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Trnovanskou zónu  
město oživí,  

ale bez Jezevčíka
STRANA 5

Zprávy 

Lázeňská 2021?  
Velká, střední,  

malá, nebo žádná
STRANA 7

Petr 
Hricko

Baví mě  
posouvat  
hranice
STRANY 8–9
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Nejhezčí rozhledna na severu 
Trápí vás dlouhá chvíle? Tak si udělejte 
svačinu, vezměte si termosku s čajem, 
teple se oblékněte a užijte si výstup 
na Jedlovou horu s krásnou rozhled-
nou. Víme, že to je trochu dál, ale není 
od věci se v téhle době pořádně vyluf-
tovat. Rozhlednu najdete na již zmiňo-
vaném druhém největším vrcholu v dě-
čínském okrese. Leží 7 km jihozápadně 
od Varnsdorfu a 2 km jihozápadně od centra Jiřetína. Hora má nadmořskou výšku 
776 m n. m. Na vrchol Jedlové vás zavede zelená a červená turistická značka z Ji-
řetína pod Jedlovou. Asfaltová cesta vás postupně náročnějším stoupáním dovede 
k vrcholu. Samotná cesta nahoru vám nabídne řadu krásných výhledů, zejména na 
Lužické hory. I když se nemůžete podívat až nahoru, můžete si pořídit hezké pano-
ramatické fotografie.

Do skály vytesané příkopy 
Milovníci historie i přírody ocení výlet na zříce-
ninu hradu Kyšperk. Dostanete se k ní z měst-
ské části Krupky-Unčína po modré turistické 
značce. Zaparkovat můžete v ulici 5. května. 
Lesní cesta se středně náročným stoupáním 
se dá za sucha projet s terénním kočárkem, se 
kterým se s opatrností dostanete po užší ces-
tě až na nádvoří zříceniny. Na místě najdete 
zbytky jádra hradu i podzemní prostory obytné věže. Nechybí ani obvodové hrad-
by. Zaujmou i do skály vytesané příkopy. Jedná se o Kulturní památku České re-
publiky.

T I P Y  N A  V Ý L E T
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Nová naučná stezka na Supí vrch 
Ani ne dva roky je ote-
vřená nová nauč-
ná stezka na Teplic-
ku, která vede na Supí 
vrch ve Lbíně u Bžan. 
Není příliš známý, na 
mnohých mapách ho 
ani nenajdete. Dle 
místních ochránců pří-
rody je ale lokalita 
krajinářsky i přírodně velmi cenná. Zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi, 
na kterém je dosud známo 22 ohrožených druhů vyšších rostlin. Na vrcholu se mů-
žete kochat netradičním pohledem na část Českého středohoří kolem nejvyšší hory 
Milešovky a údolí řeky Bíliny. Na naučnou stezku Supí vrch se dostanete od auto-
busové zastávky Bžany, Lbín. 

Divočina kousek od Ústí 
Jen několik kilometrů od Ústí nad Labem najde-
te romantickou Vlčí rokli mezi Budovem a Svá-
dovem. Návštěvníky sem táhne divoká příroda, 
a hlavně Budovský vodopád. Bohužel mu v létě 
chybí větší průchod vody. Navštěvován je proto 
zejména v zimě, kdy se promění v ledopád. Hez-
ký pohled je na něj díky většímu průtoku během 
dešťů či v období tání. Pokud ale nepotřebujete fotku vodopádu na sociální sítě, 
vyrazit tam můžete v podstatě kdykoliv. Na místo se dostanete autobusem MHD 
číslo 13 z Olšinek. Následně se po turistické značce vydáte do obce Budov. Z obce 
pak po modré značce vyrazíte přímo k vodopádu. 

I V SOUČASNÉ 
SITUACI JSME  

TU STÁLE  
PRO VÁS 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

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

Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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www.facebook.com/zitteplice.cz

Na teplické radnici zase kouří  
cigareta Jaroslava Kubery
Teplice – Rok po smrti mají 
Teplice připomínku na dlou-
holetého primátora města 
a senátora Jaroslava Kuberu. 
Představena byla v den, kdy 
by oslavil 74. narozeniny. Au-
torem tohoto unikátu je umě-
lec Adam Kovalčík. Za dílo 
včetně instalace město zapla-
tilo 200 tisíc korun.
Má podobu venkovní insta-
lace – cigareta na budově, 
která jednou za hodinu sama 
kouří. V prostorách budovy 
radnice na náměstí Svobody 
je pak reliéf, připomínající 
Kuberovo motto „Nepodnikat 
a nepřekážet“, které je sym-
bolicky zastřené cigaretovým 
kouřem.
„Jde o jeho politické a život-
ní krédo, není to nic proti 
podnikatelům,“ řekl primátor 
města Hynek Hanza a dopl-
nil, že jako pravicově smýš-
lející starosta dal už v deva-
desátých letech směr celému 
úřadu, který se podle něj 
nemá plést do sféry podni-
katelské a podnikatelům ani 
občanům města nemá pře-
kážet. 

 „Myslím, že se nám to po-
vedlo a Jaroslav Kubera tak 
zůstává i nadále součástí tep-
lické radnice i města. I když 
realizace nebyla vůbec jed-
noduchá, jsem nadšen, že se 
nám podařilo vše stihnout 
k datu jeho nedožitých naro-
zenin,“ dodal primátor Han-
za. „Mému manželovi by se 
to určitě líbilo a to je hlavní,“ 
řekla manželka Jaroslava Ku-
bery Věra.
Jaroslav Kubera byl od roku 
1994 do roku 2018 starostou 
a později primátorem Teplic, 
v roce 2000 byl zvolen sená-
torem. Od roku 2018 až do 
své smrti byl předsedou hor-
ní komory Parlamentu. Ze-
mřel nečekaně loni 20. ledna 
ve věku 72 let na infarkt.  gz
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Hana Machová  
51 let, péče o dárce  
Ne, ale věřím, že ji 
nahradí více menších 
venkovních akcí. Těším 

se na Konzervatoř v ulicích, Malou Pa-
říž, koncerty v Mušli nebo Tančíme s... 
na divadelní terase.

Jana Jirešová 
49 let, obchodnice 
Ráda bych si na koncert 
zašla. Třeba se situace, 
i co se počasí týče, zlepší 

a bude možné koncerty uspořádat. 

Hanka Eliášová 
28 let, ekonomka 
Lidé by měli chodit 
raději do přírody, 
koncerty počkají. Jsem 

společenský člověk, akce mi schází. 
A kdo ví, třeba se do té doby opravdu 
situace zlepší. Aspoň v nějaké menší 
verzi si to dokážu představit. 

Hanka Holíková 
47 let, pracovnice ČD 
Nejsem pro nějakou ma-
sovou akci. Ale koncert 
s omezeným počtem lidí, 

plus zbytek by se mohl dívat online. To 
si myslím, že je cesta, jak by se mohlo 
zabránit šíření nemoci covid-19. 

Simona Malá 
45 let, pekařka 
Nevěřím, že bude. Je to 
sice škoda, ale v téhle 
době by byla hloupost 

něco pořádat. Možná online podoba 
by byla vhodná. 

Hana Marxová, 
43 let, pracovnice 
sázkové kanceláře 
Někoho napadá, že 
by mohla být? To je 

nesmysl. Stejně by tam lidi nepřišli. 
Raději bychom se měli soustředit na 
důležitější věci, než jsou koncerty. 

Eliška Beňková  
35 let, obchodnice 
Ano, lázeňské oplatky si 
koupím domů. Rozdrtím 
si led na tříšť, pustím si 

YouTube s kolotoči – to je pro mě Lá-
zeňská. Až to bude zase možné, v roce 
X, za kulturou vyrazím určitě jinam. 

Zita Topinková 
57 let, účetní 
Já si myslím, že i kdyby 
byla nějaká malá verze 
festivalu, situaci to 

neřeší. Raději bych podobné akce, 
pořádala ve chvíli, kdy bude potřebné 
procento obyvatelstva proočkované. 

Věříte, že bude tradiční, omezená, nebo žádná Lázeňská? 
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REALCENTRUM Cars s. r. o. 
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039 | e-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.czrealcentrum cars s.r.o.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage 5,8-9,2 l/100km, 151-209 g/km. XCeed: 1,4-7,1 l/100km, 32-161 g/km. Niro HEV: 4,4-5,2 l/100km, 100-119 g/km. Stonic: 5,1-6,1 l/100km, 116-139 g/km. “Vyobrazené zvýhodnění  
160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč a Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč, Příspěvek 10 000 Kč na zimní pneumatiky a Výbavu v hodnotě 30 000 Kč.  
Reprezentativní příklad financování Stonic Comfort 1.2 DPI 84 k/62 kW s programem Kia s 0% navýšením; požizovaní cena 359 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 233 987 Kč, akontace 35% (125 993 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a.,  
RPSN 10,11 % p.a.; měsíční (1. - 48.) splátka úvěru 4 874 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 708 Kč, POV 251 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 520 Kč; délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení,  
poplatek): 282 504 Kč, pojištění sjednání u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů KIA. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštitvte www.kia.com. Nabídka platí do 31.3.2021.
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Aplikaci města využily 
tři tisíce Tepličanů

Cena bude vzpomínkou 
na Jaroslava Kuberu

Ředitelem žlutomodré rodiny se stal Rudolf Řepka
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Teplice – Internetová aplikace 
k hlášení nepořádku a závad se 
městu osvědčila. V roce 2020 
teplická radnice zaznamenala 
687 hlášení. 

„Nejvíc podnětů k opravám 
dávali lidé loni v červnu, a to 
osmdesát, v lednu o jeden méně 
a v únoru jich občané nahlásili 
třiasedmdesát. Nejčastěji nahla-
šovali závady týkající se zeleně 
ve městě, závad na komunika-
cích a třetí místo patří svozu 
odpadu,“ popisuje mluvčí města 
Robin Röhrich. Lidé službu vyu-
žívají od roku 2015 a k začátku 
letošního roku bylo přijato cel-
kem 3 100 hlášení. Z toho je víc 
než 97 % případů vyřešených. 
Důvodem nevyřízených hlášení 
je většinou to, že závada není na 
majetku nebo ve správě města. 
Aplikaci Hlášení závad najdete 
na: hlaseni.teplice.cz.  gz

Teplice – Město bude oceňo-
vat osobnosti, které přispíva-
jí k budování dobrého jména 
Teplic. Každý rok cenu dostane 
jedna osoba, která se význam-
ným způsobem zasadí o město. 
Cena se bude udílet v den úmr-
tí Jaroslava Kubery. Dohodli se 
na tom tepličtí zastupitelé.

„Artefakt, který bude předá-
ván, bude originální vzpomín-
kou na pana Kuberu. Vzhledem 
k tomu, že tu působil 24 let jako 
starosta, nebo primátor, bude 
těch ocenění právě 24,“ řekl 
primátor města Hynek Hanza.

Cena města Teplice by se 
měla udílet každoročně na kon-
ci ledna.  gz

Teplice – Novým ředitelem FK 
Teplice se stal dřívější sportov-
ní ředitel FK Teplice a později 
dlouholetý generální sekretář 
FAČR Rudolf Řepka, který se 
tak na Stínadla vrací po nece-
lých čtrnácti letech. Ve funkci 
nahradí Petra Hynka, který na 
post ředitele rezignoval k 31. 
lednu.

Řepka na Stínadlech hrál 
v mládežnických týmech, po 
absolvování Gymnázia Tepli-
ce zamířil na Fakultu tělesné 
výchovy a sportu do Prahy, kde 
vystudoval sportovní manage-
ment. Poté zastával postupně 
funkce tiskového mluvčí, mar-
ketingového ředitele, sekretá-
ře a také sportovního ředite-
le žlutomodrých. V FK Teplice 
působil až do roku 2007, než 
odešel na pozici generálního 
sekretáře Fotbalové asociace 

České republiky, tehdy ČMFS. 
Z této pozice odešel na konci 
roku 2018 kvůli vedení fotbalo-
vé asociace, s jehož praktika-
mi se neztotožňoval. „Vybíra-
li jsme z několika kandidátů, 
pana Řepku jsme zvolili kvůli 
jeho dosavadním fotbalovým 
a manažerským zkušenostem 
i kvůli jeho teplické minulosti,“ 
vysvětlil volbu předseda před-
stavenstva FK Teplice Pavel 

Šedlbauer.
Ředitelské pozice se Řepka 

ujme prvního března. „Jsem si 
vědom faktu, že klub nyní není 
v jednoduché situaci. Na dru-
hou stranu je postaven na pev-
ných základech, bohaté tradici 
a morálních hodnotách, což je 
významný předpoklad k tomu, 
aby byl náš klub úspěšný i v bu-
doucnosti,“ řekl nový ředitel. 
Dodal, že by chtěl přispět pře-
devším k budování pevných 
vztahů. „Tak, abychom všichni 
aktivně spolupracovali, navzá-
jem se respektovali a tolerova-
li, a to jak uvnitř klubu, tak ve 
vztahu k široké veřejnosti. Moc 
si přeji, aby se opět co nejvíce 
z nás cítilo být součástí té naší 
žlutomodré rodiny,“ říká ředitel 
FK Teplice.  gz 

Rozhovor s novým ředitelem 
najdete na zitteplice.cz

Čtyři nové haly  
Modlany nechtějí
Modlany – Další čtyři haly s celko-
vou rozlohou zhruba 78 000 me-
trů čtverečních by měly rozšířit 
stávající průmyslový a logistic-
ký areál u Modlan. Má v nich 
být výroba automobilových dílů, 
antén a sklad zboží. Místní jsou 
zásadně proti, bojí se nárůstu 
hluku a dopravy. Podle starosty 
obce Lukáše Bartoně rozšíření 
CT Parku navíc výrazně naruší 
ráz krajiny. 

Zpracovatel dokumenta-
ce Pavel Mitev tvrdí, že vliv 
nových staveb nebude příliš 
významný, a to ani z hlediska 
vlivu na krajinu. A podobně se 
vyjádřil i zpracovatel dopravní 
studie Jiří Souček. „Doprava se 
má po zprovoznění areálu den-
ně zvýšit o 700 osobních a víc 
než 180 nákladních aut,“ řekl. 
Podle modlanského starosty 
ale pro posouzení situace ne-
stačí dopravní průzkum, který 
trvá jediný den.

O výsledku posouzení vlivu 
nových hal na životní prostře-
dí rozhodne ministerstvo po 
zpracování oponentního po-
sudku. Pokud investor v proce-
su EIA uspěje a získá i územní 
rozhodnutí a stavební povole-
ní, má v plánu začít s výstav-
bou nových hal ještě v tomto 
roce.  gz

Senioři se po požáru vrátili do svých domovů
Krupka – Odstranění všech ná-
sledků požáru v domě s pečo-
vatelskou službou ve Hřbitov-
ní ulici v Krupce se podařilo 
opravdu rychle. Všichni se 
mohli do svých bytů vrátit už 
za dva týdny po této nešťastné 
události. 

Brzy poté, co se lidé do 
svých domovů vrátili, tak pra-
covníci radnice navštívili jed-
nu z klientek domova, paní Va-
covskou. Ta poděkovala všem, 
kdo se přičinili o rychlý návrat 
obyvatel do svých bytů. „Neu-
měla jsem si, při své evakua-
ci z hořícího domu, představit 
tak rychlý návrat, když jsem 

viděla tu spoušť a to, co takový 
živel dokáže,“ řekla obyvatelka 
domova.

Hořet v domě pro seniory 
začalo první lednový víkend 

v jednom z přízemních bytů. Je-
denáct osob museli hasiči eva-
kuovat, žena z přízemního bytu 
bohužel při požáru, i přes inten-
zivní oživování, zemřela.  gz

V Lahošti padl osm let 
starý světový rekord 
Teplicko - Světový rekord pla-
vání 80,9 metrů pod ledem 
a bez neoprenu překonal free-
diver David Vencl. Tím zlo-
mil osm let starý rekord Dána 
Stiga Severinsena. V ledové 
vodě, pod 31 centimetrů sil-
ným ledem bez závaží, neopre-
nu i čepice uplaval Tepličan 
David Vencl za 1,35 minuty 
bezmála 81 metrů. 

„Cítil jsem se výborně, měl 
jsem dobře natrénováno a pod 
ledem jsem se cítil dobře,“ 
řekl David Vencl a dodal, že 
důležité je, aby dobře praco-
vala hlava. Zachovat si ji čis-
tou, vypnout. Pokus, který 
freediver vysílal živě na so-
ciálních sítích, se uskutečnil 
v zatopeném lomu Vápenka 

v Lahošti. Jeho výkon by měl 
být zapsaný i do Guinnesso-
vy knihy rekordů a uznaný mu 
bude i světový rekord freedi-
verské organizace.  gz
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Trnovanskou zónu město 
oživí, ale bez Jezevčíka
Teplice – Lokalita v okolí Jezevčí-
ka nemá mezi Tepličany tu nej-
lepší pověst. Radnice si nechala 
už v roce 2018 vypracovat stu-
dii za bezmála 200 tisíc korun, 
podle které chce tu část města 
zkulturnit. 

Cílem města je část Masary-
kovy ulice v Trnovanech oži-
vit, proto se snažilo s vlastní-
ky nemovitostí o rekonstrukci 
jednat. „V průběhu minulého 
roku se na město opětovně ob-
rátil vlastník objektu, který 
chtěl řešit společný postup při 
rekonstrukci. Bohužel neby-
ly splněny podmínky, které by 
umožnily, abychom společně 
více spolupracovali,“ vysvětluje 
primátor Hynek Hanza s tím, že 
i druhý pokus o posun směrem 
ke společné rekonstrukci jak 
městských ploch, tak budovy 
zkrachoval.

 „Ztratili jsme zbytečně čas 
jednáním. V současné době 
tedy platí, že město půjde svou 

cestou rekonstrukce ploch 
okolo stavby podle navržené 
studie,“ dodal. Proto se opraví 
chodníky, ostatní plochy a sou-
visející komunikace.

Město zahájí projekční pří-
pravy úpravy ploch kolem tr-
novanského obchodního kom-
plexu s vynecháním Jezevčíka. 
„Odbor dopravy v současné 
době připravuje podklady pro 
investiční oddělení, abychom 
konečně mohli zahájit projek-
tování a následnou realizaci. 
Tento prostor to opravdu nutně 
potřebuje a včera bylo pozdě,“ 
uzavírá primátor.  gz

Investice půjdou do 
Zahradního domu
Teplice – I přes krizi kvůli pan-
demii koronaviru mají Tepli-
ce v plánu letos proinvestovat 
více než 410 milionů korun. 
Investovat chce město napří-
klad do rozvoje infrastruktu-
ry. V plánu výdajů z městské 
kasy je i výtah a bezbariérové 
řešení v Zahradním domě nebo 
první etapa rekonstrukce foyer 
Domu kultury v Teplicích, což 
je vybudování nových bezba-
riérových nouzových východů. 
Další peníze půjdou i do oprav 
škol. 

„Připravuje se k podpisu 
smlouva na projektovou do-
kumentaci pro venkovní kou-
paliště Kaskáda na Nové Vsi. 
Budeme vypisovat výběrové 
řízení na projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci Turis-
tického informačního centra 
na Benešově náměstí nebo po-
stavíme v průběhu léta „agi-
lity hřiště“ pro psy v lokalitě 
Thámova a Fráni Šrámka za 
600 tisíc korun,“ vyjmenoval 
jen něco málo z plánů města 
primátor Hynek Hanza.  gz

Oslava v Prince: Začaly padat první pokuty
Teplice – Policie, která si nevšim-
la party v hotelu Prince de Lig-
ne, nepochybila. Hlídky se zamě-
řily především na ty restaurace, 
které vládní nařízení porušu-
jí opakovaně nebo se připojily 
k iniciativě Chcípl pes. Hotel na 
Zámeckém náměstí hlídky ne-
kontrolovaly. Informace o akci 
policisté neměli. A podle vnitřní 
kontroly Policejního prezidia po-
licisté ani nepochybili. 

Jediný, kdo selhal, je býva-
lý policejní ředitel Vladislav 
Husák, který byl kvůli tomu 
odvolán policejním preziden-
tem z funkce. Policie předala 
na teplický magistrát k pro-
jednání sedmnáct osob, kte-
ré jsou podezřelé z porušení 
omezení volného pohybu osob. 
„Celou věc úředníci projednají 

v souladu s krizovým zákonem 
a se zákonem o přestupcích,“ 
uvedl tajemník teplického ma-
gistrátu Marek Fujdiak s tím, 
že všem hrozí pokuta až dvacet 
tisíc. Další šetří hygiena. Podle 
její ředitelky Lenky Šimůnko-
vé Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje potrestala šéfa 
Národní sportovní agentury Mi-
lana Hniličku a člena rady ČT 
Jiřího Šlégra. Dostali pokutu de-
set tisíc korun za to, že neměli 
ve vnitřních prostorách budovy 

Historické nádraží se 
neprodá, ale opraví

Moldava – Zastupitelé Moldavy 
schválili rekonstrukci nádra-
ží. Rozhodnutí o prodeji z roku 
2019 tak bylo zrušeno. „Moldava 
má díky registraci do programu 
Brownfield ministerstva prů-
myslu a obchodu možnost zís-
kat na sanaci budovy dotaci ve 
výši 50 milionů korun. Finanč-
ní podíl obce na rekonstrukci 
budovy představuje 2,5 milionu 
korun. Rovněž byla koncem loň-
ského roku vyhlášena veřejná 
sbírka s transparentním účtem 
135444135/2010,“ vysvětluje 
Lenka Nováková starostka Mol-
davy. 

Nádražní budova na Molda-
vě patří k nejrozsáhlejším his-
torickým drážním objektům 
v Čechách. Rozkládá se na plo-
še 1361 m2. V budově nádraží je 
mimo jiné plánována obnova 
restaurace, která zde má tradici 
už od 19. století nebo tu vznik-
nou prostory pro drobnou řeme-
slnou výrobu. 

Budova moldavského nádraží 
je kulturní památkou. Nachází 
se uprostřed.  gz

nasazenou ochranu dýchacích 
cest, důkazem byly pořízené fo-
tografie z akce. Hygienici zaslali 
oznámení o udělení pokuty ještě 
Vlastimilu Dvořákovi mladšímu, 
členovi rodiny podnikatele Ben-
dy. Teplickému finančnímu úřa-
du bylo předáno k projednání 
porušení evidenční povinnosti 
o místních poplatcích. Za to hro-
zí až půl milionová pokuta ma-
jiteli hotelu. Na oslavě naroze-
nin teplického podnikatele Petra 
Bendy byl koncem ledna i expre-
miér Jiří Paroubek, místopředse-
da Rady České televize Jiří Šlé-
gr, ředitel teplických fotbalistů 
Petr Hynek, který na svůj post 
rezignoval, nebo vládní zmoc-
něnec pro sport Milan Hnilička, 
který posléze skončil ve funkci 
poslance.  gz

Handicapovaná 
atletka veze bronz
Teplice – Na letošní Světové hry 
v Dubaji Martina Šimonová 
nezapomene. Ve vrhu diskem 
vybojovala bronzovou medaili. 
„Všudypřítomné testování, dez-
infekce, ale i naprostá izolace 
nás sice šokovaly, ale i tak se 
mi povedlo se od všeho odpou-
tat a hodit bronz. I když jsem 
byla hodně vystresovaná,“ po-
pisuje Martina. I přesto, že zís-
kala medaili, jistotu, že se podí-
vá na paralympijské hry, ještě 
nemá. „Mám limit splněný na 
mistrovství Evropy i na para-
lympiádu. Ale je tu ještě jeden 
háček. Pro naši zemi je přiděle-
no jen sedm míst pro atlety, čty-
ři místa pro muže a tři pro ženy. 
O ty se nás pere sedm holek,“ 
říká Martina.  gz

Demolice mostů nad 
Zámeckou se odsouvá
Teplice – Avizovaná rekonstruk-
ce dvou mostů na frekvento-
vaném průtahu městem začne 
později, než bylo původně plá-
nováno. Jde o přemostění silnic 
I/13 a I/8 u Zámecké zahrady. 

Podle informací mluvčí Ředi-
telství silnic a dálnic Niny Led-
vinové oprava nezačne letos, 
ale asi až v polovině roku 2022. 
„Zatím nebyla dopracovaná 
projektová dokumentace včet-
ně stavebního povolení a záleží 
i na délce výběrového řízení,“ 
říká mluvčí. 

Oprava mostů v roce 2019 
odhalila, že jejich konstrukce 
je v horším stavu, než se před-
pokládalo. Celá rekonstrukce 
bude zahrnovat demolici stáva-
jících a výstavbu zcela nových 
mostů.  gz

Obnovení Kozí dráhy je ohrožené
Teplicko – Vlakovým tratím 
s menším provozem hrozí ome-
zení. Stát chystá novelu zákona 
o drahách, která umožní zakon-
zervovat ty tratě, kde neproje-
de určené množství vlaků. 

Podle chystané novely by 
to mělo ročně minimálně být 
1 500 osobních a 12 nákladních 
vlaků. To ale turisticky oblíbené 
lokálky v Ústeckém kraji často 
nesplňují. Náměstek hejtmana 
Jiří Řehák doufá, že tato novela 
sněmovnou neprojde, protože 

hrozí, že o tyto lokálky v kraji 
přijdeme. „Ten návrh by se ne-
dotkl jen případného obnove-
ní Kozí dráhy, ale v ohrožení je 
určitě Moldavská dráha a další 
menší tratě,“ řekl Jiří Řehák.

Podle ministerstva dopra-
vy nemusí nesplnění množství 
provozu automaticky zname-
nat konzervaci dráhy. „Sprá-
va železnic bude muset každý 
takový návrh pečlivě odůvod-
nit, rozhodovat bude Drážní 
úřad.“  gz
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Ve sklárně se rýsuje plán, jak očkovat zaměstnance
Teplice – Česká republika prová-
dí málo covidových testů. Podle 
epidemiologů to je jedna z pří-
čin rychle se šířící nákazy. Tes-
tování se pomalu ujímají firmy, 
nastavit pravidla pomáhá Svaz 
průmyslu. Plán, jak očkovat své 
zaměstnance, se rýsuje podle 
personálního ředitele Libo-
ra Sehnala i v teplické sklárně 
AGC Czech Flat Glass. 

Očkování obyvatel postupuje 
pomalu. Některé firmy chys-
tají vlastní systémy očkování 
proti covid-19. Jak je to u vás?

Uvažujeme o možnosti na-
bídky očkování proti covid-19 
všem našim zaměstnancům. 
Pro ty z nich, kteří se rozhod-
nou nechat se naočkovat, pak 
zajistíme očkování ve firem-
ních očkovacích centrech. 
Jednáme o dvou možných va-
riantách. Jednak o zajištění 
poskytovateli závodní zdra-
votní péče a jednak o zajiště-
ní prostřednictvím mobilních 
očkovacích týmů nestátních 
zdravotnických zařízení. V tuto 
chvíli není bohužel v České re-
publice dokončeno očkování 
prioritních skupin. Proto není 
pravděpodobné, že by očkování 
ve firmách mohlo být zahájeno 
v blízké době. Nyní v AGC pra-
cujeme na vytvoření firemní-
ho rezervačního systému, kte-
rý by byl při očkování použit 
a do kterého by se zaměstnanci 
mohli sami zaregistrovat. 

Běží teplická sklárna v době 
pandemie koronaviru na sto 
procent? Odhadnete ekono-
mické dopady?

V důsledku drastického sní-
žení výroby automobilů došlo 
loni na jaře k poklesu poptávky 
po autosklech, a to pochopitel-
ně vedlo k omezení poptávky po 
plochém skle a následné odstáv-
ce některých našich výrobních 
linek. Od července se pak vý-
roba automobilů vrátila téměř 
k normálu, a tak všechny výrob-
ní linky v AGC Flat Glass Czech 
vyrábějí bez jakýchkoliv omeze-
ní, na plnou výrobní kapacitu.

Jaká opatření ve směru k bez-
pečí zaměstnanců sklárna 
přijala? 

Rychlá a efektivní. Vzhle-
dem k nepřetržité výrobě si 
jakékoliv zaváhaní nemůžeme 
dovolit. Mělo by to za následek 
škody v řádech stamiliónů. 
V prvé řadě jsou to opatření 
hygienická, jako je používání 
chirurgických roušek, respirá-
torů, provádíme pravidelnou 
dezinfekci povrchů, kanceláří 

a společných prostor, s využi-
tím generátorů ozonu, instala-
ce stojanů na dezinfekci, dez-
infekcí na ruce, měření teploty. 
Omezili jsme také kontakty 
mezi lidmi, mezi směnami. Za-
vedli jsme pravidla pro střídá-
ní směn, pro vstup externích 
firem do vnitřních prostorů 
AGC a mohli bychom pokra-
čovat dále. V neposlední řadě 
zaměstnancům umožňujeme 
testovat se na náklady firmy. 
Zavedli jsme infografiku ke 3R, 
polepy na podlahách, nabá-
dající k dodržování rozestupů 
a mnohé další.

Splnila opatření svůj účel? 
Daří se nešířit koronavir 
uvnitř firmy? 

Nastavená opatření ved-
la k tomu, že v závodech AGC 
nedochází ke komunitnímu 
přenosu a doufám, že to tak 
i zůstane. Z téměř roční zku-
šenosti víme, že pokud se 
objeví člověk, který se necí-
tí dobře a který je následně 
pozitivně otestován, nakazil 
se ve většině případů v rodi-
ně. Všechna tato opatření stojí 
firmu nejen velké peníze, ale 
také úsilí desítek lidí. Tře-
ba v tom, že v rámci závodů 
provádíme vlastní trasování 

a prověřování, zda všechny 
kontakty dodržely nastavená 
opatření. Jsme nekompromis-
ní a trváme na tom, aby veš-
kerá opatření byla důsledně 
dodržována, a jsme schopni 
lidem vysvětlit, proč to tak má 
být. Z vlastní zkušenosti vím, 
že pracovní den strávený v re-
spirátoru není příjemný, ale 
v rámci respektování nastave-
ných pravidel a vzájemné ohle-
duplnosti to tak musí být. 

Přes všechna opatření ale 
v Česku přibývá firem, kde se 
koronavirus objevil.

Ve sdělovacích prostředcích 
jsou často firmy uváděny jako 
primární zdroj přenosu infekce. 
S tím však nemohu souhlasit. 
Většina firem okolo nás také 
přijala nadstandardní opatření, 
která jsou daleko přísnější než 
ta vládou nařízená. Zásadním 
aspektem je, že tato opatření 
jsou lidmi dodržována, ztotož-
ňují se s nimi, a proto ke ko-
munitnímu přenosu skoro ne-
dochází. 

Opatření musí být srozumi-
telná a lidé musí pochopit, proč 
jsou důležitá a proč by je měli 
respektovat. Chápu, že pokud 
se nařízení mění téměř každý 
den a lidé jejich logiku nevidí, 

klesá jejich ochota je dodržo-
vat. A pokud jsou vládou zpřís-
ňována jen proto, že stát není 
schopen zajistit jejich respek-
tování, pak je to opravdu kon-
traproduktivní.

AGC je nadnárodní koncern, 
jak se vypořádává s omeze-
nou možností cestovat napří-
klad do evropské centrály? 

Pandemie koronaviru ved-
la k řadě změn a téměř jistě 
změní i naši práci v budouc-
nu. U zaměstnanců, u kterých 
je možná práce z domova, jsme 
pro její efektivní zvládání vy-
tvořili podmínky. Zefektivně-
ny byly především komunikač-
ní prostředky. Běžnou praxí 
se staly porady realizované 
výhradně on-line. Například 
v lednu proběhla prezenta-
ce výsledků evropské skupiny 
AGC s více než 300 připojenými 
účastníky zcela bez problémů. 
Zahraniční i tuzemské pracov-
ní cesty nejsou téměř potře-
ba. A pochopitelně toto vše má 
i pozitivní dopad na náklady 
firmy. Jsou ale ještě věci, které 
je potřeba vylepšit. Například 
naučit manažery, jak efektiv-
ně komunikovat s týmem na 
dálku, jak řídit a analyzovat vý-
sledky práce. 

Využili jste některé z podpůr-
ných anticovidových progra-
mů státu? Jak je podpora fi-
rem a živnostníků podle vás 
nastavená?

V důsledku odstavení našich 
linek loni na jaře jsme měli 
část zaměstnanců v ekonomic-
ké nezaměstnanosti, a čer-
pali tak program Antivirus B. 
Z vlastní zkušenosti musím 
říct, že komunikace s Úřadem 
práce v Teplicích probíhala 
velmi korektně a plnění nám 
vždy bylo poskytnuto maximál-
ně do 3 týdnů od podání žádos-
ti. Za to zaměstnancům Úřadu 
práce velmi děkuji. Na druhou 
stranu od svých známých živ-
nostníků, podnikatelů slyším, 
že jim náhrady za jarní měsíce 
byly vyplaceny v prosinci a ná-
hrady za podzimní období ne-
mají dodnes. To je pro ně velký 
existenční problém a svědčí 
to o nefunkčnosti procesů ve 
státní správě. Otázkou je, zda 
je zvolený systém náhrad pro 
firmy a živnostníky ten správ-
ný a efektivní. Stát má přeci 
k dispozici veškeré údaje o trž-
bách jednotlivých podnikatelů 
za předchozí roky a vyplácení 
náhrad v procentu k minulému 
roku mi přijde spravedlivější 
a daleko méně administrativ-
ně komplikované.  zt

Personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. Foto: zt
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Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme všeobecnou zdravotní sestru 

NÁPLŇ PRÁCE
• poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře v domácím 

prostředí klienta
• vedení zdravotní dokumentace v PC 

NABÍZÍME
• práci na HPP, nebo DPP jako přivýdělek
• motivační mzdové ohodnocení
• služební automobil i k soukromým účelům,  

příspěvek na MHD
• služební SIM s neomezeným voláním i k soukromým účelům

• možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem
• 5 týdnů dovolené
• benefity
• zázemí rodinné firmy s dvacetiletou tradicí

POŽADUJEME
• příslušnou odbornost všeobecné zdravotní sestry a praxe
• spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost
• základní znalostí práce na PC
• řidičské oprávnění výhodou
• trestní bezúhonnost

KONTAKT
• Telefon: 475 216 331 
• E-mail: info@acmepece.cz 

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována.

Lázeňská 2021? Velká, střední, malá, nebo žádná
Teplice – Jestli se letos budou 
konat oslavy u příležitosti za-
hájení lázeňské sezony, není 
vůbec jisté. Podle primátora 
Teplic Hynka Hanzy se o osudu 
největší akce roku v teplickém 
okrese teprve rozhodne.

„V březnu bude rozhodnuto, 
zda zahájení lázeňské sezony 
proběhne a v jakém rozsahu, 
nebo se neuskuteční,“ říká pri-
mátor s tím, že případný roz-
sah teplického open air festiva-
lu bude vycházet z aktuálních 
vládních opatření souvisejících 
s pandemií covid-19. 

Pořadatel doufá 
a plánuje scénáře 
Pro letošní lázeňskou má ve-
dení teplického domu kultu-
ry čtyři pracovní scénáře. Při 
verzi Maxi se akce uskuteční 
v tradičním rozsahu a program 
by vycházel z loňského, kom-
pletně připraveného ročníku. 
Midi verze jsou jen tři podia 
a omezený doprovodný pro-
gram i stánkový prodej. Mini 

verze jen dvě hudební scény 
u Mušle a na Zámku a Zero 
verze znamená, že letos lázeň-
ská vůbec nebude.

„Podle současného stavu to 
vypadá, že varianta Maxi je té-
měř vyloučená. Definitivní roz-
hodnutí ale teprve padne. Příliš 
nadějně to nevypadá ani s vari-
antou Midi, tam si necháváme 
čas do konce března,“ vysvět-
luje za pořadatele ředitel domu 
kultury Přemysl Šoba. „Věříme, 
že alespoň Mini varianta pro-
běhne, na ni pak naváže pro-
gram letních aktivit, jako jsou 
venkovní koncerty a letní kino. 

Připravujeme i červencový Free 
Live a Divadlo na Zámku na 
začátek září. Kromě protiepi-
demických opatření platných 
v době konání akcí, především 
povolený počet osob, musíme 
rovněž počítat s komplikacemi, 
které by mohlo způsobit one-
mocnění nebo karanténa mezi 
účinkujícími a pořadatelským 
týmem,“ dodává Šoba.

Tradiční Lázeňská? 
To zřejmě nehrozí 
Už loni poznamenala zahájení 
Lázeňské pandemie korona-
viru. Žádné dopravní omezení 

ani tisíce návštěvníků, které 
obvykle oblíbenou akci navští-
ví. Letos to zřejmě bude po-
dobné. „V současné době lze 
těžko odhadovat, co nám situ-
ace a případná opatření umož-
ní. Minimalistickou formu 
jsme si vyzkoušeli už v roce 
2020 a já doufám, že letos by 
to snad mohlo být o trochu 
větší,“ doufá primátor Han-
za a dodává: „Co však mohu 
téměř s jistotou říct je, že Lá-
zeňskou určitě nebude možné 
uspořádat v takovém rozsahu, 
na který jsme v normálních 
dobách zvyklí.“  zt

Kraj žádá o víc očkovacích dávek do regionu. Dostal nejméně z celé republiky
Ústecký kraj – Krajský krizový 
štáb požádal Národní dispečink 
očkování o zásadní přehodno-
cení počtu distribuovaných dá-
vek vakcín do Ústeckého kraje. 

V regionu jsou volné kapa-
city očkovacích míst, která 
zvládnou i bez velkých očkova-
cích center očkovat denně až 
10 000 lidí. Chybí ale vakcína. 
Ústecký kraj přitom od začát-
ku distribuce vakcín obdržel na 
počet 1 000 obyvatel nejmé-
ně dávek z celé republiky a to 

krizovému štábu vadí. „Malá 
očkovací místa jsou připrave-
na, velká vznikají. Od začátku 
distribuce vakcín jsme na počet 
1 000 obyvatel jako kraj obdr-
želi nejméně dávek. Chápeme 
nutnost jejich přerozdělování 
z centrální úrovně, ale bylo by 
fér vůči našim občanům tyto 
počty co nejdříve dorovnat,“ 
uvedl hejtman Jan Schiller.

Situace ohledně počtu hos-
pitalizovaných pacientů s co-
vid-19 na vyhrazených lůžkách 

se vyvíjí nepříznivě. Ústecký 
kraj se blíží ke svým kapacit-
ním hranicím. V ústecké Ma-
sarykově nemocnici museli 
otevřít další covidovou stanici. 
Podle vedení Krajské zdravotní 
to ale stále neznamená, že by 
lékaři museli omezovat akutní 
intenzivní péči. Volných inten-
zivních lůžek zbývalo koncem 
února zhruba deset procent 
a situace se ze dne na den zhor-
šuje. „Krizový štáb doporu-
čil krajskému koordinátorovi 

intenzivní péče, aby oslovil Ná-
rodní dispečink lůžkové péče 
s požadavkem na projednání 
možnosti využít nabídky Svo-
bodného státu Sasko s umís-
těním některých pacientů do 
blízkých nemocnic v Němec-
ku,“ řekl Schiller. První nabíd-
ky od Saska jsou na devět vol-
ných lůžek. V Ústeckém kraji 
bylo zatím očkováno přes 21 ti-
síc lidí. Několik set z nich už 
má aplikovanou i druhou dáv-
ku vakcíny.  mv 
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Fotograf Petr Hricko: Baví mě posouvat hranice 
Styl teplického fotografa Petra Hricka 
poznáte na první pohled. Fotografuje totiž 
levitující lidi nebo předměty. Přestože se 
focení věnoval už v dětství, naplno začal 
až poté, co onemocněl rakovinou a jeho 
kamarád mu tehdy půjčil fotoaparát, aby 
přišel na lepší myšlenky. 
Gabriela Zlámalová

Jak a kdy jste začal fotografo-
vat? Fotografoval jste už třeba 
před nástupem digitálních fo-
toaparátů?

S fotografováním jsem začal 
už jako malý kluk, když mi děda 
daroval analogový foťák Směna. 
V té době mě to nějak obzvlášť 
nechytlo. Fotil jsem hlavně na 
dovolených u Balatonu, kam 
jsme s mamkou za komunis-
tů jezdili opakovaně. Bavil mě 
street a focení motorek západ-
ních Němců. To byly pro mě až 
nadpozemský stroje :) Na dlou-
hou dobu jsem fotoaparát odlo-
žil a trochu se k tomu vrátil po 
revoluci, když jsem skejtoval 
a fotil kluky na streetu. Dalších 
x let jsem se toho opět nedo-
tkl a naplno jsem focení podle-
hl roku 2003, když jsem ležel 
v motolské nemocnici s rakovi-
nou. Kamarád mi onehdá přine-
sl ukázat digitálni kompakt od 
Sony a půjčil mi ho. Začal jsem 
si focením krátit čas a výborně 
mi to odvádělo pozornost od ne 
úplně příjemné rekonvalescen-
ce. Fotil jsem sestřičky, pohledy 
z okna, detaily přístrojů, no pro-
stě všechno, co mi přišlo zajíma-
vé. Pořídil jsem si analogovou 
zrcadlovku od Canonu a jejich 
první digitální kompakt Ixus. 
Focení se stalo vášní.

Vážná nemoc, kterou jste pro-
dělal, asi změnila i vaše ži-
votní priority, jak vnímáte 
současné období pandemie ko-
ronaviru?

Vše je v hlavě a takový je 
i můj přístup ke covidu. Nasta-
vil jsem si to tak, že mé dvě fa-
tálnější nemoci jsem měl z ně-
jakého důvodu a změnil jsem 
přístup k životu. U covidu mě 
znepokojuje, že člověk netu-
ší, jaký bude průběh a jaké ná-
sledky to zanechá. Je to velká 
neznámá. Rozhodně ale nežiju 
ve strachu a obavě, co kdyby. To 
člověka posune dolů a to je živ-
ná půda pro fatálnější nemoci. 
Takže se snažím o duševní vy-
rovnanost a posiluju dál imunit-
ní systém.

Uměl byste sám sebe jako fo-
tografa charakterizovat?

Těžká otázka… Co se fotky 
týče, nejsem vyhraněný do něja-
ké kategorie. Baví mě fotit úpl-
ně všechno, posouvat ve fotce 
svoje hranice a myslím, že mám 
období, kdy dokážu být i celkem 
kreativní. Propojení portrétu 
s krajinou či ulicí a nápadem je 
to, co mě baví hodně.

Dá se popsat váš styl fotogra-
fování?

Popsal bych to jednoduše. Fo-
tografování je pro mě silná po-
citová záležitost a cesta, kterou 
můžu lidem přiblížit, jak vní-
mám přírodu, lidi, okolí a vlast-
ně i sebe. To, co jiní vkládají do 
slov, já dávám do vizuální po-
doby. 

Zaujaly mě vaše fotky s levi-
tujícími lidmi a předměty. Jak 
jste na to přišel?

Bylo to ve sněhu, na horách 
a já fotil boty Vans pro Fre-
shlabels. Nalámal jsem si osm 
klacíků, pečlivě jsem si připra-
vil scénu a boty na ně umístil. 
Doma jsem ve photoshopu kla-
cíky odstranil a boty levitovaly. 
V ten moment jsem zjistil, že by 
s tímhle druhem focení mohla 
být zábava, rozjel jsem to napl-
no a týdně produkoval celkem 
dost fotek. Základ byl pro mě 
vždycky příběh nebo nějaký po-
jítko. Když je něco jen tak bez 
důvodu ve vzduchu, tak je to 
o ničem. Bylo s tím hodně sran-
dy, určitě se k tomu rád vracím 
a občas něco vymyslím, díky 
představivosti mám nápadů pl-
nou hlavu i zápisník. Inspiraci 
čerpám na ulici, ale i v přírodě. 
Je milion situací, které denně 
vidíte a můžete je nějak rozvi-
nout. Baví mě posouvat hranice, 
proto si vymýšlím stále složitěj-
ší vizuály.

Co vlastně fotíte nejraději? 
Lidi, přírodu, zvířata?

Miluju fotografování lidí, 
ať už při portrétu, tak na uli-
ci. Snažím se je zachytit, jak je 

vnímám, tedy jací opravdu jsou. 
Samozřejmě si dávám i stylizo-
vané věci, ale přirozenost je pro 
mě nejvíc. 

Často fotím přírodu, kam cho-
dím hledat klid v duši. Mám 
hodně míst, kde to na mě fun-
guje. Miluju českou krajinu 
a samozřejmě Island a sever 
obecně. 

Dlouho mě baví focení psů, 
neznám lepší stvoření. Čistá 
láska a věrnost až do konce. 
Hodně fotím své psí lásky a psy 
kamarádů. Občas fotím i v útul-
cích, kde vždy vzniknou silné 
momenty, a upřímně přiznám, 
že mě to párkrát rozbrečelo. Za-
jímavé bylo focení v Africe, kde 
jsem byl pracovně a v den volna 
mě vzali do Serengeti a Ngoron-
goro. Dva velké národní parky 
plné nádherných zvířat. 

Na streetu jsem vyrostl a do-
dnes se mu věnuji. Líp se fotí ve 
větších městech, kde je člověk 
víc drzý a dostává se do zajíma-
vých situací. Vždy je to o ná-
hodě. 

No a několik let se věnuju su-
rrealistické fotografii, kdy se 

snažím zaznamenat svoje poci-
ty, sny a nálady. 

Jakou školu jste vystudoval? 
Co vás kromě focení bavilo?

Jsem vystudovaný geodet 
a tomu povolání jsem se věno-
val minimálně 10 let, než jsem 
začal fotit na volné noze. Mezi 
moje největší hobby patřil jed-
noznačně skateboarding, kon-
certy a vlastně všemu předchá-
zela cyklistika. K té se vracím až 
teď na stará kolena zpět…

Četla jsem, že jezdíte rád na 
Island. Během vašeho cesto-
vatelského a fotografického 
dosavadního života jste už ur-
čitě nasbíral mnoho úžasných 
záběrů, kterého si ceníte nej-
více?

Island se stal láskou hned 
od první chvíle, kdy jsem tam 
jedno léto přijel. Asi mě dostal 
svou atmosférou − je temná, 
plná zvláštní energie, a když 
člověk hledá samotu, je ten os-
trov ideální. Určitě nemyslím 
turistická místa, tam je to pro 
mě spíš smutná záležitost. Mám 

Island si teplický fotograf zamiloval. Foto: archiv PH
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pocit, že je teď Island pod ná-
porem turistů mnohem víc než 
před třemi lety. Proto se snažím 
jezdit tam, kde to je víc opuš-
těné, a díky přátelům, kteří na 
ostrově žijí, znám i skvělá taj-
ná místa. Některá jsem si našel 
sám a poctivě si je tajím. Nejvíc 
mám Island rád v zimě. Je sice 
furt tma, občas přijde sněhová 
bouře, ale ta atmosféra... Do-
končil jsem i svoji první knížku, 
kterou jsem na Islandu nafo-
til ve všech ročních obdobích. 
Z příběhu v ní bude asi každé-
mu jasné, proč ten ostrov milu-
ju. Nebyl bych to já, kdyby mě 
nějaká nepříjemnost nenakopla 
tím správným směrem. V mém 
případě ztracená peněženka 
s doklady a vším…

Z fotek, které jsem na ostro-
vě za 5 let nafotil, je stále nej-
silnější Malý princ, který se mi 
zjevil u vraku letadla na jižním 
pobřeží. 

Když vidíte nějaký svůj sní-
mek, víte hned, kde jste ho 
fotil, nebo musíte lovit v pa-
měti?

Většinou si vybavím vše hned, 
v tom je fotka geniální. V mžiku 
jste zpět i se svými pocity, kte-
ré jsem v ten moment zažíval. 
Proto se tak často rád hrabu ve 
svých krabicích od bot, které 
plním vyvolanými fotkami co 
týden.

Vystavujete? 
Mám za sebou několik 

úspěšných výstav v Čechách 

a několikrát jsem několik svých 
děl vystavoval i v zahraničí. Nej-
víc mě těší úspěch mých cha-
ritativních výstav, kdy se vždy 
pomůže někomu, kdo to nemá 
jednoduché, a osud mi ho zava-
ne do cesty. Pomoc fotografií je 
smyslem mého života. 

Fungujete na sociálních sí-
tích? Kde můžou lidé vaši prá-
ci vidět?

Popravdě už mám jenom in-
stagram, ten si držím kvůli po-
máhání a občas ho používám 
jako fotodeník, nebo zrcadlo, 
které je občas dobré nastavit. 
Čas tam už trávím minimálně, 
mrzí mě, když vidím, co to s lid-
mi způsobuje. Facebook jsem 
smazal už před dvěma lety i fan-
stránkou, kde mě sledovalo fakt 
hodně lidí. Celé to prostředí má 
divnou pachuť. Dnes je kláves-
nice novodobá zbraň a tolik 
nenávisti, závisti a triviálnosti 
jsem dlouho nikde neviděl. Bez 
socek je dle mě člověku líp. Mě 
teda určitě, raději si pokecám 
s lidma osobně. Někdo někde 
řekl, že sociální sítě jsou nejvíc 
asociální věc. Měl pravdu ten 
člověk. Mojí tvorbu lez vidět jen 
v mém portfoliu na webu a na 
instagramu. Tam už nejsem 
moc aktivní. Tak raději plním 
na svých stránkách blog. Fotím 
skoro denně, tak tam lidi nachá-
zí celkem dost nových věcí… 

Teď naše životy i práci ovliv-
ňuje pandemie koronaviru. 
Zasáhla nějak i vás? Dá se 

se narodil 18. dubna 1976 v Teplicích, 
vystudoval Střední průmyslovou školu 
v Duchcově a deset let se živil jako 
geodet. Fotografovat začal během 
léčby rakoviny a v současné době 
působí jako fotograf na volné noze. 
Jeho hobby jsou především příroda, 
cyklistika, filmy, čtivo, túry, pohyb 
obecně a dobrá káva.

Petr Hricko 

P R O F I L

barva: Zelená mint

jídlo: Thai Kari 

hudba: Chillout, 
triphop, indie, hip hop, 
piano

číslo: 7

politik: Dominik Feri 

M O J E  N E J

fotografováním uživit?
Pandemie mě zasáhla asi jako 

každého. Větší projekty se mu-
sely kvůli omezením přerušit, 
dodělávají se v etapách. A na 
reklamách je cítit, že klien-
ti a firmy začínají šetřit. Taky 
jsem teď prošel dobou, že jsem 2 
měsíce neměl práci, ale už se to 
zase pomalu rozjíždí, tak mám 
radost, že chodí zajímavé zakáz-
ky. Myslím, že nás čekají ještě 
těžké časy. Ono to vždycky ně-
jak dopadne a čas, který teď je 
navíc, lze krásně využít ke své 
volné tvorbě, posouvat se, nebo 
někomu pomoct. 

Žijete v Teplicích. Jaký máte 
k městu vztah? Co se vám tu 
líbí, anebo naopak nelíbí?

Jsem patriot a Teplice mám 
hodně rád, i přes jejich stin-
né stránky. Určitě bych ne-
měnil. Město je dobře zasaze-
né mezi Krušné hory a České 

středohoří. Blízkost příro-
dy a hezké parky vidím jako 
hlavní výhodu. Rád chodím do 
lázní a Šanova, kam to mám 
kousek, a stále objevuju nád-
herné domy a zákoutí. Co mě 
trochu irituje, je střed měs-
ta, kde máme dle mě zbytečně 
dvě obrovská nákupní centra. 
Teplice mají neskutečné množ-
ství supermarketů a v určitých 
částech přehlížený nepořádek. 
Jinak si myslím, že město jako 
takové má přesně takového du-
cha, jak vnímám Sudety. 

A jaký máte vztah k okolní 
přírodě?

Už jsem zmiňoval, že česká 
krajina mě baví a naše Krušné 
hory úplně nejvíc. Když můžu, 
jsem tam denně. Objevuju nový 
místa a saju tu sudetskou at-
mosféru. Snažím se těm našim 
lesům pomáhat aspoň tak, že 
uklízím bordel po lidech, kte-
ří evidentně nemají k přírodě 
vztah žádný. 

Jaké máte plány do budouc-
na?

Dál chci být dobrým člo-
věkem, fotit každý den, stále 
pomáhat, ať už lidem, nebo 
zvířatům. Dotáhnout rozjeté 
projekty, připravit věci na vel-
kou výstavu roku 2022 s Alžbě-
tou Jungrovou, uspořádat dvě 
menší výstavy pro dobro věci 
a věnovat se mojí psí lásce Ba-
loo, která to nemá úplně lehký. 
Je toho hodně a doufám, že se 
zadaří…Levitující předměty, lidi nebo zvířada jsou Petrova specialita. Foto: archiv PH
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Muzeum přišlo o část příspěvku kraje. Výstavy dělá virtuálně
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Teplice – V teplickém muzeu 
zrovna neprožívají šťastné 
chvíle. Podle Evy Klášterkové 
bojují s s financemi na provoz 
i projekty a schází jim kon-
takt s veřejností. 

Co je v muzeu nového? 
Aktuální situace teplického 

muzea není dobrá. Přišli jsme 
o ředitele a přibližně o 10 pro-
cent příspěvku od zřizovatele 
Ústeckého kraje, takže boju-
jeme s financemi na provoz 
i naplánované projekty. Pod-
statně nám také chybí osob-
ní kontakt s návštěvníky, bez 
nichž naše práce ztratila zpět-
nou vazbu. Doufáme, že bude 
co nejdříve vypsáno výběrové 

řízení na nového ředitele a už 
brzy se opět otevřeme ná-
vštěvníkům. Rozhodně ale ne-
čekáme apaticky na zázrak, 
dál pilně pracujeme, připravu-
jeme nové výstavy, publikace, 
programy pro školy a dopro-
vodné akce a pečlivě spravu-
jeme a zhodnocujeme přes 
milión sbírkových předmětů 
v našich depozitářích.

Chystáte online projekty? 
Regionální muzeum má vlast-

ní webové stránky, Facebook, 
Instagram a YouTube kanál, 
kde lze téměř denně najít no-
vou aktualitu o naší práci. 
Muzejní expozice a interiéry 
teplického zámku, ve kterém 

muzeum sídlí, jsou přístupné 
každému prostřednictvím vir-
tuální prohlídky na webu mu-
zea. Spolupracujeme také s nej-
různějšími médii a novináři 

a badatelské i jiné dotazy nadá-
le zodpovídáme mailem a tele-
fonicky. Spojit se s námi může 
online každý a nás potěší jaký-
koliv zájem veřejnosti.  dam

Kulturní dům ruší program z měsíce na měsíc
Teplice – Přestože akce kultur-
ního domu ruší pandemie ko-
ronaviru, v prostorách panuje 
pracovní ruch. „Řešíme údržbu 
a opravy v našich třech objek-
tech. Připravujeme dlouhodo-
bě plánované rekonstrukční 
akce. Rekonstrukce foyer domu 
kultury je ve fázi přípravy vý-
běrového řízení na zhotovitele 

a bezbariérové úpravy Zahrad-
ního domu včetně vybudování 
výtahu ve fázi zadání projekto-
vé dokumentace,“ vyjmenovává 
ředitel Šoba. Všichni se těší na 
návrat k běžnému chodu. Situa-
ce je ale taková, že zatím se kaž-
dý měsíc ruší naplánovaný pro-
gram. „Běžný kulturní program 
máme naplánovaný na mnoho 

měsíců dopředu, každý měsíc 
tak rozhodneme o zrušení toho 

následujícího. Pro většinu pro-
gramů hledáme náhradní ter-
mín. Zatím však nesmíme mít 
otevřenou ani vstupenkovou 
pokladnu,“ říká Přemysl Šoba 
a všechny návštěvníky ujišťuje, 
že vstupenky za zrušené pořady 
se budou vracet ihned poté, co 
vládní opatření umožní alespoň 
otevření pokladny.  gz
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Krupka – Oblíbená lanovka na 
Komáří vížku je v provozu i poté, 
co vláda zpřísnila opatření proti 
šíření nemoci covid-19. Krizová 
opatření neomezují provoz, pou-
ze je nutné dodržovat nařízené 
rozestupy a nošení roušek v pro-
storách stanic.

„Lanová dráha naopak pomá-
há přeplněné autobusové do-
pravě a cestujícím směřujícím 
na Komáří vížku,“ vysvětluje 
místostarosta Krupky Rostislav 
Kadlec. Lanovka jezdí po hodině 
vždy v půl. První odjídží v 8.30 
a poslední v 16.30.  gz

Teplice – Devátého února to bylo 
přesně 90 let od narození le-
gendárního Josefa Masopus-
ta, nejlepšího fotbalisty Evropy 
a člena Síně slávy FK Teplice.

Právě v Teplicích Masopust 
v roce 1950 odstartoval svou 
hráčskou kariéru. Za dva roky 
v Teplicích odehrál celkem 
57 ligových utkání, ve kterých 
nastřílel deset branek. Pak za-
mířil do Dukly Praha, kde strá-
vil většinu své hráčské kariéry. 
Během ní se stal Masopust vítě-
zem Zlatého míče pro nejlep-
šího fotbalistu Evropy za rok 

1962. S čes-
koslovenskou 
reprezentací 
vybojoval v tém-
že roce stříbro 
na MS v Chile 
a o dva roky dří-
ve také bronz 
na ME ve Fran-
cii. 

K výročí jeho nedožitých de-
vadesátin se dostala do prode-
je i nová příležitostná poštovní 
známka s portrétem českoslo-
venského fotbalisty a trené-
ra Josefa Masopusta z edice 

osobnosti. Autorem výtvarného 
návrhu je Petr Minka. Společně 
s příležitostnou poštovní znám-
kou, jejíž nominální hodnota je 
19 Kč, vychází obálka prvního 
dne vydání, též z dílny Petra 
Minky. Na ní je zachycen Josef 
Masopust při kopu do míče. 
Známka byla vytištěna meto-
dou ofsetu v nákladu 500 000 
kusů a FDC digitálním tiskem 
v nákladu 3 200 kusů. Zájemci 
ji seženou na vybraných poš-
tách či specializovaných pře-
pážkách poboček České pošty, 
případně webu pošty.  gz

Nejvyšší socha Mozarta 
Je to sice zvláštní, ale nejvyšší 
socha skladatele Mozarta 
stojí v Teplicích. Ten přitom 
s městem nemá nic společného. 
Logičtější by byla třeba pro 
Karlovy Vary, kde je pohřbený 
jeden z jeho synů. Ale vraťme 
se do Teplic. Vytvořená byla 
za první republiky pro pražské 
Stavovské divadlo. Dílo se ale nelíbilo, a tak skončilo 
v Teplicích. Po druhé světové válce byla socha z původního 
místa odstraněna a až do roku 1988 zůstala ve sběrném 
dvoře. Až tehdy se vrátila do veřejného prostoru. 

Klášter založila královna
V blízkosti starší 
slovanské vesnice na 
územní dnešních Teplic 
založila kolem roku 
1160 královna Judita, 
manželka Vladislava II., 
klášter benediktinek. 
Dodnes jsou části staveb 
z něj zachovány. Jsou součástí zámku. Obdivovat tam 
můžete i základy velké románské baziliky. Připomeňme, 
že se jednalo o druhý ženský klášter benediktinské 
řehole na českém území. Jako řeholní konvent sloužil 
svému účelu od 60. let 12. století do roku 1435. 

Proměna obyvatelstva 
Věděli jste, že 
českou národnost 
v roce 1991 tvořilo 
91,2 % trvale 
bydlících Tepličanů? 
O sto let dříve na 
území lázeňského 
města přitom 
žilo jen 12,9 % 
Čechů. Až do druhé 
světové války tu 
tak žilo převážně 
německy mluvící etnikum.  dam

V Í T E ,  Ž E 

Máte potíže s karpálním tunelem?

Hledáte ambulanci, která poskytuje komplexní ortopedickou péči - diagnostiku 
a terapii ortopedických onemocnění?

Pak jsme právě pro vás otevřeli dvě nové ortopedické ambulance:

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/92

477 102 100
recepce.ustinadlabem@eucklinika.cz

v naší péči I euc.cz

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. posiluje svůj ortopedický tým

Trápí vás nemoci pohybového aparátu a páteře, jako jsou degenerativní změny kloubů, 
onemocnění šlach nebo různé kloubní a svalové bolesti?

Potřebujete ošetřit poúrazové stavy pohybového aparátu? 

MUDr. Pavel Vincenc
Po:  15:00–18:00
Út:  7:00–11:30, 12:00–14:00
St:  7:00–11:30, 12:00–14:00
Pá:  7:00–11:30, 12:00–13:30
MUDr. Pavel Novák
Út: 15:30–17:30

Objednat se můžete osobně na recepci, on-line nebo telefonicky: 
477 102 100, 477 102 101, 477 102 111, 477 102 117.

RYCHLÉ TERMÍNY OBJEDNÁNÍ
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Huskies si užívají 
orientační běhy 
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Mši uspořádali online Ocenění vítězů 
domácích soutěží 
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Každý rok 31. ledna si lidé na 
celém světě připomínají Jana 
Boska, zakladatele salesiánů. 
V Teplicích byl tento den osla-
ven mší svatou přenášenou on-
line ze Živého domu. Malý Jeník 
Bosco se narodil v roce 1815 
v chudé italské rodině. Když se 
v roce 1841 stal knězem, začal 
pracovat mezi opuštěnou mlá-
deží. Shromažďoval problémo-
vé chlapce, o které se nikdo ne-
staral. Pečoval o ně, aby neměli 
hlad, vychovával je a každé-
ho nechal vyučit řemeslu. Měl 
zvláštní talent na to, aby si ho 
mladí lidé oblíbili. Když si zís-
kal jejich srdce, uměl je citlivě 
doprovázet k dobrému životu. 
S velkou předvídavostí se snažil 

předcházet jejich slabostem a ži-
votním omylům. Považoval se 
více za jejich přítele než učitele. 
Zemřel 31. 1. 1888. Tento den byl 
proto vybrán jako každoroční 
připomínka jeho osobnosti a ži-
vota. Slavnostní mši svatou vedl 
Petr Boštík, který před 10 lety 
v Teplicích jako salesián působil. 

 Salesiáni Teplice 

Trenér Kamil Jůzl připravil 
pro své svěřence z mladší pří-
pravky FK Teplice U8 – roč-
ník narození 2013 – zajíma-
vé „domácí“ soutěže v podobě 
trenérské výzvy. Premianty 
těchto pohybových cvičení se 
stali Adam Šanda a Petr Stá-
rek, kteří získali hodnotné re-
likvie v podobě triček FK Tep-
lice s podpisy hráčů A týmu 
Sklářů. Jako bonus navíc získa-
li vítězové „domácích“ soutěží 
také videozdravici od klubové 
legendy Admira Ljevakoviče. 
Gratulujeme všem zúčastně-
ným hráčům za přijetí trenér-
ské výzvy a samozřejmě veli-
ce vítáme podobnou aktivitu 
kteréhokoliv z mládežnických 
týmů v této pro všechny těžké 
době.

 FK Teplice 

Sluneční hodiny a místa setkávání 
Jsou kolem nás, nicméně je 

často míjíme bez povšimnutí. 
Zahrady, parky, ale také fasá-
dy a zdi domů zdobí sluneční 
hodiny. Teplická Zvonkohra se 
jim věnovala při přednáškách 
o Vesmíru. Od té doby je obdi-
vovatelem a propagátorem. Slu-
neční hodiny mají nejrůznější 
podobu a design. Ty stávající 

jsme se rozhodli ve svém okolí 
fotit a objevovat. Vzniklo ně-
kolik krátkých prezentací slu-
nečních hodin v Teplicích i na 
jiných místech naší země a ve 
světe. Objevili jsme je na jaře 
2018, 2019, 2020 a pokračuje-
me, objevujeme a nacházíme 
dál i v roce 2021.

 Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice 

Huskies se vrátili k orientač-
ním běhům. Šlapalo se na hrad 
Doubravka. Další štací se stal 
řetenický lesopark. Běhů se zú-
častnila více než čtyřicítka spor-
tovců, kteří se museli vypořádat 
s kvízem a leckdy velmi zálud-
nými otázkami. Malí hokejisté 
a jejich rodiče se mohou těšit na 
nové tratě i v dalších týdnech. 
Bližší info se dozví od svých tre-
nérů vždy před víkendem pro-
střednictvím aplikace KIS. 

 HC Huskies 

Finále Českého 
poháru žen

V Teplicích se uskutečnilo 
finále Českého poháru žen ve 
volejbale. Náš juniorský tým po 
oba dva dny byl u toho. Krásný 
volejbal vyvrcholil finálovým du-
elem mezi Duklou Liberec a UP 
Olomouc, která zvítězila 3:1 a již 
potřetí v řadě ovládla Český po-
hár. Náš tým po oba dva dny za-
jišťoval organizační servis hráč-
kám při utkání a mohli jsme 
vidět krásné výměny zblízka. 
Krásný zážitek, za který moc dě-
kujeme. Vítězkám gratulujeme.

 Volejbalový klub Šanov 
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 8.–10. 4., 13.–15. 5.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem  
23.–25. 3., 27.–29. 4.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – 
u hřiště 5.–7. 4., 10.–12. 5.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
30. 3. – 1. 4., 4.–6. 5.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží  
22.–24. 3., 26.–28. 4.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu 1.–3. 4., 6.–8. 5.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 22.–24. 4., 27.–29. 5.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 7.–9.4., 12.–14.5.,  
16.–18. 6.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 26.–29. 3.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti 
OKAY 26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 8.–10. 4., 13.–15. 5.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 12.–14. 4., 
17.–19. 5., 21.–23. 6.
Hlávkova 25.–27. 3.
Husova x Arbesova – na parkovišti  
25.–27. 3., 29. 4. – 1. 5.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků  
19.–22. 3.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží  
23.–25. 3.
Kopřivová x Trnková 16.–19. 4.
Krušnohorská – parkoviště 16.–19. 4.,  
21.–24. 5.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické 
ul. 19.–22. 3.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
1. 4. – 3. 4.
Nedbalova x Fibichova 1.–3. 4., 6.–8. 5.
Potoční ul. 1.–3. 4.
Proboštovská x Táborská 9.–12. 4.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle 
OSSZ 9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 1.–3. 4., 6.–8. 5., 10.–12. 6.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška 

a Edisonova) 23.–25. 3., 27.–29. 4., 1.–3. 6.
Severní x Na Haldách 8.–10. 4.
Scheinerova 19.–22. 3.
Unčínská 21.–23. 4., 26.–28. 5.
Zemská 1439 8.–10. 4., 13.–15. 5.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu 1.–3. 4.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 1.–3. 4., 6.–8. 5.,  
10.–12. 6.
Doubravická 1683-4 1.–3. 4.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 8.–10. 4., 13.–15. 5.
Kosmonautů 15.–17. 4.
Kpt. Jaroše 1620 5.–7. 4., 10.–12. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 25.–27. 3.,  
29. 4. – 1. 5.
Skupova x Čs. legií 19.–21. 4., 24.–26. 5.
Skupova x Thámova 16.–19. 4., 21.–24. 5.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna 
MHD 15.–17. 4., 20.–22. 5.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 23.–25. 3.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 7.–9. 4.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 22.–24. 4., 27.–29. 5.
V Závětří 1676-7 26.–29. 3.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu  
2.–5. 4.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo  
12.–14. 4., 17.–19. 5.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 2.–5. 4.
J. Hory x U Horského pramene 19.–22. 3.
J. Hory x Vančurova 16.–19. 4., 21.–24. 5.
J. Suka 2591 24.–26. 3., 28.–30. 4.
Jankovcova u garáží (tabák) 9.–12. 4.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
19.–22. 3.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 2.–5. 4.
Křičkova x Škroupova 29.–31. 3.
Křížkovského 2508-10 9.–12. 4.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. 
Fr. Šrámka 31. 3. – 2. 4.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 
2900 22.–24. 4., 27.–29. 5.
Potěminova x K. Čapka 29.–31. 3.

Raisova 2573 – vnitroblok 16.–19. 4.
Zeyerovo nám. 1300 19.–21. 4.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 23.–25. 3.
P. Holého x Purkyňova 13.–15. 4.
28. října – vedle restaurace „Marica“  
22.–24. 3.
Alejní 2754 – zeleň 19.–21. 4.
Dubská x Brožíkova 26.–29. 3.
Dubská x U Hřiště 7.–9. 4.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 21.–23. 4., 26.–28. 5.
Lípová x Jungmannova 26.–28. 4.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul.  
5.–7. 4.
Tyršova 24.–26. 3., 28.–30. 4.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č.p. 2786-9 26.–29. 3.
Písečná 2990 21.–23. 4.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
12.–14. 4.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice 
13.–15. 4.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní 
silnice 2.–5. 4.
Rohová 185 – z boku domu 25.–27. 3.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie 
ČR 22.–24. 3.
Stará Mlýnská x Souběžná 6.–8. 4.
Svatováclavská x Vladislavova 25.–27. 3.,  
29. 4. – 1. 5.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na 
Konečné 10.–12. 3. 
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Školou 25.–27. 3.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 6.–8. 4.
Habrová 3082-3 30. 3. – 1. 4., 4.–6. 5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
20.–22. 4.
Javorová 3025 6.–8. 4.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou plochu 24.–26. 3.
Novoveská 3090-3 13.–15. 4.
Bílinská – točna MHD 30. 3. – 1. 4., 4.–6. 5.
Francouzská x Varšavská 6.–8. 4.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709-2717 14.–16. 4.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 

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

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

V teplické nemocnici funguje od ledna 
lékařská pohotovostní služba (LPS) 
pro dospělé i LPS pro děti a dorost. 
Provozuje ji Krajská zdravotní. 
Pohotovost pro dospělé je nově 
součástí provozu Urgentního příjmu. 
Ambulance pohotovosti pro dospělé 
je dočasně z důvodu epidemiologické 
situace umístěna v přízemí pavilonu 
J. Pacienti přicházející na ošetření 
budou zaregistrováni na Urgentním 
příjmu v pavilonu F a po zhodnocení 
závažnosti jejich zdravotních obtíží 
zasláni k ošetření do ambulance. 
Ambulance pohotovosti pro děti 

a dorost ve věku 0–19 let jsou 
umístěny v bezprostřední blízkosti 
lůžkové a ambulantní části Dětského 
a dorostového oddělení v pavilonu J 
ve třetím poschodí.
Ordinační hodiny pro dospělé:
pondělí–pátek 18:00–21:00 hodin
sobota, neděle, svátky  
10:00–19:00 hodin
Kontakt: 417 519 721
Ordinační hodiny pro děti a dorost:
pondělí–pátek 18:00–21:00 hodin
sobota, neděle, svátky  
10:00–19:00 hodin
Kontakt: 417 519 722  gz

P O H O T O V O S T

Hygienická služba  
Tel.: 1221 
Po–Pá: 8:00–19:00 
So–Ne: 9:00–16:30
Krajská hygienická stanice  
Tel.: 704 829 502 
Po–Pá: 7:00–17:00

K O R O N A V I R U S 
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FÍBÍ  
 
Je umístěna v dočasné 
péči v Praze, zvyklá v bytě 
v teple. Nic neničí, je klidná, 
ale zároveň zvládá krásně 
i delší procházky. Je to už 
starší fenka, pocházející ze 
špatných podmínek, potřebuje 
opečovávat, kapat pravidelně 

oči, nechá se ošetřovat bez problému a je za to vděčná. 
Fíbí odejde do domova kastrovaná, po ošetření zoubků, 
čipovaná, odčervená, odblešená, na základě podpisu 
adopční smlouvy. 

SHEILL  

Pejsek žije jen díky náhodě 
a dobrým lidem, kteří ho 
zachránili. Byl nalezen uvázán 
na střeše domu, na místě, 
kde ho nikdo neměl najít. 
Byl odsouzen k vyhladovění 
a padnutí vysílením, odsouzen 
k smrti v zapomnění a samotě. 

Na poslední chvíli mu byl seslán jeho anděl a přišla 
záchrana, podstoupil hospitalizaci a po náročném boji 
jeho chuť žít zvítězila a teď je tu mezi námi. Zaslouží si 
najít domov, kde ho již nikdo neopustí. 

BOBINA  
 
Tato fenka je nejhodnější 
babička, jakou v útulku máme. 
Byla nalezena dost daleko, ale 
špatně snášela venkovní mrazy 
a díky skvělé spolupráci se 
podařilo ji přesunout k nám do 
tepla. Bobina je velmi hodná, 
hluchá starší fenka. Má ráda 

všechny lidi, pejsky i kočičky. Hledá akutně domov na dožití. 
Bohužel má nádory. 

MAIKEL  

Drobný citlivý Maikel opět 
v útulku. Už dvakrát se nám 
vrátil z adopce, původně byl 
přijat od majitelů, kteří ho po 4 
letech společného soužití v bytě 
odložili do útulkového kotce. Měli 
ho od štěněte, důvodem mělo 
být ohánění se, prý od malička, 

ale teď se to najednou stalo urgentní a musel z domova ze 
dne na den. Pejsek hledá rodinu, která ho již nezradí, bohužel 
nechápe, co dělá špatně, potřebuje opravdu zkušeného 
pejskaře, prospěje mu i psí parťák, který mu pomůže se 
stabilizovat emocionálně. Do adopce odejde kastrovaný, 
očkovaný čipovaný, odčervený, odblešený, na základě podpisu 
adopční smlouvy a uhrazení příspěvku na péči.  

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

Kam k zubaři? 
Víte, kde je zajištěna večer 
a o víkendu zubní pohotovostní 
služba v našem regionu? Podívejte 
se na přehled s kontakty, kde je 
možné získat podrobnější informace, 
případně rozpis služeb. Rozpisy se 
mohou z různých důvodů, například 
kvůli onemocnění lékaře, měnit. 
Lepší je si ověřit aktuální situaci na 
telefonním čísle.

BÍLINA
zubní pohotovost: centrální
adresa: Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina 
Pražská 206/95, Bílina
tel: 417 777 411
ordinační hodiny:  
út–pá: 16:00–20:00 h.
so, ne, svátky: 9:00–17:00 h.

ÚSTÍ NAD LABEM
zubní pohotovost: centrální
adresa: Mírová 8 
Ústí nad Labem – Severní Terasa
tel: 477 117 898
ordinační hodiny:  
pá: 16:00–19:30 h. 
(poslední pacient bude přijat 
k ošetření v 19:15 h.)
so, ne, svátek: 8:00–18:00 h. 
(poslední pacient bude přijat 
k ošetření v 17:30 h.).  gz

Z U B N Í  P O H O T O V O S T
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INZERCE



Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a fascinující materiál, který se jako moderní stavební 
prvek objevuje stále častěji v oblasti interiérového designu.

Teplická sklárna AGC je největším českým výrobcem stavebního skla. Naše dlouhodobé zkušenosti a know-how 
využíváme také v oblasti instalací interiérových skel, která dodáváme na míru - od zaměření po instalaci. 

Váš nejbližší partner pro instalaci interiérových skel – sklárna AGC v Teplicích.

AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice
jiri.grepl@eu.agc.com, www.glastetik.cz

INTERIÉROVÁ SKLA NA MÍRU 
OD ZAMĚŘENÍ PO INSTALACI
SKLENĚNÉ OBKLADY  |  DĚLICÍ PŘÍČKY  |  DVEŘE 
ZÁBRADLÍ  |  ZÁSTĚNY  |  PERGOLY  |  MARKÝZY
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