream
13. 6., 1900  Pirates of the Pubs  
  Live&Stream
17. 6., 1700  Koonda Holaa Live&Stream
18. 6., 1700  Natural v Knaku Live&Stream
19. 6., 1900  Xavier Baumaxa Live&Stream
20. 6., 2100  Retro Disco Párty
23. 6., 1800  Černobyl – spící peklo
24. 6., 1700  Honza Hrubý trio Live&Stream
25. 6., 1700  Uraggan Andrew & Reggae 
   Orthodox Live&Stream
27. 6., 2100  Retro Disco Párty
30. 6., 1900  Sibiř – drsnou divočinou
12. 6., 2100  Hugo Toxxx „1000“ Tour –  
  Teplice, Knak (Nové datum)

19. 6., 1900  Country Večírek v Knaku –  
  Cadillac PB & Pontiac
3. 10., 2100  Cahanova Bulhar & Labello  
  v Teplicích | KNAK
16. 10., 2000  Energit 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
2. 9., 1900  Na zlatém jezeře 
7. 9., 1900  Jesus Christ Superstar – koncert 
8. 9., 19.00  Jesus Christ Superstar – koncert 
9., 10. a 11. 9. Dny otevřených dveří 
  Krušnohorského divadla
13. 9., 1900  Číňani
15. 9., 1900  Jitka Zelenková slaví – koncert 
21. 9., 1900  Lakomec 
23. 9., 1900  Kytice – pražský komorní balet 
24. 9., 1900  Vejšlap
25. 9., 1900  Petr Hapka a jeho potměšilí  
  hosté – vzpomínkový koncert
29. 9., 1900  Dva nahatý chlapi
30. 9., 1900  Hovory o štěstí mezi čtyřma očima

DŮM KULTURY
3. 9., 1900  Radim Uzel
10. 9., 1900  Poutníci – Padesát let v country
13. 9., 1500  Kouzelná školka –  
  Michal je kvítko
17. 9., 1900  Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
22. 9., 1600 a 1700 O Budulínkovi
28. 9., 1900  Abba World Revival  
  Symphonic Show

ZAHRADNÍ DŮM 
3. 8., 1900  Musica Florea 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
18. 6., 1900  Brixiho komorní soubor
6. 7., 1900  Trio Bel Canto
20. 7., 1900  Varhanní koncert Ave Maria

Koncerty v Knaku  
online i fyzicky
Teplice – V klubu Knak to žije po-
řád. V rámci TV Knak a live strea-
mu si v pohodlí svého domova mů-
žete 3. června vychutnat koncert 
kapely Martin Ketner Band. Hraje 
se od 20:00 hodin. Nejen, že bude-
te mít možnost vidět live stream vy-
stupující kapely, ale můžete ji při-
jít osobně podpořit. Samozřejmě po 
splnění povinného počtu osob na fy-
zickém koncertě a při dodržení hygi-
enických podmínek. Vstup do klubu 
bude umožněn od 17:00. Více infor-
mací o koncertech získáte na oficiál-
ní facebookové stránce klubu „KNAK 
Teplice“.  zt

Skok zahraje  
na terase Hvjezdy 
Teplice – V klubu Hvjezda se věci 
vrací pomalu do normálu. Při splně-
ní počtu účastníků a dodržení hy-
gienických opatření si můžete na-
příklad 17. června od 17:30 zajít 
na koncert kapely Skok na tera-
se klubu. Čeká vás pohodová mu-
zika, dobroty z grilu. Finanční pod-
pora je dobrovolná – do klobouku. 
Více informací o pořádaných akcích 
získáte na Facebooku klubu: Hvjez-
da Teplice.  zt

T I P Y 

Aquacentrum ožilo po více než dvou měsících 
Ředitel teplického AQUA-

CENTRA Michael Paraska se 
15. května po tiskové konferenci 
vlády dozvěděl, že za deset dnů 
bude moci vodní areál otevřít. 
Od Asociace bazénů a saun ČR 
získal hygienické požadavky 
pro provozovatele a návštěvní-
ky, které je nutné dodržovat.

Co tato přísná pravidla před-
stavují pro provoz Aquacen-
tra?

Jde o vnitřní prostory, tudíž 
musí být zachovávány odstu-
py dva metry a nutnost nosit 
roušku. Omezili jsme kapacitu 
jednotlivých nabízených slu-
žeb, omezili provozní dobu, re-
dukovali počet skříněk, počet 
sprch kvůli vzdálenostem, všu-
de, kde je zapotřebí jsou umís-
těny zásobníky s dezinfekcí, 
omezen je i počet míst k sezení 
ve vestibulu. Dále jsme stano-
vili z řad našich zaměstnan-
ců koordinátory pro jednotlivé 
úseky, aby byl dohled nad do-
držováním pravidel. 

V plném provozu je v areálu 
bez fitness 400 návštěvníků 
během jedné hodiny. Jaká je 

kapacita po zavedení ome-
zení?

Kapacitu jsme v rámci ome-
zení stanovili následovně, 
pro plavecký bazén maximál-
ně 20 osob/hodina, pro Dět-
ský svět kapacita maximálně 
120 osob/hodina a pro hlavní 
saunu maximálně 12 osob/ho-
dina.

To ale znamená, že budete 
mít omezené i tržby. Jak je to 
s provozní dobou a se vstup-
ným?

Provozní dobu jsme upravi-
li takto: V pondělí otevíráme 
ve 13 hodin a otevřeno bude 
do 20:00. V dalších dnech 
bude plavecký bazén otevřen 
od 10:00–20:00, Dětský svět 
a sauna od 13:00–20:00, včet-
ně víkendu. Výše vstupného 
zůstává platná dle ceníku, jen 
jsme informovali veřejnost 
prostřednictvím webových 
stránek a Facebooku, jaké 
konkrétní vstupné bude nabí-
zeno. Na plaveckém bazénu 
bude vstupné pouze na 1 hodi-
nu, aby se mohlo prostřídat co 
nejvíce plavců. Vstupné Dět-
ský svět a do sauny budeme 

nabízet buď na 1, nebo 2 ho-
diny.

Budou v provozu všechny 
atrakce v Dětském světě? 

Ne. Kvůli vzniku aerosolu ne-
můžeme provozovat všechny 

atrakce. V provozu bude to-
bogán, široká skluzavka, hou-
pací jeskyně (maximálně dvě 
osoby). Takže plocha Dětské-
ho světa nebude plně využi-
ta. Pevně věřím, že se budou 
všechny pokyny Ministerstva 
zdravotnictví uvolňovat a že to 
nebude trvat dlouho. 

Jak to bude s permanentka-
mi? 

Nikdo ze zákazníků o nic ne-
přijde, budeme všem zákazní-
kům prodlužovat platnost.

Vzkázal byste něco teplické 
veřejnosti?

Těšíme se na naše návštěv-
níky, i přes nastavená omeze-
ní. Byli jsme na otevření při-
praveni a čekali netrpělivě na 
termín znovuotevření. Mám 
k návštěvníkům zároveň pros-
bu, aby dodržovali pravidla, 
která stanovilo Ministerstvo 
zdravotnictví a která my mu-
síme striktně dodržovat, aby-
chom mohli provozovat naše 
služby. A také, aby sledovali 
naše webové stránky a face-
bookový profil kvůli aktuálním 
informacím.  zt
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www.facebook.com/zitteplice.cz

Jak letos strávíte dovolenou?

Hanka Eliášová  
28 let, ekonomka 
Dovolenou nevím, jestli 
uskutečníme, jelikož přítel 
bude mít novou práci. 

Pokud by byl prostor, asi bychom volili 
spíš Českou republiku kvůli komplikacím 
kolem testování atd. 

Hanka Holíková 
47 let, pracovnice ČD 
Měla jsem naplánovaných 
několik zahraničních 
dovolených. Už nyní 

jsem se měla vracet z Ukrajiny. V červnu 
jsem měla být v Dolomitech, následně 
ve Švýcarsku. No ale asi to nahradíme 
Jeseníky. Budeme si užívat cyklovýlety 
a pěší túry. Další dovču jsme přesunuli na 
říjen. Holt letos nebudou velké koncerty 
a festivaly. Ale bereme to s nadhledem 
a neposloucháme zprávy. 

Pavel Doulík  
42 let, projektor UJEP 
Letos po delší době do 
zahraničí na dovolenou 
nepojedu, plánuji ji strávit 

doma, týden pak u Máchova jezera. To 
už je taková tradice a dá se na rozdíl od 
zahraniční dovolené realizovat i letos.

Eliška Beňková  
35 let, obchodnice 
Ekonomika zahýbala se 
vším. Pokud nám Babiš 
nedá kapesné, vypadá to 

na poznávání místního okolí. Preferuji 
dovolenou v Česku. 

Jiří Řehák  
50 let, pedagog 
Letos je to má největší 
prázdninová změna 
posledních let. Byl 

jsem zvyklý trávit minimálně měsíc 
na Balkáně. Už je jasné, že to bude 
jinak. Přesto počkám na vývoj situace, 
a pokud to jen trochu půjde, na pár dní 
bych rád zajel do Rumunska, Srbska, 
Makedonie, nebo Kosova. Ale když to 
nevyjde, zůstanu doma a budu jezdit 
na cyklovýlety.

Zita Topinková 
57 let, účetní 
Já už dvacet let na žádné 
nebyla, protože si na ni 
prostě nevydělám. Když 

jsem byla vdaná, živily se děti a manžel 
část svého příjmu přesouval jinam. 
A teď, když jsem na všechno sama, to je 
nemožné. 

A N K E T A
Doprava se změní. Na náměstí 
Svobody bude nová jednosměrka

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: kia.prodej@realcentrum.cz  
web: www.kia-usti.czrealcentrum cars s.r.o.

Pracovníky v první linii se rozumí: zaměstnanci IZS (policie, hasiči, záchranná služba), zaměstnanci nemocnic, 
pracovníci sociálních služeb, zaměstnanci domů pro seniory a příslušníci armádního sboru.
Více info na www.kia.com 

KIA ÚSTÍ - nadstandardní slevy pro pracovníky v první linii !
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INZERCE

Teplice – Teplic-
ká radnice chystá 
v centru města vel-
ké dopravní změ-
ny. Již od července 
bude komunikace 
od kruhového ob-
jezdu na náměstí 
Svobody až po od-
bočku k poště pou-
ze jednosměrná. 

Opačným smě-
rem od Alejní ulice se ke kruhovému objezdu na náměstí 
Svobody řidiči dostanou, když podjedou pod Galerií a dále 
do Dlouhé ulice zpátky ke kruhovému objezdu. Komunika-
ce u pošty zůstane obousměrná. Novinky mají přinést zpře-
hlednění dopravy na náměstí.

„Nynější stav není uspokojivý. A tohle je další krok ke 
zklidnění dopravy na náměstí Svobody. Zpříjemní a zjedno-
duší se tím na náměstí i přecházení pro chodce,“ vysvětluje 
primátor města Hynek Hanza a dodává: „Necháváme ještě 
zpracovat odborem dopravy možnost zpomalovacích pruhů. 
Aby se doprava na pěší zóně zpomalila.“ Město chce tak do-
nutit řidiče, když už musí na náměstí jet, aby jízdu přizpůso-
bili chodcům. 

Podle vedení města tento krok uleví dopravě a navíc na-
vazuje na Plán udržitelné mobility, při kterém se na náměstí 
měřily hodnoty průjezdu vozidel v pěší zóně. Hodnoty na tep-
lickém náměstí Svobody několikanásobně převyšovaly limity. 
Se změnou dopravy musí řidiči počítat od 1. července.  gz
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Pandemie: Město hledá úspory
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Tel. 778 880 006

Devítka kandidátů v boji o senátora

MC
20

20
09

14

MC
20

20
09

02

MC
20

20
09

03

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

zimní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

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

jarní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

24
let

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

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

INZERCE

INZERCE

Teplice – Hledání úspor a pře-
hodnocení některých investic 
zaměstnává vedení Teplic. Do-
pady pandemie předpokládají 
výpadek příjmů z daní ve výši 
zhruba 150 milionů korun. 

Situace se bude podle pri-
mátora Hynka Hanzy ještě 
vyvíjet. Teplice plánují škrty 

v rozsahu 100 milionů korun. 
Nezačne například stavba 
nové školky na Bílé cestě. „In-
vestiční akce, které se nemu-
sí nezbytně realizovat letos, 
rozprostřeme do následujících 
let, abychom udrželi schodek. 
Investovat ale budeme,“ dodal 
primátor Hanza.

Lázeňské město tak nesáhne 
například do investic v trolej-
busové dopravě, kam míří nej-
více peněz. 

Jde o rozšíření tratí v Trno-
vanech. Letošní plánovaný 
schodek 313 milionů Teplice 
pokryjí úsporami z minulých 
let.  gz

Teplice – O uvolněné místo v Se-
nátu se utká devět kandidátů. 
Doplňující volby byly vyhláše-
ny kvůli náhlému úmrtí před-
sedy Senátu Jaroslava Kube-
ry a vítěz se ujme mandátu na 
zbytek jeho volebního období 
do října 2024.

Vedle primátora Teplic Hyn-
ka Hanzy za ODS se o senátor-
ský post na Teplicku uchází 
Jana Syslová, která kandidu-
je za hnutí Starostové a nezá-
vislí, KSČM vyšle do souboje 
hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka, hnutí ANO 
zastupuje starostka Bíliny Zu-
zana Schwarz Bařtipánová 
a sociální demokracii starosta 
Duchcova Zbyněk Šimbera. 

Za SPD kandiduje kraj-
ský zastupitel Bohumil Ježek 
a za Trikolóru ředitel střední 

školy a krajský předseda stra-
ny v Ústeckém kraji Zdeněk 
Pešek. Kandidaturu potvrdil 
i ředitel teplického gymná-
zia Zdeněk Bergman, který se 
s Jaroslavem Kuberou utkal ve 
2. kole senátních voleb v roce 
2018. Za stranu Rozumní kan-
diduje bývalý kněz Eugen Sigi-
smund Freimann.

Volební místnosti se oteví-
rají v pátek 5. června ve 14:00 
a volit se bude do 22:00 a v so-
botu 6. června jsou volební 
místnosti otevřeny od 8:00 do 
14:00 hodin. Případné druhé 
kolo se koná následující týden. 
O tomto termínu rozhodl pre-
zident Miloš Zeman. Původně 
měly být doplňovací volby kon-
cem března, ale kvůli pande-
mii koronaviru se neuskuteč-
nily.  gz

Nemocnice má nový 
moderní pavilon

Teplice – Nový pavilon v teplic-
ké nemocnici je hotový. V jeho 
prostorách vznikly operační 
sály, centrální sterilizace a an-
esteziologicko-resuscitační 
oddělení. Budou se zde opero-
vat cévy, klouby, břišní dutiny 
a provádět laparoskopické zá-
kroky. Kromě operačních sálů 
tu bylo dostavěno ještě jedno 
nadzemní podlaží pro umístění 
ARO a JIP. 

„Jde o největší investiční akci 
v třináctileté historii Krajské 
zdravotní, díky jejíž realiza-
ci lékaři a ostatní personál tří 
zdravotnických pracovišť tep-
lické nemocnice získávají ke 
své práci prostředí odpovídají-
cí standardům třetího tisíciletí 
a v něm nejmodernější vybave-
ní a zdravotnickou techniku,“ 
říká mluvčí Krajské zdravotní, 
pod kterou teplická nemocnice 
spadá, Ivo Chrástecký.

Budování nového pavilonu 
bylo zahájeno v polovině roku 
2017 a celkové náklady i včetně 
vybavení zdravotnickou, výpo-
četní technikou a dalšího vyba-
vení jsou 392,5 milionu korun. 
Investiční akce byla podpořena 
Ústeckým krajem.  gz

Vlaky mezi Teplicemi 
a Litvínovem nejezdí 
Teplice – Na trati mezi Teplice-
mi a Litvínovem je plánovaná 
výluka. Cestující tak musí po-
čítat až do listopadu s kom-
plikacemi při cestování. Že-
lezničáři tu zahájili práce na 
modernizaci trati. Proto je na 
trati úplná výluka. Vlaky mezi 
nádražím v Teplicích a v Lit-
vínově byly nahrazeny auto-
busovou dopravou. Výluka je 
naplánovaná až do 11. listopa-
du.  gz

Galerie Zahradní dům 
ožila první výstavou
Teplice – Po delší odmlce se v tep-
lické městské galerii koná první 
letošní výstava. „Představuje-
me v ní tvorbu akademické-
ho malíře Vladimíra Suchánka 
s názvem Výběr z litografické 
tvorby,“ zve všechny kurátor 
Vladimír Šavel. 

Vladimír Suchánek je jedním 
z našich předních grafiků, který 
proslul svými litografiemi. Za-
měřuje se zejména na její laví-
rovanou formu, ve které dosáhl 
vynikajícího mistrovství a světo-
vé proslulosti. Vedle volné tvor-
by jsou obzvláště ceněna jeho 
ex libris, za která dostal doma 
i v zahraničí řadu cen a uznání.

Výstava potrvá do 21. červ-
na a je k vidění úterý až neděle 
vždy od 11:00 do 17:00 ho- 
din.  gz
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Botanická zahrada 
nově na YouTube MHD posílily trolejbusy na baterie

Historické nádraží je na prodej

Vyražte na piknik  
do Zámecké zahradySkauti a Arkadie si rozdělili 

čtvrt milionu z plesu města
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Teplice – Botanická zahrada 
v Teplicích rozšiřuje komuni-
kační cesty k návštěvníkům. 
Spustila vlastní kanál na You-
Tube. Podle ředitele Petra Šíly 
je důležité, aby zahrada měla 
široký dosah k veřejnosti. 
„K tomu může sloužit i You-
Tube kanál, kam budeme po-
stupně vkládat nově vznikající 
videa, připravované botanické 
reportáže a další zajímavosti,“ 
říká. Mezi první je počáteční 
video pro dlouhodobý projekt 
„metamorfický hyperlaps“. 
„Jedná se o dokumentování 
proměny zahrady a bude to 
obrovský zážitek pro sledující. 
Těšíme se na výsledek,“ dodá-
vá Šíla.  gz

č e r v e n  2 0 2 0

Teplice – Hromadnou dopra-
vu ve městě obohatilo pět no-
vých parciálních trolejbusů. 
Všechny mají pohon na trakč-
ní baterie, takže můžou zajíž-
dět i tam, kde nevedou troleje. 
Město za ně zaplatilo bezmála 
80 miliónů korun.

Dalších takových pět vozů 
má radnice v plánu pořídit pří-
ští rok. Z teplické hromadné 
dopravy tak zmizí autobusy 
se spalovacími motory. Roz-
šíří se i trolejbusové tratě do 
dalších ulic. „Jsme lázeňské 
město a chceme podporovat 
bezemisní provoz, takže měst-
ská doprava by měla být do tří 
let kompletně na elektrický 
pohon,“ řekl primátor Hynek 
Hanza.

Nové trolejbusy jezdí v pra-
covních dnech na linkách 
101, 102, 106 a 108. V pra-
covních dnech ve večerních 

Teplice – I letos se konají ob-
líbené pikniky, které pořádá 
teplický spolek Spolu proti sa-
motě. Probíhají v Zámecké za-
hradě vždy v neděli od 10:00 
do 14:00 hodin. Pikniky se bu-
dou se konat až do 13. září.

„Na místě je připravených 
i několik stolků pro případ, že 
budete chtít nějaké své dobro-
ty sdílet s ostatními nebo od 
nich něco ochutnat. A jestli 
jste sám, nebo sama? Žádný 
problém. Rádi se vás ujmeme 
na společné dece,“ zve Robert 
Zauer ze spolku. 

Pikniky jsou jednou z akti-
vit spolku v oblasti budování 
pospolitosti napříč generace-
mi.  gz

hodinách a o víkendech celo-
denně je možné vozy zastih-
nout na všech trolejbusových 
linkách.  gz

Moldava – Nádražní budova na 
Moldavě je na prodej. A to ji 
horská obec koupila v roce 2016 
za 3,23 milionu korun a chtěla ji 
postupně opravit a začala využí-
vat. Nyní je vše jinak.

Vedení obce rozhodlo, že na 
opravy chátrajícího objektu ne-
mají peníze, a budova je v na-
bídce jedné z realitních kance-
láří. Ta za železniční stanici na 
česko-německém pomezí chce 
7,5 milionu korun.

Ozývají se i hlasy pro zá-
chranu nádražní budovy. Dlou-
hodobě se o to snaží Českoji-
řetínský spolek. „Záměr obce 

prodat nádraží považujeme za 
nešťastný. Není mnoho stát-
ních programů, které vlastní-
kovi kulturní památky umožní 
realizovat rekonstrukci s 95% 
pomocí státu. Moldava byla do 
státního programu zaregistro-
vána v srpnu 2018, ale nedo-
ložila potřebné dokumenty,“ 
uvedl předseda spolku Petr Fi-
šer. Podle místostarostky obce 
Evy Kardové je oprava z fondů 
realizovatelná. „Ale pokud je 
nádraží odsouhlaseno k prode-
ji, nelze o tom dál jednat. Pro-
to žádám revokaci usnesení,“ 
říká.  gz

Cyklotrasa naváže  
na cestu k jezeru
Teplice – Síť cyklostezek ve měs-
tě se rozroste. Na trase bez-
pečnějšího 
průjezdu 
městem 
pro teplic-
ké cyklis-
ty se shodli 
zastupitelé. 
Stavět by se 
mohla začít 
příští rok.

„Považuji to za skvělý a dů-
ležitý krok. Nyní by měl být 
zpracován projekt, na jehož 
základě pak bude moci cyklo-
trasa být uvedena v život,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl. 
Pokud vše půjde podle plánů, 
tak práce na nové cyklotrase 
odstartují v roce 2021. 

Nová cyklotrasa dovede 
cyklisty z Trnovan do Řetenic 
a v budoucnu naváže i na zna-
čenou trasu do oblíbené rekre-
ační zóny okolo jezera Barbo-
ra.  gz

Teplice – Jako každý rok i letos 
předalo město Teplice 250 ti-
síc korun dvěma veřejně pro-
spěšným organizacím. Peníze 
získala radnice především ze 
vstupného z XVII. městského 
reprezentačního plesu, který 
se konal v únoru. Zbytek pak 
uvolnila ze svého rozpočtu.

„Letošní výtěžek ze vstup-
ného, který činí zhruba 201 
tisíc korun, navýšila rada měs-
ta na 250 tisíc korun a zastu-
pitelé rozhodli, že se peníze 
rozdělí rovným dílem mezi 
dvě organizace. Těmi jsou Ar-
kadie a Junák – Český skaut, 
středisko Dvojka Teplice,“ řekl 
primátor města Hynek Hanza 
a dodal, že každá organizace 
dostane 125 tisíc korun.

„Chtěla bych moc poděko-
vat, peníze nám poslouží na 
nákup nového auta pro do-
pravu našich klientů,“ řekla 
při předání ředitelka Arkadie 

Lenka Machaloušová a s díky 
ji doplnil i vedoucí skautského 
střediska Dvojka Teplice Jakub 
Mráček: “Je to pomoc, kterou 
velmi oceňujeme, a peníze po-
užijeme při stavbě nové klu-
bovny.“

Náklady na zajištění plesu 
jsou pokryty z rozpočtu města 
a čistý výtěžek plesu je vždy 
věnován na veřejně prospěšné 
účely.  gz
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NABÍZÍME
• možnost NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU pro vybrané dělnické profese ve výši 36 0000 Kč (vyplacen v průběhu prvních 18 měsíců zaměstnání)
• ZAŠKOLENÍ v oboru chemie ve spolupráci s odbornou školou
• pracoviště přímo V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM – skvělá vazba na MHD a vlak
• stabilní ZÁZEMÍ V ČESKÉ FIRMĚ s dlouholetou tradicí
• PROFESIONÁLNÍ KOLEKTIV, který vám se vším poradí
• pravidelné vyplácení mzdy již 7. pracovní den následujícího měsíce

O NAŠE ZAMĚSTNANCE SE STARÁME! PROTO JIM NABÍZÍME SPOUSTU BENEFITŮ
• pět týdnů dovolené
• kratší pracovní dobu – 37,5 hodiny týdně
• obědy v naší jídelně – již od 18 Kč
• možnost využívat dvě podnikové chaty v Krkonoších za nízkou cenu
• zvýhodněné SIM karty 
• příspěvek na penzijní připojištění
• věrnostní bonus za odpracovaná léta

ZAVOLEJTE NÁM, NAPIŠTE NEBO PŘIJĎTE S VAŠÍM ŽIVOTOPISEM PŘÍMO K NÁM! TĚŠÍME SE NA VÁS!
 
KONTAKTY

• Bc. Jana Hlávková, telefon: +420 477 163 107, e-mail: hlavkova@spolchemie.cz
• Petra Rollingerová, telefon: +420 477 162 270, e-mail: rollingerova@spolchemie.cz

Podívejte se na naše webové stránky www.spolchemie.cz do sekce „KARIÉRA“

I V TÉTO DOBĚ PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
na pozice

OPERÁTORŮ CHEMICKÉ VÝROBY
Ve SPOLCHEMII získáte stabilní práci s dlouhodobou perspektivou!
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Martin Zbrožek: Žil jsem si v Teplicích mazlivě v mazlivé rodince
Nejspíš se Vám vybaví jeho unikátní 
moderování předávání cen Českého lva 
a improvizace s hercem Jaroslavem Duškem. 
Nebo znáte teplického rodáka Martina 
Zbrožka jako hudebníka v kapele Melody 
Makers.
Gabriela Zlámalová

Narodil jste se v Teplicích, 
strávil jste tu dětství, studo-
val. Jaké máte na tuhle dobu 
vzpomínky?

Navzdory komunistickému 
režimu jsem si žil úplně mazli-
vě v mazlivé rodince, sestavené 
ze samých mazlivých lidiček: 
racionální otec Ladislav s ra-
dostnou povahou, emocionální, 
intuitivní krásná matka Olga 
a senzační, inteligentní, odu-
ševnělá, průzračně čistá bytost, 
rovněž oplývající bystrým smy-
slem pro humor, sestra Olga. 

Takže jste měl láskyplné dět-
ství…

V takové krásné společnosti, 
divíte se mi ještě? To bylo dět-
ství! A k tomu všemu velmi záhy 
přišlo setkání s magickým svě-
tem hudby. Setkání s tehdejším 
ředitelem Lidové školy umění 
panem Vlastimilem Musilem, 
který se mě ujal a začal se mnou 
muzicírovat. Sotva jsem ty hou-
sle i smyčec držel, už jsem se 
zmítal v opojných vlnách kouzla 
hudby. Hráli jsme spolu, on se-
děl u piana, na kterém mi vytvá-
řel hudební doprovod a volal na 
mě během hry povzbuzující hes-
la: „polož se do toho.., víc.., a ješ-
tě víc.., a teď zase piano.., forte, 
nezrychlovat..! 

To muselo být nádherné ob-
dobí.

Bylo to naprosto úžasné, 
oba jsme si to užívali. A to vše 
v nádherných Teplicích, ve 
městě ponořeném pod Kruš-
nými horami, které ho lemu-
jí. Když jsme mohli, byli jsme 
na sjezdovkách okolo Bouřňá-
ku. To byla přirozená kompen-
zace dlouhých hodin proseze-
ných u houslí. Po osmé třídě 
v jazykové škole na Metelko-
vě náměstí jsem vstoupil na 
konzervatoř, kde mě přijali bez 
zkoušek. Strašně jsem se na 
tento okamžik těšil a nemohl 
se dočkat. Najednou se vše hu-
dební a umělecké umocnilo ve 
společnosti dětí, talentovaných 
osobností se stejným zaměře-
ním. A začala druhá část mého 

dětství, dospívání a zase jen 
pohádka. Normalizační dril zde 
ustoupil trochu do pozadí za 
umělecké zájmy. Pořád naštěstí 
znamenalo více, jak hrajete na 
nástroj, než jak moc jste anga-
žovaní. Neznamenalo to však, 
že by se nás ta lidská komedie 
nedotýkala, to ne. Naštěstí pro 
nás to však byla víc ta kome-
die než opravdové drama. To se 
nám začalo vynořovat postup-
ně s naším uvědoměním a vní-
máním.

I období studií tedy byla po-
hoda…

Život to by nádherný. Hru 
na housle jsem studoval u an-
dělsky hodné profesorky paní 
Jiřinky Dlouhé. Už na konci 
v prvního ročníku, to mi bylo 
sotva 15 let, jsem stál před Se-
veročeskou filharmonií jako só-
lista. Hrál jsem tehdy houslový 
koncert e-moll F. Mendelssohna 
Bartholdyho. Všechno běželo 
docela rychle. V druhém roční-
ku jsem se začal seznamovat 
s jazzem a to mou dráhu sólo-
vého interpreta přece jen tro-
chu zpomalilo. Karel Nygrýn, 
profesor češtiny, literatury 
a tělocviku nás stmeloval jako 
úžasnou partu. Kolem něj jsme 
se scházeli, pořádali text appe-
aly, hráli fotbal, zpívali jsme 
písně od Ježka, Voskovce, Weri-
cha přes Suchého, Šlitra až po 
nádherný folklór. Skládali jsme 
svoje písničky, bylo nám krás-
ně. Nedivte se, v takové krásné 
společnosti. 

Nic negativního ta doba ne-
přinášela?

Těch pár komunistů. Ano, 
někteří profesoři se k tomu-
to údělu bohužel sami rozhod-
li, pro nás pluli jen na jakém-
si legračním nestabilním voru 
v čele se soudruhem ředitelem, 
ze kterého nás chtěli poučovat 
a vychovávat v duchu té politic-
ké frašky. My jsme z toho měli 
naštěstí jen legraci. 

Vracíte se na sever Čech? 
Máte tu nějaké oblíbená mís-
ta?

Vracím se do Teplic neustá-
le za svými rodiči a nikdy ne-
zapomenu navštívit bývalého 
pana profesora Karla Nygrýna. 
Miluju celý tento kraj, Krušné 
hory jsou toho všeho důležitým 
přírodním monumentem. Rád 
si chodím s pejsky (máme dva) 
zaběhat kolem Doubravky. Celé 
Teplice mají velmi příjemnou 
atmosféru.

Těsně před listopadem 1989 
jste emigroval do západního 
Německa. Proč jste se k tomu 
rozhodl?

O tom, že nebudu chtít trá-
vit většinu svého života dál 
v onom nemocném bývalém re-
žimu, jsem se postupně rozho-
doval asi od roku 1981. Na jed-
né straně už rozjetý život, na 
druhé straně vnímání toho, že 
to není život zdravý, pravdivý. 
Na jedné straně odhodlání ode-
jít jinam, na druhé zase opuště-
ní rodiny. Takto se to vše mle-
lo dokola. Už v roce 1986 jsme 
měli koupený zájezd do ra-
kouských Alp a zcela narovinu 

jsem o tom rodiče informoval. 
Nakonec jsme to tehdy museli 
vzdát. Byli jsme tím loučením 
emocionálně natolik vyčerpa-
ní, že to prostě nešlo. Pak na to 
všichni zapomněli, ale my ne. 
To už jsem byl mladý tatínek, 
narodil se nám syn Dominik 
a jako rodina jsme přijali po-
zvání našich přátel z německé-
ho Wiesbadenu strávit konec 
prázdnin právě u nich. Nikdo 
z našeho okolí tehdy netušil, že 
to byl náš plán, protože už jsme 
byli rodina. Čekali jsme druhé-
ho chlapce, žili jsme si hezky. 
Já jsem vystupoval jako jazzo-
vý houslista. Vystupoval jsem 
v duu s Jaroslavem Duškem, 
jako divadlo Vizita jsme jezdili 
po celé republice a improvizo-
vali. Tehdy jsme tu byli jediní, 
kdo jsme se této formě, disciplí-
ně naplno věnovali. 

Co vám tedy chybělo?
Co víc by člověk chtěl? Žili 

jsme vlastně tehdy docela svo-
bodně uvnitř nesvobody. Tak 
jsme tu politickou nesvobodu 

Houslista, zpěvák, herec a moderátor, to je teplický rodák Martin Zbrožek. Foto: archiv MZ
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Martin Zbrožek: Žil jsem si v Teplicích mazlivě v mazlivé rodince

Narodil se 18. července 1963. Je to český 
houslista, zpěvák, herec a moderátor. 
Absolvoval na teplické konzervatoři hru 
na housle. Od mládí se věnoval i herectví. 
Vystupoval a dosud vystupuje s kapelou 
Melody Makers Ondřeje Havelky. V roce 
1989, krátce před sametovou revolucí, 
emigroval se svojí rodinou do západního 
Německa. Po návratu do vlasti vystupo-
val jako herec v divadlech Teatro a impro-
vizovaném divadle Vizita, kde působil 
jako herecký partner svého osobního 
přítele Jaroslava Duška. Fanoušci ho 
mohou vidět hrát i v Městském divadle 
Mladá Boleslav.

Martin Zbrožek 

P R O F I L

tehdy opustili, protože jsme se 
nemuseli s nikým loučit, jelikož 
jsme to tentokrát raději niko-
mu neřekli. To jsme ale netu-
šili, že se nám za pár měsíců 
povede osvobodit naši celou 
zem. To byla velká nádhera! 
A my chtěli domů. Ve svobod-
ném doma jsme nikdy předtím 
nežili, chtěli jsme si to konečně 
užít. To co se postupně vyvíje-
lo, nezůstalo bohužel v tom na-
dějném světle, jak se to jevilo 
na začátku. Tehdy to byla velká 
síla! Já věřím, že na toto zlaté 
období ještě někdy jako stát, 
jako společnost navážeme. 

Je vám bližší hudba nebo he-
rectví?

Cítím se být muzikantem. 
Tento druh nonverbálního vy-
jadřování je mi nejbližší. Mož-
ná i proto vyučuji na HAMU na 
katedře Nonverbálního divadla 
a to právě improvizaci. Ale to je 
zase herectví. Baví mě to bádat 
neustále nad tím, co to vlastně 
ta divadelní improvizace je, od-
kud se bere ten zdroj kreativity. 
Mám to dost provázané, společ-
ný jev je na tom právě ta krea-
tivita, možnost tvořit, to je pro 
mě neustálý pohyb, tvoření. 

Hrál jste i v Melody Makers 
Ondřeje Havelky. Jak na to 
období vzpomínáte?

V bandu Ondřeje Havelky 
jsem hrál od založení. Pak jsem 
měl asi sedmiletou pauzu, v té 
době jsem vystupoval s diva-
dlem Vizita Jaroslava Duška. 
Taky jsem někdy sám a někdy 
spolu s Jaroslavem moderoval 
slavnostní předávání Českých 

lvů. No a po sedmi letech jsem 
se vrátil do bandu Melody Ma-
kers a působím zde dodnes. 

Jak se vám předávání Lvů 
moderovalo? 

V těch dobách měly tyto slav-
nostní večery ještě úplně od-
lišný ráz. Bylo to komponová-
no s větší nadsázkou, byl to víc 
humor než seriózní slavnostní 
večer. Pro mě to bylo adekvát-
ní pro tu naši, ač malinkou, tak 
přece jen originální zemičku. 
Trochu si jen s úsměvem hrát 
na velký ceremoniál předává-
ní Oskarů. Tak se mi to líbilo, 
tak jsem to vnímal. Naši filmaři 
to chtěli pojmout více serióz-
ně, domluvili se s panem Va-
chlerem, že to bude v jiné režii 
a v jiném, více seriózním pro-
storu. Ale ta přemíra serióz-
nosti v této oblasti je pro naši 
zemičku, myslím, jen trochu 
na škodu. Málokdo je ochoten 
ze sebe si někdy nechat udělat 
srandu. Toť pouze můj subjek-
tivní názor. 

Moderujete stále? Cítíte se 
v téhle roli dobře?

Moderuji stále. Stává se, že 
si někdo vzpomene a vyžádá si 
mně. To bývá příjemné, protože 
v tu chvíli klient ví, co ode mne 
má čekat, nebo si o to, co chtějí 
od moderátora, přímo řeknou. 
Většinou si to užívám, protože 
to nedělám denně.

A co film? Máte nějaké na-
bídky?

Nabídek na film se mi zrovna 
moc nehromadí, tu a tam něco, 

barva: zelená 

jídlo: thajské

hudba: J. S. Bach

číslo: 7

politik: Gándhí, 
Václav Havel, Andrej 
Kiska
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ale nic zásadního. Jestli má 
něco přijít, bude to určitě vel-
mi příjemné, v to věřím. V ten 
čas před omezeními kvůli ko-
ronaviru jsem se zamýšlel nad 
možností natočit film, který byl 
vytvořen formou improvizace. 
Začali jsme se scházet s malým 
filmovým štábem a bavili jsme 
se úvahami nad tímto neleh-
kým úkolem. Při posledním se-
tkání 10. března jsme dospěli 
k názoru, že abychom se posu-
nuli dál, musíme vzít kameru 
a jít prostě točit první záběry. 
A to už jsme právě nemohli re-
alizovat...

Při čem ještě vás zastihla ko-
ronavirová opatření?

Ještě 9. března jsme vesele 
improvizovali na Dobešce s Mi-
lostným trojúhelníkem, kdežto 
následující den už bylo vše zru-
šeno. Od tohoto momentu jsme 
publikum jako takové z pódia 
do teď neviděli. Ještě pár dní 
jsme se dál scházeli v divadle 
ABC, kde jsme pokračovali ve 
zkoušení nové hry „Zítra swing 
bude zníti všude“. Postupně se 
snižovala čísla omezující setká-
vání lidí, až nastal zákaz úpl-
ný, tak jsme byli nuceni všeho 
zanechat. Nastalo to zvlášt-
ní vákuum, ve kterém jsme se 
všichni svorně naprosto poprvé 
ocitli.

A co děláte v současné době?
Jsem doma s desetiletým sy-

nem Tondou, pomáhám mu se 
školou a hlavně spolu hraje-
me na housličky. Žijeme ještě 
s dvěma psy třicet kilometrů od 
Prahy v lůně přírody přívětivé-
ho benešovského kraje. Samo-
zřejmě došlo tedy i na práce 
kolem zahrady a domu. A zača-
li jsme i spolu svorně i běhat, 
společně s pejsky po místních 
loukách a vůbec užívat si dale-
ko více společného života v této 
podivné, světové atmosféře.

Takže na tomto období na-
cházíte něco pozitivního?

Napadá mě, že se něco tako-
vého mělo asi stát, najednou 
se vše takhle zastavilo. Zdá se 
mi, že se naše civilizace řítí ve 
své vytrvalé setrvačnosti do 
nevyhnutelné stagnace. Pokud 
nenajdeme společnou řeč s pří-
rodou samotnou, uštveme se 
ve jménu světového businessu 
a vše živé zahubíme. Příroda, 
naše matka Země volá o po-
moc a my to volání přecházíme 
se sobeckou mylnou jistotou, 
že se to všechno nějak určitě 
vyřeší. Vše se najednou muselo 

zastavit a ukazuje se, že pro 
samotnou přírodu je to to nej-
lepší, co se mohlo stát. Ona si 
teď konečně po dlouhých le-
tech mohla aspoň na chvíli vy-
dechnout.

Co plánujete do budoucna?
Chystám nový projekt, kte-

rý by měl připomenout pány 
Voskovce a Wericha, název to-
hoto počinu bude Odpoutané 
divadlo, jádrem bude opět im-
provizace, protože právě V+W 
rovněž rádi improvizovali. Jsem 
v jednání s Městskými divadly 
pražskými, potažmo s divadlem 
ABC, kde právě Osvobozené di-
vadlo působilo.

Jedna z divadelních her, kde ho můžete vidět jsou Muži v offsidu. Foto: archiv MZ
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Napoleona Bonaparte
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Zdeněk Bergman: 
Zdoláváním hor si čistím hlavu

Pane doktore, ví se o vás, že vedete 
velkou a úspěšnou školu, Gymnázium 
Teplice. Jste ale také cestovatel, vašimi 
cíli jsou hlavně hory.
Už za mlada jsem si umanul, že s přáteli 
vylezu na všechny nejvyšší hory všech 
evropských států. Už mi jich zbývá 
jen pár. Jestli si dobře pamatuji, tak je 
jich pět: Mulhacén ve Španělsku, Ben 
Nevis ve Velké Británii, Carrauntuoohill 
v Irsku, Estrela v Portugalsku a ruská 
Narodnaja. 

Co vás na vysokých horách tak fasci-
nuje?
Hodně věcí. Čistím si tím hlavu. Někdy 
prostě potřebuju vypnout a soustředit 
se jen na výstup. A chci dobře znát naši 
zemi a náš světadíl - tedy i jeho hory. 

Takže výšlapy podnikáte i po Česku?
To je moje druhá umanutost z mládí. 
Slíbil jsem si, že zdolám nejvyšší kopce 
všech horopisných celků bývalého 
Československa. Tam už taky fi nišu-
ju. Chybí mi jen pár kopců na Oravě 
a v Rudohoří.

Tento pátek a sobotu jsou senátní 
volby, ve kterých kandidujete s heslem 
Žiju Teplickem. Můžete vysvětlit, co 
tím myslíte?
Chci tím ve zkratce říct, že jsem patriot, 
a to jak ve vztahu k České republice, tak 
k našemu regionu. Narodil jsem se tu, 
žiji a pracuji tady a chci pro náš okres to 
nejlepší. Zároveň ale vidím nenaplněné 
příležitosti a problémy. Do voleb jdu 
mimo jiné s plánem zřídit bezplatnou 
poradnu pro občany, kteří se dostali do 
komplikované právní, fi nanční nebo 
rodinné situace. A taky chci na Teplicko 

přivést jednu z fakult ústecké univer-
zity.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Cítím, že v tomto životním období se 
u mě potkávají zkušenosti, kompetent-
nost a elán ve správném poměru. 27 let 
vedu velkou školu, zodpovídám za ni. 
V politice nejsem žádný nováček, druhé 
volební období jsem zastupitelem 
v Teplicích. Jsem vlastenec, chci naší 
zemi prospět. Nabídnout své služby 
vnímám vlastně jako povinnost.

Teplické gymnázium se za vašeho 
vedení výrazně rozrostlo, získalo 
řadu ocenění, vychází z něj kolem 150 
úspěšných maturantů rok co rok. Co se 
školou bude, když budete senátorem?
Jsem přesvědčený, že se bude nadále 
rozvíjet a zlepšovat! Co se mě týká, chci 
pro školu nadále pracovat a vydržím 
proto do konce svého funkčního obdo-
bí. I pak budu novému řediteli či ředi-
telce k ruce, aby mohl plynule navázat. 

Poslední otázka se také týká voleb do 
Senátu. Proč bychom vás měli volit?
Protože mám co nabídnout. Svou zku-
šenost – lidskou i manažerskou. Protože 
jsem nezávislý. Nejsem členem žádné 
politické strany a budu odpovědný 
výhradně svým voličům. Chci s nimi 
být i nadále co nejvíc v kontaktu, abych 
věděl, jaké jsou jejich potřeby. A protože 
budu řešit téma, které zajímá všechny 
rodiče: vzdělání jejich dětí.

Pane řediteli, děkuji vám za rozho-
vor a přeji hodně hlasů v blížících se 
volbách!

RNDr. Zdeněk Bergman
Narodil se roku 1959 v Teplicích. 
Žil v Mošnově (obec Bžany), chodil 
do škol v Bukovicích, Hradišti a Kosto-
mlatech. Vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu UK. Celoživotně je spjatý 
s Gymnáziem Teplice, které od roku 1992 
úspěšně vede. Posledních 6 let je zastu-
pitelem v Teplicích. Na začátku června 
kandiduje jako nezávislý v doplňovacích 
volbách do Senátu.
Zdeněk Bergman je ženatý, má jednu 
dceru a tři vnoučata.

facebook.com/ZdenekBergmanTeplice

VOLBY 5. a 6. ČERVNA
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Hygienické bariéry 
pro obchody a otevřené prostory
Společnost AGC nabízí standardní ochranná skla, která se instalují v obchodech nebo otevřených prostorách. Tato řešení 
pomáhají udržovat sociální distancování mezi zaměstnanci, zákazníky a kolegy. Pomohou tak snížit riziko šíření virů, jako 
je COVID-19. Toto sklo není antivirové ani antibakteriální.
Jedná se o alternativu k aktuální nabídce plexiskla. Hlavní výhody ochranného skla jsou především v jeho bezpečnosti  
a údržbě. Na rozdíl od plastového řešení je sklo odolné proti poškrábání a v neposlední řadě se velmi snadno instaluje.

Pro více informací kontaktujte: info@agc-store.com, tel.: +420 417 502 203

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 
www.agc-store.com
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Začali jsme trénovat Virtuální zápas 
podpořil nemocnici 
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www.euc.cz

v naší péči

Centrum sportovní medicíny 
nabízí ucelenou zdravotní péči pro 

rekreační i vrcholové sportovce všech 
věkových kategorií. 

Možnost registrace k praktickému lékaři 
a další odborníci na jednom místě.

 477 102 216

sport.ustinadlabem@eucklinika.cz

EUC Klinika, Masarykova 2000/92 
Ústí nad Labem

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě?

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 18.05.2020   11:38:06

Tepličtí šermíři jsou zpět se 
svými tréninky. Zatím nebudou 
probíhat plánované individu-
ální školy – pouze po dohodě 
a na impuls od trenéra. K dis-
pozici bude pouze hala a WC. 
Do haly si děti odnesou věci ze 
skříňky a uloží si je do svých 
sportovních tašek. Bude probí-
hat i volný šerm. Hala bude po 
každém tréninku čištěna ge-
nerátorem ozónu. Pro všechny 
budou otevřeny dívčí toalety, 
kde jsou čtyři kabinky, které 
budou rozděleny. Do celého 
prostoru dívčích WC se bude 
vcházet po jedné osobě. Dále 
žádáme, aby rodiče a doprovod 
dětí nevstupovali do haly. Jako 

sponzorský dar nám může-
te poslat jednorázové rukavi-
ce a dezinfekci. Věřím, že vše 
zvládneme. Šermíři jsou úžas-
ní, takže vše probíhá dobře 
a časem se vrátíme k normálu.

 Karel Biebl, KSŠ Teplice

Výtěžek z virtuálního duelu 
FK Teplice s Borussií Dortmund 
předali zástupci teplického klu-
bu zdejší nemocnici. Na virtu-
ální duel se prodalo celkem 685 
vstupenek, po odečtení DPH 
a provize ticketingového provi-
dera tedy celkový výtěžek činil 
54 tisíc korun. Děkujeme všem 
fanouškům, kteří podpořili tuto 
charitativní akci, díky níž bu-
dou moci být zakoupeny dva 
pulzní oxymetry pro monito-
rování krve převážně starších 
pacientů na Oddělení následné 
péče teplické nemocnice.

 FK Teplice

Jízdní řád letní 
přípravy HC Huskies

Šachový memoriál bude až v září
Vážení tepličtí přátelé králov-

ské hry. Vzhledem k současné-
mu stavu jsme se po důklad-
ném zvážení rozhodli přeložit 
konání jubilejního XXX. roční-
ku Memoriálu Antonína Drvoty, 
a to z původní soboty 16. květ-
na na neděli 20. září. Tento tur-
naj v rapid šachu se zapsal do 
mnoha srdcí každého z nás. Od-
vážnou hrou při tomto turnaji 

vzdáváme hold našemu býva-
lému členu, skvělému člověku, 
FM Antonínu Drvotovi. Akce 
se opět uskuteční v estrádním 
sále Domu kultury v Teplicích. 
Bližší podmínky budou zveřej-
něny v propozicích cca 1 měsíc 
před konáním turnaje. Organi-
zační tým se již teď těší na vaši 
účast.

 Radek Bayer, ředitel turnaje, ŠK Teplice

Dalo nám to všem v našem 
teplickém hokejovém týmu HC 
Huskies zabrat, situace se mění 
ze dne na den a je možné, že 
bude opět jiná i v budoucnu. 
Nicméně na základě součas-
ně platných vládních nařízení 
a zveřejněného návrhu rozvol-
ňování restrikcí jsme sestavili 
tréninkový plán pro měsíc kvě-
ten a začali jsme trénovat. Záro-
veň jsme vzhledem k omezeným 
možnostem společných trénin-
ků připravili ještě individuální 
plán na domácí cvičení. V přípa-
dě změn se budeme snažit pruž-
ně reagovat a komunikovat. Dě-
kujeme za pochopení.

 HC Teplice Huskies

Trio Bel Canto 
vystoupí v kostele

Už máte také „koncertní de-
ficit“? Tak si v kostele sv. Jana 
Křtitele přijďte užít vystoupení 
Tria Bel Canto. Těšit se na něj 
můžete 6. července od 19:00 ho-
din. Vstupné je 120 korun.  zt

INZERCE
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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“ 
2.–4. 7.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května 29. 6. –1. 7.
Sobědruhy, Zahrádky 23. – 25. 6., 28.–30. 7.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 15.–17. 6., 20.–22. 7.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
25.–27. 6., 30. 7. – 1. 8.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. 
kostelu) 11.–13. 6.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 1.–3. 7., 5.–7. 8.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti Kauflandu) 
4.–6. 6., 9.–11. 7.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
19.–22. 6., 24.–27. 7.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK)  
28.–30. 5., 2.–4. 7.
Edisonova 1841-3 – na parkovišti 1.–3. 6.
Hlávkova 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8.
Husova x Arbesova – na parkovišti 18.–20. 6., 23.–25. 7.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 9.–11. 6.,  
14.–16. 7.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 12.–15. 6.,  
17.–20. 7.
Kopřivová x Trnková 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Krušnohorská – parkoviště 5.–8. 6.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 20.–22. 5., 
24.–26. 6.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR  
12.–15. 6., 17.–20. 7.
Masarykova x Olbrachtova 8.–10. 6., 13.–15. 7.
Nedbalova x Fibichova 25.–27. 6., 30. 7. – 1. 8.
Potoční ul. 4.–6. 6.
Proboštovská x Táborská 25.–27. 6., 30. 7. – 1. 8.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 29. 5. – 1. 6.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti  
25.–27. 6., 30. 7. – 1. 8.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 1.–13. 6., 16.–18. 7., 20.–22. 8.

Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
16.–18. 6., 21.–23. 7., 25.–27. 8.
Severní x Na Haldách 2.–4. 7., 6.–8. 8.
Scheinerova 12.–15. 6., 17.–20. 7., 21.–24. 8.
Unčínská 10.–12. 6., 15.–17. 7., 19.–21. 8.
Zemská 1439 , 2.–4. 7., 6.–8. 8.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný 
odpad 4.–6. 6.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 
2.–4. 7., 6.–8. 8.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
17.–19. 6., 22.–24. 7., 26.–28. 8.
Kosmonautů 4.–6. 6.
Kpt. Jaroše 1620 29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Metelkovo nám. x Fügnerova 18.–20. 6., 23.–25. 7.
Skupova x Čs. Legií 8.–10. 6., 13.–15. 7., 17.–19. 8.
Skupova x Thámova 5.–8. 6.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 4.–6. 6.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici (nad 
MŠ) 16.–18. 6., 21.–23. 7., 25.–27. 8.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“  
1.–3. 7., 5.–7. 8.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 11.–13. 6., 16.–18. 7., 20.–22. 8. 
V Závětří 1676-7 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 1.–3. 6.
Fučíkova stezka x Foersterova 5.–8. 6.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové  
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8.
J. Hory x U Horského pramene 12.–15. 6., 17.–20. 7., 
21.–24. 8.
J. Hory x Vančurova 5.–8. 6.
J. Suka 2591 17.–19. 6., 22.–24. 7., 26.–28. 8.
Jankovcova u garáží (tabák) 29. 5. – 1. 6.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 12.–15. 6., 
17.–20. 7., 21.–24. 8.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8.
Křičkova x Škroupova 22.–24. 6., 27.–29. 7., 31. 8. – 2. 9.
Křížkovského 2508-10 29. 5. – 1. 6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
24.–26. 6., 29.–31. 7.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  

11.–13. 6., 16.–18. 7., 20.–22. 8.
Potěminova x K. Čapka 22.–24. 6., 27.–29. 7., 31. 8. – 2. 9.
Raisova 2573 – vnitroblok 5.–8. 6.
Zeyerovo nám. 1300 8.–10. 6., 13.–15. 7., 17.–19. 8.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 16.–18. 6., 21.–23. 7., 25.–27. 8.
P. Holého x Purkyňova 2.–4. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 15.–17. 6.,  
20.–22. 7., 24.–26. 8.
Alejní 2754 – zeleň 8.–10. 6., 13.–15. 7., 17.–19. 8.
Dubská x Brožíkova 19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8.
Dubská x U Hřiště 1.–3. 7., 5.–7. 8.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova  
10.–12. 6., 15.–17. 7., 19.–21. 8.
Lípová x Jungmannova 15.–17. 6., 20.–22. 7., 24.–26. 8.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 25.–27. 5., 
29. 6. – 1. 7.
Tyršova 17.–19. 6., 22.–24. 7.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 19.–
22. 6., 24.–27. 7. 
Písečná 2990 26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 1.–3. 6.
Pražská 2996-8 – na parkovišti u hlavní silnice 2.–4. 6.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice  
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8.
Rohová 185 – z boku domu 18.–20. 6., 23.–25. 7.,  
27.–29. 8.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 15.–17. 6., 
20.–22. 7., 24.–26. 8.
Stará Mlýnská x Souběžná 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Svatováclavská x Vladislavova 18.–20. 6., 23.–25. 7., 
27.–29. 8.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 3.–5. 6., 
8.–10. 7., 12.–14. 8.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 18.–20. 6., 
23.–25. 7., 27.–29. 8.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Habrová 3082-3 23.–25. 6., 28.–30. 7., 1.–3. 9.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 9.–11. 6., 
14.–16. 7., 18.–20. 8.
Javorová 3025 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou plochu 
17.–19. 6., 22.–24. 7., 26.–28. 8.
Novoveská 3090-3 2.–4. 6.

Bílinská – točna MHD 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Francouzská x Varšavská 26.–28. 5., 30. 6. v 2. 7., 4.–6. 8.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
3.–5. 6.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 3.–5. 6.
Jugoslávská 1941 23.–25. 6., 28.–30. 7., 1.–3. 9.
Jugoslávská 2534-5 10.–12. 6., 15.–17. 7., 19.–21. 8.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 24.–26. 6., 29.–31. 7.
Ostravská x Bulharská 9.–11. 6., 14.–16. 7., 18.–20. 8.
Slovenská 2638 29. 5. – 1. 6.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 22.–24. 6., 27.–29. 7.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 9.–11. 6., 14.–16. 7.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 1.–3. 7., 
5.–7. 8.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 1.–3. 6.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 11.–
13. 6., 16.–18. 7., 20.–22. 8.
Sklářská 223 – 247 29. 4. – 1. 5., 3.–5. 6.
Stará Duchcovská 403 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 22.–24. 6., 27.–29. 7.
U Soudu 10.–12. 6., 15.–17. 7.
V Břízkách – točna MHD 24.–26. 6., 29.–31. 7.
Vrázova x Svojsíkova 3.–5. 6.
Americká x Londýnská – u trafostanice 15.–17. 6.,  
20.–22. 7.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 8.–10. 6.,  
13.–15. 7.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Buzulucká 305-7 2.–4. 6.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
24.–27. 7., 28.–31. 8.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Litoměřická 29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Mostecká x Ruská 22.–24. 6., 27.–29. 7., 31. 8. – 2. 9.
Sokolovská cesta 340 17.–19. 6., 22.–24. 7., 26.–28. 8.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 1.–3. 6.
Zrenjaninská 297-8 1.–3. 7., 5.–7. 8.
Zrenjaninská 320-1 9.–11. 6., 14.–16. 7., 18.–20. 8.
Hudcov, Cihelní ul. 24.–26. 6., 29.–31. 7.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou MHD 
2.–4. 6.
Hudcov, Panoráma 29. 5. – 1. 6.

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

DIEGO 
Diego byl vrácen 
z adopce, po půl roce. 
Už podruhé opuštěn 
člověkem, kterému 
věřil. Srdce puká i nám, 

když se na něj koukáme... Diego lidi 
miluje, všechny lidi, je čistotný, zvyklý na 
život v bytě, pejsky nemá rád, pětiletý, 
kastrovaný, na zástupce tohoto 
plemene kupodivu povahově klidný. 

BABIČKA 
Babička je jak věchýtek, 
drobná stará fenka, která 
se dostala do útulku 
plná blech, zmatená 
a zanedbaná. Na lidi 
trochu zanevřela, zatím 

se chce tulit jen výjimečně, radši si sama 
zaleze do pelíšku, jako by od lidí nečekala 
nic dobrého. Vůči rychlým pohybům 
a nepříjemné manipulaci se může ohnat, 
potřebuje získat klid a jistotu.

TOFI 
Pes byl odebrán 
z nevhodných podmínek. 
Je to malý, 7kilový střapatý 
pejsek, je velmi hodný, 
vhodný i k dětem, ale pouze 

rozumným dětem, bohužel se trochu bojí 
nových věcí a zvuků. Tofimu jsou asi 3 roky, 
má rád pohyb a půjde všude za vámi. 
Nekonfliktní, jen se musí nejdříve seznámit 
a zvyknout si. 

RASTY 
Pes přijatý od majitele, 
jehož zdravotní stav 
mu už nedovoluje se 
o pejska postarat. Kdysi 
byl u nás na hlídání 

delší dobu a teď je odložen do útulku 
trvale.. Je velmi hodný, čistotný, zvyklý 
na život v bytě, velký starší trochu 
obézní smutný pes. Takový miláček 
si nezaslouží strávit zbytek života 
v útulku.

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.: 736769601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

ÚTULEK Ž IM

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

• Havířská: od 2. 4. došlo ke zjednosměrnění zmiňované ulice. Zjednosměrnění se 
týká úseku mezi ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve 
směru z ulice Proboštovská.

• Duchcovská, Lounská: do srpna 2020 bude v křižovatce ulic Duchcovská – Loun-
ská – U Soudu a v ulici Lounská probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace. 
Realizace rekonstrukce je rozdělena na etapy. Postupně bude docházet k čás-
tečnému omezení silničního provozu. Provoz MHD bude zabezpečen.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Prohrál dlouhý zápas s nemocí
Po dlouhém boji se zákeřnou 

nemocí bohužel zemřel jeden 
z trenérů teplické mládeže a bý-
valý vynikající brankář Radim 
Novák. Toho v minulém roce po-
stihla rakovina slinivky, které na-
konec podlehl. Radim Novák se 
stal ikonou ústecké „Army“, když 
působil v její zlaté éře a zachytal 
si v jejím dresu i v první lize, kte-
rou ústecký tým odehrál na teplic-
kých Stínadlech. Po konci kariéry 
se stal respektovaným trenérem 

nejprve v FK Ústí 
nad Labem a poté 
se přesunul do Klu-
bové akademie FK 
Teplice, kde měl 
na starosti tým do 
sedmnácti let. Celý 
klub bude vzpomínat na Radima 
pro jeho trenérské schopnosti, 
ale především pro jeho výbornou 
povahu a pozitivní myšlení. Čest 
Tvojí památce, Radime.

 FK Teplice



Oldřich
Bubeníček
Kandidát v doplňovacích volbách
do Senátu za obvod Teplicko

Osm let stojím v čele Ústeckého 
kraje, několik let jsem byl starostou. 
Nasbíral jsem obrovské zkušenosti 
z práce s lidmi a rád bych je v Senátu 
PČR zúročil. Poznal jsem, jak dobré 
úmysly v regionech často narážejí 
na špatné a nesrozumitelné zákony 
a jak zajímavé a skvělé myšlenky 
mnohdy skončily v ministerských 
koších. Chci podporovat takové 
zákony, které nebudou lidem 
komplikovat život, 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 na Teplicku žít a zakládat 
rodiny. Považuji to za poslední 
velkou výzvu v mé politické 
kariéře. Jsem přesvědčen o tom, 
že Teplicko musí mít v Senátu PČR 
i nadále silný hlas. Této práci bych se 
věnoval naplno.

Doplňovací volby do horní parlamentní 
komory se konají 5. a 6. června 2020.
K volbám zve Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje 
a kandidát  č. 4 do Senátu PČR.
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