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Dvojhradí by mohlo  
v létě otevřít
STRANA 5

Zprávy

Rudolf 
Řepka

Někdy život připraví 
velká překvapení
STRANY 8–9

Hygienik: Vyčkal bych 
s objednáním dovolené
STRANA 7

Zdraví 
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V O L N Ý  Č A S

Štola Martin 
Až to zase bude možné, tak se 
běžte podívat do štoly Starý 
Martin v Krupce. Věděli jste, že 
bývala jedním z nejvýznamněj-
ších dolů krupského revíru? Ote-
vírala jednu z nejbohatších cí-
nových rudních žil v lokalitě. 
Dolování zde začalo v průběhu 
14. století, těžba ustala až před 
druhou světovou válkou. Štola 
je za běžné situace zpřístupněna 
veřejnosti a návštěvníkům nabí-
zí ukázky ražení historických důl-
ních děl, rozdílů ve vyztužování v minulosti i současnosti a na vybraných stanoviš-
tích způsoby dobývání cínové rudy. 

Lobkovický zámek i honosné domy 
Bílina dlouho ne-
měla zrovna dob-
rou pověst. Nyní 
už je ale opravená 
a při návštěvě bude-
me mile překvape-
ni historickým měs-
tem s malebným 
náměstím, koste-
lem a zámkem. Při-
pomeňme, že v ra-
ném středověku 
byla správním cent-
rem provincie spra-
vované z bílinského hradiště. Počátky města se datují k počátku 13. století. Mi-
nerální voda z léčivých pramenů v nedaleké Kyselce byla známá již od středověku. 
Lázně, založené v 18. století Lobkovici, proslavil zdejší lékař, balneolog a geolog 
Franz Ambros Reuss, jehož pomník je umístěn v lázeňském parku. Historické cen-
trum tvoří čtvercové náměstí s obnovenými renesančními a raně barokními domy, 
původně gotický kostel Petra a Pavla a secesní budova radnice, nyní městský 
úřad. Částečně zachována zůstala část městských hradeb. Dominantu města tvo-
ří barokní lobkovický zámek.

T I P Y  N A  V Ý L E T

Slovanské hradiště 
Na okraji obce Zabrušany směrem na 
Všechlapy, nedaleko Teplic se kdysi na-
cházelo třídílné, raně středověké Hra-
diště, které bylo jedním z největších 
a nejvýznamnějších v oblasti mezi Čes-
kým středohořím a Krušnými horami. 
Areál byl osídlen již v pozdní době ka-
menné obyvatelstvem kultury s nále-
vkovitými poháry. Archeologicky bylo 
zjištěno i pozdější osídlení z doby hal-
štatské. Hradiště s výše popsaným opevněním zde však vzniklo patrně až v 9. sto-
letí a bývá také dle určitých historických zpráv spojováno se sídlem knížete Vist-
racha. Vnitřní, dnes již málo patrný val byl původně sedm metrů širokou hradbou, 
která byla vybudována v kombinaci dřeva a hlíny s čelní stranou tvořenou z nasu-
cho kladených kamenů. Před ní se nacházel příkop třináct metrů široký a čtyři me-
try hluboký. Velmi podobně bylo řešeno provedení prostředního, osm metrů širo-
kého valu s příkopem na vnější straně. Nejmohutnější však bylo vnější opevnění. 
Deset metrů široká hradba byla na rozdíl od předešlých dvou vybavena i na své 
vnitřní straně zdí z nasucho kladených kamenů. Také před touto hradbou se na-
cházel mohutný příkop. Dnes v těchto místech prochází silnice ze Zabrušan do 
Všechlap. Zaparkovat lze například na místní komunikaci v Zabrušanech před Kos-
telem svatých Šimona a Judy. Na náhorní plochu hradiště je vhodné vystoupat 
bočním svahem po polní cestě (ze směru od Obecního úřadu), na jejímž začátku je 
informační tabule.

Zřícenina pod Milešovkou
Plánovat výlety nám nikdo nezaká-
zal. Máme pro vás jeden tip – zříce-
ninu hradu Kostomlaty z první polo-
viny 14. století. Nachází se na kopci 
Kostomlaty nad obcí Kostomlaty pod 
Milešovkou, podle níž získaly ná-
zev. Jedná se o hrad bergfritového 
typu s dvoudílnou dispozicí. Stal se 
součástí predikátu Kostomlatských 
z Vřesovic. Byl opuštěn na konci 16. století. Od roku 1964 je chráněn jako kultur-
ní památka ČR. 
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Uvidíte daňka i jeleny
V celoročně přístupné oboře ve Msti-
šově, která je ale v době pandemie 
zavřená, žijí lesní zvířata už přes tři 
sta let. Je to skvělý výlet pro rodi-
ny s dětmi. Oboru zřídil na počátku 
18. století majitel zdejšího panství 
hrabě František Karel Clary-Aldrin-
gen pro chov jelení zvěře. Mstišov-
ská obora je malinká, rozkládá se na 
pouhých 17 hektarech, a je tvoře-
na převážně listnatými stromy. Cho-
vají zde například daňka skvrnité-
ho, který se do českých zemí dostal 
už v období po husitských válkách. Samec bývá blíže určován podle tvaru paroží, na-
příklad jako špičák, vařečkář, lopatáč. Dalšími zde chovanými zvířaty jsou srnec obec-
ný, který je nejmenším druhem jelenovitých v Evropě, a jelen evropský, který je zase 
hlavním představitelem jelenů na našem kontinentu. Dále v oboře můžete obdivovat 
siku východního, který je známý jako jelen Dybowského. Pochází z Japonska a oblastí 
východní Sibiře a je zvláštností zdejší obory. Určitě zahlédnete muflona, který byl do 
střední Evropy dovezen asi v polovině 18. století z Korsiky a Sardinie, a prase divoké, 
které je rozšířené po celé Evropě. Černá zvěř je společenská a sdružuje se v počet-
ných tlupách, jejichž jádro tvoří bachyně se selaty. Staří kňouři pak žijí spíše samotář-
sky. Za potravu jim slouží vše, co naleznou, od různých kořínků, plodů či hospodář-
ských kultur až po zdechliny uhynulých zvířat. 

Středověk v Krupce 
V okolí Teplic je řada zajímavých míst, kolem kte-
rých dennodenně projíždíte. Věděli jste třeba, že 
v Krupce byl jeden z našich největších hradů vů-
bec? Co se tam s rodinou vydat a vrátit se do 
středověku? Začněte svou pouť v centru měs-
ta ve vznosné barokní bazilice Panny Marie Sed-
mibolestné. Kostel proslul zázračnou uzdravující 
silou pramene, který zde vyvěrá dodnes. Je cílem poutníků již od roku 1610. Vylé-
čit se sem přijížděli a přicházeli jak obyčejní lidé, tak i česká a saská šlechta včetně 
královských rodin. Odpočiňte si v nádherné zahradě, projděte si ambity s kaplemi 
a nenechte si ujít skvostnou výzdobu uvnitř baziliky. V cestě za poznáním pokra-
čujte do památkové zóny, dejte se Cínovou uličkou doprava a navštivte kostel sva-
té Anny s malebným hřbitůvkem. Kostelík má velmi působivou atmosféru, je vyzdo-
ben náhrobními deskami významných občanů, freskou Martina Luthera, malovanou 
kruchtou, kazetovým stropem a vitrážovými okny. 

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

INZERCE
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Čekání je u konce. Opravy 
unikátního nádraží začnou

Teplice – Obyvatelé Teplic by se 
mohli dočkat opravené nádraž-
ní budovy. Nádražní budova by 
se měla začít opravovat ještě 
letos. Vedení města to potvr-
dila Správa železnic. Původně 
avizovaný plán zahájení prací 
s tím počítal nejdříve v roce 
2022. Práce budou rozděleny 
do více etap.

Unikátní historická nádraž-
ní budova je značně zaned-
baná. Rekonstrukce začne 
venku, opravovat se budou 
střechy, krovy, fasáda a v plánu 
je i výměna oken a dveří. Sprá-
va železniční dopravní cesty 
vynaloží na rekonstrukci až 

800 milionů korun. Konkrét-
ní zahájení prací záleží na dél-
ce stavebního řízení a výběru 
zhotovitele. Následovat bude, 
jak upřesnila mluvčí Správy 
železnic Nela Friebová, rekon-
strukce vnitřních částí budovy 
a prvního nástupiště. V plá-
nu je i bezbariérový přístup, 
dostatečné parkovací plochy 
a cykloboxy.

Město začalo připravovat 
studii, která má za cíl najít vy-
užití historicky chráněné bu-
dovy a podle zastupitele Petra 
Šíly i propojit území před a za 
nádražím s centrem města 
a s lázeňskou zónou.  gz
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Hana Machová  
51 let, 
péče o dárce  
Zajedu k tetě 
do Německa, 
taky k tetě do 
Mstišova a ke 

strejdovi do Dubí. A potkám se se 
spoustou dalších lidí, které mám 
ráda. Zodpovědně a s rozestupy – 
samozřejmě.

Roman Dietz 
56 let,  
ředitel filhar-
monie 
Jako ředitel 
Severočeské 
filharmonie Tep-

lice se samozřejmě nejvíce těším na 
naše posluchače. Chybí nám kontakt 
s publikem, živou reakci návštěvníků 
nenahradí žádný jiný způsob prove-
dení koncertů. Věřím, že i návštěv-
níci se těší na nás, a pevně doufám, 
že strach z nakažení neovlivní 
návštěvnost sálů a počet stálých 
abonentů. I když svět už asi nebude 
stejný, jaký byl před rokem, věřím, 
že překonáme bariéry i obavy, neboť 
umění bylo, je a bude součástí 
našeho života.

Lenka Stránská  
52 let,  
auditor 
Nejvíc se těším na 
plavání a relaxaci 
v teplickém Ther-
maliu. 

Peter Sabó 
53 let,  
obchodník  
Těším se, až 
otevřou hotely 
a vyrazíme někam 
na wellness. 

Jana Jirešová 
49 let,  
obchodnice 
Ze všeho nejvíce 
se těším, až zase 
uvidím své rodi-
če. Moc mi schází. 

Eliška Beňková  
35 let,  
obchodnice 
Těším se na ote-
vřené kavárny. Na 
setkání se všemi 
a konec ticha. 

Simona Malá 
45 let,  
pekařka  
Myslím si, že je 
to celé jedna 
velká nafouknutá 
bublina. Takže už 

se opravdu těším, až se ty nesmyslné 
zákazy zruší. 

Hanka Eliášová 
28 let,  
ekonomka 
Je to opravdu 
divná doba a já se 
jen těším, až budu 
mít zpět osobní 

svobodu. Už pak tak nějak jedno k čemu. 

Hanka Holíková 
47 let,  
pracovnice ČD 
Chci si zajít do 
divadla. To je 
má velká záliba 
a docela bez ní 

trpím. Jsou samozřejmě horší věci, ale 
bez kultury se nedá žít. 

Hana Marxová 
43 let,  
pracovnice sáz-
kové kanceláře 
Určitě už se nemo-
hu dočkat, až budu 
zase moct navštívit 

rodiče. Poslední dobou jsem za nimi 
raději nejezdila. A nyní to ani nejde. 

Zita Topinková 
57 let,  
samostatná 
účetní 
Mám ráda příro-
du, ale teď už je 
jí nějak moc. Chci 

město plné lidí, hosty na terasách. 
Užívat si dobré jídlo a pití s přáteli do 
nočních hodin. 

Eva Klášterková 
45 let,  
teplické muzeum  
Muzejníci se po 
rozvolnění opatření 
proti covidu-19 
samozřejmě nejvíce 

těší na návštěvníky. Muzeum vždycky 
bylo a musí být místem setkávání, 
sdílení, vzdělávání, potěchy a dialogu. 
A to v online provozu bohužel funguje 
jen částečně. Nejlepší zbraní proti 
jakýmkoliv virovým onemocněním je 
kromě očkování vlastní imunita člověka. 

Na co se těšíte nejvíce, až se rozvolní opatření? 

A N K E T A

Vesnice u lomu odkrývá tajemství
Teplicko – Středověká vesnice 
Nesvětice, kterou objevili ar-
cheologové před časem v blíz-
kosti Mariánských Radčič 
a která stála jen jedno století, 
vydává překvapivé nálezy. Pa-
tří mezi ně například středo-
věké keramické hračky.

Archeologický průzkum ves-
nice na předpolí lomu Bílina, 
kterou v první polovině 15. sto-
letí vyrabovali a zničili husité, 
vydává 600 let stará tajemství. 
Ve studni našli archeologo-
vé i tři lidské lebky a postup-
ně odkrývají základy kostela, 
šlechtického sídla a dalších 
obytných a hospodářských 
staveb. Vedle mincí, podkov či 
olověných destiček s rytinami 
symbolů evangelistů nalez-
li i drobné keramické hračky 
koníků, z nichž jeden nese na 
hřbetě i jezdce.

V místech, kde se bude těžit 
uhlí, je v plánu archeologic-
ký průzkum ukončit ještě le-
tos. Nálezy budou pak uloženy 
v mosteckém muzeu.  gz

Nálezy z Nesvětic. Foto: npú
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Čtyři nové haly 
dostávají zelenou Pandemie: Lázeňská 

bude, ale menší 

Teplice – O oslavy u příležitosti 
zahájení lázeňské sezony letos 
Tepličané a návštěvníci města 
letos úplně nepřijdou. 

Už loni poznamenala zahájení 
Lázeňské pandemie koronavi-
ru. Pro letošní Lázeňskou mělo 
vedení teplického domu kultury 
připraveny čtyři pracovní scéná-
ře. Podle epidemické situace je 
nejreálnější menší akce, takzva-
ná Malá lázeňská. Hudební 
vystoupení na dvou podiích 

a občerstvení. Neuskuteční se 
tradiční ohňostroj ani dopro-
vodný stánkový prodej.

„Věříme, že Malá lázeňská 
proběhne, na ni pak naváže 
program letních aktivit, jako 
jsou venkovní koncerty a letní 
kino,“ říká ředitel domu kultu-
ry, který připravuje program 
Lázeňské, Přemysl Šoba. „Chys-
táme i červencový Free Live 
a Divadlo na Zámku na začátek 
září,“ dodává.  gz

Modlany – Stávající průmyslový 
a logistický areál u Modlan se 
asi rozšíří o další haly s celko-
vou rozlohou zhruba 78 000 
metrů čtverečních. Investor 
uspěl s plány na rozšíření are-
álu v procesu EIA. Vyplývá to 
z rozhodnutí ministerstva ži-
votního prostředí.

Čtyři nové haly nebudou mít 
zásadní vliv, ale ministerstvo 
připouští ovlivnění krajinné-
ho rázu, vody, hluku, živočichů 
a obyvatelstva. To má inves-
tor při výstavbě a provozu hal 
kompenzovat, například oze-
leněním fasád. Zároveň má 
investor pravidelně provádět 
biologické průzkumy.

V rozšířeném CTParku má 
být výroba automobilových 
dílů, antén a sklad zboží. Míst-
ní jsou zásadně proti, bojí se 
nárůstu hluku a dopravy, ale 
také vlivu hal na krajinu.  gz

Nominujte osobnosti 
na cenu města
Teplice – Znáte někoho, kdo 
podle vás přispívá k budování 
dobrého jména Teplic? Nomi-
nujte ho, vybraný kandidát do-
stane Cenu města Teplice. Kro-
mě písemného ocenění to bude 
i umělecké dílo připomínající 
dlouholetého starostu a primá-
tora města Jaroslava Kuberu. 
„Artefakt, který bude předá-
ván, bude originální vzpomín-
kou na pana Kuberu,“ řekl pri-
mátor Hynek Hanza. 

Slavnostní předávání se 
uskuteční každý rok v termí-
nu, který bude připomínat vý-
ročí úmrtí Jaroslava Kubery 
20. ledna. Návrhy na udělení 
první Ceny města Teplice se 
mohou předkládat až do konce 
srpna. A to buď osobně na po-
datelnách, poštou nebo elek-
tronicky na adresu elektronic-
ké podatelny posta@teplice.cz, 
nebo prostřednictvím datové 
schránky.  gz

V regionu vznikají  
nové stavební parcely
Teplicko – Ani pandemie koro-
naviru nezastavila stavební 
boom. V Drahůnkách v těsné 
blízkosti Dubí promění inves-
tor louku na devadesátku no-
vých parcel. V Újezdečku na 
Teplicku připravuje obec zasí-
ťování bývalých polí před osa-
dou Dukla. Vyrůst by tu mohla 
osmdesátka rodinných domů. 
Újezdeček na zasíťování do-
stal 72 milionů korun z vládní-
ho projektu na revitalizaci po 
důlní činnosti. Podle starosty 
Újezdečku Květoslava Koutní-
ka obec plánuje, že zasíťované 
parcely prodá pro stavbu ro-
dinných domků.  gz

Vlaky se na Kozí dráhu vrátí možná už letos
Ústecký kraj – Dobrá zpráva, ob-
líbená Kozí dráha ožije. Na 
trať mezi Děčínem a Telnicí 
by se mohly už letos vrátit vla-
ky. S obnovením trati i pro jen 
turistický provoz souhlasila 
Správa železnic, která až do-
sud požadovala od kraje objed-
návku osobní dopravy. 

„Kozí dráha má velmi blízko 
ke spuštění. Správa železnic 
změnila názor. Pokud kraj ob-
jedná dopravu, byť i jen turi-
stickou, tedy ne pravidelnou, 
tak je ochotna část Kozí dráhy 
ještě letos zprovoznit. Je však 
otázka, jestli se tak s ohledem 
na situaci v souvislosti s ko-
ronavirem stane. Každopádně 
příští rok začnou vlaky na trati 
jezdit,“ řekl náměstek hejtma-
na Jiří Řehák. Letos Kozí dráha 

oslaví stopadesátiny. Mezi Dě-
čínem a Telnicí by vlaky bě-
hem víkendů a svátků mohly 
podle Řeháka jezdit od čer-
vence. Do budoucna by linky 

mohly být v provozu i v zimě, 
protože u Telnice je lyžařské 
středisko. 

Během několika let by moh-
la být obnovena celá původ-
ní trasa z Děčína až do Oldři-
chova u Duchcova. Z Krupky 
do Oldřichova by mohlo jít 
i o pravidelnou dopravu pro 
jízdy do školy či práce. Nákla-
dy na obnovu trati bude hra-
dit Správa železnic, kraj za-
platí dopravu. Nyní na dráhu 
poptává dopravce. 

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

Startuje třídění odpadu z kuchyně
Teplice – Narůstající objem od-
padu z domácností, jako jsou 
zbytky z kuchyně a vaření, se 
rozhodla řešit teplická radnice. 
Jako jedno z prvních měst se za-
pojí do třídění takzvaného gast-
ro odpadu. 

V dubnu odstartuje pilotní 
program distribucí třídicích setů 
do domácností. „Pilotní pro-
gram je určen pro zhruba 350 
domácností v sedmi panelových 
domech čtyř bytových druž-
stev v různých částech města,“ 
upřesnil primátor Hynek Han-
za s tím, že v rámci pilotního 

projektu dostane každá domác-
nost speciální košíky a 100 kusů 
bio-rozložitelných sáčků, které 
by při běžném používání měly 
vystačit na celý rok. Tento gas-
tro odpad se sveze na speciální 
kompostárnu, kde se z něj sta-
ne organický kompost, který se 
využívá při zahradních a par-
kových úpravách. „Nepočítáme 
s tím, že gastro třídění nějak 
výrazně ušetří městu finanční 
prostředky,“ dodal Hanza. Sběr 
a třídění kuchyňských odpadů 
by měl být od roku 2023 povinný 
pro celou Českou republiku.  gz

Průzkum těžby lithia 
je stále ve hře
Krupka – Ani po roce není jas-
no, jak to bude s průzkumem 
těžby lithia u Krupky. Hornic-
ký region Erzgebirge/Krušno-
hoří byl připsán před pár lety 
na seznam UNESCO. A teď 
možná hrozí, že bude vyškrt-
nut. Důvodem je plánovaný 
průzkum území přesně v mís-
tech, která jsou součástí hor-
nické krajiny zapsané na se-
znam světového přírodního 
a kulturního dědictví. Nejde 
však jen o povrchový sběr vzor-
ků, ale i o práce s těžkou tech-
nikou, která by mohla naprosto 
změnit ráz krupské krajiny.

Ministerstvo životního pro-
středí zahájilo správní říze-
ní a město Krupka jako jeden 
z účastníků řízení s tím, už 
před rokem, vyjádřil svůj ne-
souhlas. „Za celou tu dlouhou 
dobu jsme po odeslání našich 
připomínek v rámci správního 
řízení na město žádné oficiální 
ani neoficiální vyjádření v dané 
věci od ministerstva životní-
ho prostředí neobdrželi,“ řekl 
místostarosta Krupky Rostislav 
Kadlec s tím, že ministerstvo 
danou věc nejspíš stále řeší 
v rámci svých orgánů.

„Česká republika se zaváza-
la hornické památky chránit,“ 
říká dále Kadlec a dodává, že 
místo toho ale plánuje akti-
vity, které je mohou ohrozit. 
Těžební činnost ani výrazně 
invazivní průzkum nerostného 
bohatství v katastru Krupky 
jsou pro nás naprosto nepřija-
telné.“  gz
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Promáčklý plášť Zimáku 
přes rok čeká na opravu

Věci odložíte v re-use centru

b ř e z e n / d u b e n  2 0 2 1

Teplice – Plášť nového zimního 
stadionu poškodilo při nehodě 
auto koncem roku 2019. Zimák 
v tu dobu nebyl v provozu ještě 
ani rok. A už víc než rok čeká 
na opravu.

Opravu oddalují současná 
opatření proti šíření koronavi-
ru. „Protože se na dílo stále vzta-
huje záruka, kontaktovali jsme 
subdodavatele, ale dosud nepo-
dařilo sladit vhodný termín, kte-
rý by výměnu a práce na stavbě 
umožňoval,“ uvedl za zhotovitel-
skou firmu Syner Ondřej Paclt.

Pomalu probíhalo i šetře-
ní škodní události ze strany 
pojišťovny. „Škodní událost 

vyčíslenou v hodnotě někde ko-
lem 700–800 tisíc korun dlou-
ho řešila pojišťovna, u které 
byl pojištěný havarovaný vůz. 
S podmínkou fotodokumentace 
postupů oprav nakonec pojiš-
ťovna souhlasila s úhradou pra-
cí v plné výši,“ vysvětlil ředitel 
SportAreny Teplice Pavel Tetřev 
a dodal, že Zimák ani město 
Teplice nebude oprava nic stát.

Zimák byl dokončen včet-
ně kolaudace v únoru 2019. 
Slavnostní otevření se usku-
tečnilo 6. března 2019. Stavba 
byla zahájena na podzim roku 
2017. Město za stadion zaplatilo 
228 060 444 korun.  gz

Nový kabát bude mít 
muzeum ještě letos
Teplice – Budova regionálního 
muzea prochází rekonstrukcí. 
Opravu za téměř dvacet milionů 
korun financuje Ústecký kraj. 
Hotovo by mělo být ještě letos. 
Podle mluvčího kraje Martina 
Volfa byla na budově provedena 
oprava fasády na západním kří-
dle a nyní probíhá oprava krovu 
a výměna střešního pláště na 
hlavním objektu.

Rekonstrukce budovy muzea 
v teplickém zámku musí být pra-
videlně konzultována s památ-
káři teplického magistrátu i se 
zástupci Národního památkové-
ho ústavu, protože je budova od 
roku 1958 na seznamu kultur-
ních památek.  gz

Teplice – Po uvolnění vládních 
restrikcí, nejdříve však v polo-
vině dubna, město otevře první 
takzvané re-use centrum. Fun-
govat bude pro občany města 
ve sběrném dvoře v Úprkově 
ulici. „Projekt re-use bude fun-
govat jako taková veřejná sbír-
ka, kdy lidé vědomě do centra 
odevzdávají pro ně už nepo-
třebné věci s vědomím toho, že 
tyto najdou další využití u lidí, 
kterým se budou líbit,“ vysvět-
luje primátor Hynek Hanza.

Smyslem re-use center je 

snižovat množství odpadu ve 
smyslu motta „nejlepší odpad 
je ten, který nevznikne“. Do re-
-use centra můžete donést na-
příklad drobný nábytek, bytové 
doplňky, ale i dětské hračky, 
sportovní potřeby, nádobí nebo 
nářadí. Vše, co může posloužit 
ještě dalším majitelům. „Od to-
hoto projektu si slibujeme mi-
nimálně dobrý pocit pro všech-
ny, kteří se ho zúčastní, i mírné 
snížení objemu odpadů, které 
běžně končí na skládce,“ dodal 
Hanza.  gz

Kruhové objezdy 
rozkvetou
Teplice – Celkem čtyři kruhové 
objezdy nechá teplická radni-
ce osázet. K úpravám dojde už 
během měsíce dubna. Zhruba 
v polovině července tak roz-
kvete okružní křižovatka v uli-
cích Duchcovská–Libušina, 
pak Okružní–Riegrova–Stano-
vá, dále v ulicích Masarykova–
Přítkovská–Modlanská a Jana 
Koziny–Nedbalova–Havířská. 
Výsadba neomezí provoz na 
přilehlých silnicích.

Podle primátora Teplic Hyn-
ka Hanzy ve všech případech 
půjde o květnaté louky s vy-
sokým podílem letniček nebo 
trvalek určených na suchá 
stanoviště. Osazovací plán 
zpracovala botanická zahra-
da a výsadbu zrealizuje Marius 
Pedersen.   gz Rekonstrukce skončí 

v září. Asi budou kolony
Řetenice – V Duchcovské uli-
ci odstartovala rekonstruk-
ce kanalizace a vodovodu. 
Jde o první etapu, která bude 
od ulice Mostecké po ulici 
Londýnskou. Provoz je řízen 
světelným signalizačním za-
řízením, proto se předpoklá-
dá tvoření kolon. Postupně 
se bude rekonstruovat úsek 
až po Libereckou ulici. Práce 
jsou rozděleny do jedenácti 
etap a měly by skončit až kon-
cem září.  gz

V lese našli zapomenutý pomník
Dubí – V dubském lese byl díky 
členům Spolku historie města 
Dubí objeven zapomenutý po-
mník, takzvaný Truntschkův 
kámen, o kterém se historici do-
mnívali, že je zničený.

Našli ho jen díky vzpomínkám 
pamětníka a staré mapě. „Jeden 
pamětník nám sdělil, že ještě 
před 40 lety ležela někde v trávě 
deska s nápisy,“ popisuje předse-
da spolku Jiří Kašpar a dodává, 
že teď snad dojde k obnovení do 
původní podoby, aby byl symbo-
lickou připomínkou soužití Če-
chů a Němců v Dubí. 

Pomník byl vztyčen 27. čer-
vence 1924 u příležitosti 

prvního župního setkání mlá-
deže německé tělocvičné aso-
ciace. Tento pomník dostal 
své jméno na počest Josefa 
Truntschky, který byl v letech 
1923–1931 starostou Mostu 
a zastával funkci předsedy Ně-
meckého turnérského svazu 
v Československu.  gz

Transplantovalo se 
i navzdory covidu 
Teplice – Transplantovaných or-
gánů kvůli koronaviru loni uby-
lo. Navzdory tomu se podařilo 
v teplickém dialyzačním středis-
ku připravit a v IKEM následně 
transplantovat osm pacientů. 
To je o dva více než dlouhodobý 
průměr za posledních 5 let. 

 „Musím poděkovat jak odváž-
ným pacientům, tak důsledné-
mu personálu, že se nenechali 
covidem zastavit. Je to nadprů-
měrný výsledek, který v první 
řadě zvedá kvalitu života našich 
pacientů,“ komentuje František 
Švára, vedoucí lékař dialyzač-
ního střediska B. Braun Avitum 
v Teplicích. 

Všechny ledviny pocházely od 
zemřelých dárců a všechny do-
padly dobře. Nejstaršímu z osmi 
transplantovaných bylo v době 
zákroku 67 let, nejmladšímu 
31 let. Své ledviny si můžete 
otestovat na dálku pomocí webu  
www.ledvinovakalkulacka.cz. 
Pokud vám vyjde, že jste v ri-
zikové skupině, měli byste po 
svém praktickém lékaři poža-
dovat preventivní vyšetření led-
vin.  gz

Dvojhradí by mohlo  
v létě otevřít

Mstišov – Obnova výletní restau-
race zámeček Dvojhradí ve msti-
šovské lesní oboře, který na pod-
zim 2018 vyhořel, jde do finiše. 
Otevřít by se mělo letos v létě.

„Na opravu, nebo spíše na 
znovuvybudování zámečku při-
spěl Ústecký kraj a ministerstvo 
kultury,“ vysvětluje majitel Dvoj-
hradí Jiří Novák. Celá rekon-
strukce vyjde přibližně na 7,5 
milionu korun. Většina oprav se 
zaplatila z pojistky. Ústecký kraj 
přispěl 200 tisíc, ministerstvo 
kultury 350 tisíc korun. Sty tisíci 
přispěli i různí dárci a instituce.

Barokní lovecký zámeček 
Dvojhradí je národní kulturní 
památkou a byl postaven kolem 
roku 1700 hrabětem Clary Al-
dringenem.  gz

TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006

INZERCE
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Radnice plánuje návrat  
kultury do města

Spory o trasu vysokorychlostní železnice nekončí
Ústecký kraj – Spory o trasu vy-
sokorychlostní železniční tratě 
z Prahy přes Ústecký kraj do 
Drážďan nekončí. Trasu nově 
bude řešit devatenáctičlenná 
pracovní skupina. Poprvé se se-
jde v polovině dubna. Složená 
bude ze zástupců dotčených 
měst a obcí, dvou krajských ko-
aličních a dvou opozičních za-
stupitelů a z odborníků ze Sprá-
vy železnic nebo ministerstva 
dopravy. 

Pracovní skupina má za úkol 
sjednotit jak požadavky krajské-
ho města, tak i obcí na Litomě-
řicku. „Až budou z pracovní sku-
piny výstupy a prostudujeme 
si to, pak to samozřejmě bude 
součást zastupitelstva, protože 
se k tomu budeme muset jako 
zastupitelé postavit,“ uvedl ús-
tecký hejtman Jan Schiller.

Litoměřicko se bouří
V zásadách územního rozvo-

je Ústeckého kraje byl původně 
vymezen koridor pro rychlodrá-
hu bez napojení krajského měs-
ta, protože se počítalo s využi-
tím trati jen pro tranzit. V roce 
2017 vláda schválila program 
rozvoje rychlých železničních 
spojení, kde se zapracovalo na-
pojení trati na Ústí.

S tím nesouhlasí některé obce 
na Litoměřicku. „Jsme v situaci, 
kdy nám přistály na stůl vari-
anty přes obce, které s tím vů-
bec nepočítaly. S tím nemůžeme 
souhlasit, a to ani s principem 
plánovaní, že se jde do území 
obcí, které měly roky zakotve-
nou právní jistotu,“ řekl mís-
tostarosta Křešic na Litoměřic-
ku Ondřej Štědrý a dodal, že je 
potřeba krajinu, přes kterou se 
trať plánuje, chránit.

Ústí trvá na zastávce v centru 
V Ústí nad Labem chtějí, aby 

zastávka byla přímo v krajském 
městě. Čeká se od ní ekonomic-
ký prospěch celého města. „Jed-
nání běží na mnoha úrovních. 
Jak s ministerstvem dopravy, 
tak se Správou železnic i s ve-
dením kraje. Myslím, že se to 

vyvíjí dobře. Představili jsme 
krajským zastupitelům ústec-
ký uzel,“ vysvětlil Martin Hau-
senblas, náměstek ústeckého 
primátora. Podle něj by měl být 
hlavní terminál situovaný v cen-
tru města, v oblasti u západního 
nádraží. „Představte si ho jako 
dvoupatrovou budovu, kde v su-
terénu, v optimálním případě, 
bude nádraží pro vysokorych-
lostní vlaky, v přízemí bude ves-
tibul a v prvním patře bude lo-
kální síť železnic,“ popsal.

„Z toho, co zaznělo na kraj-
ském zastupitelstvu, vnímám 
snahu zapojit do trasy krajské 
město, v zásadě mi to přijde 
jako logický krok. Věřím, že to 
bude přínos i pro Teplice,“ řekl 
krajský zastupitel a náměs-
tek teplického primátora Jiří 
Štábl a dodal, že při investici 

takovéhoto rozsahu je důležité 
zamyslet se nad parametry celé 
stavby.

Krušnohorský tunel
Správa železnic a německý 

správce infrastruktury DB Netz 
podepsaly další dvě smlouvy 
na přípravu Krušnohorského 
tunelu, který bude jednou z klí-
čových částí vysokorychlostní 
tratě. Celkem 26 kilometrů dlou-
hý tunel je zatím v přípravách 
celého spojení nejdále, výběr 
dodavatelů má na starosti ně-
mecká strana. Náklady na pří-
pravu a pak i stavbu se mají dě-
lit podle délky tunelu na území 
obou států. Po dokončení tratě 
by měly vlaky z Prahy do Dráž-
ďan cestu zvládnout za necelou 
hodinu. Ze studie proveditel-
nosti vyplývá, že výstavba české 
části z Prahy až po hranici vy-
jde na téměř 200 miliard korun. 
Scénář ministerstva dopravy 
a Správy železnic počítá s do-
končením všech etap stavby do 
roku 2040, studie proveditelnos-
ti hovoří i o roku 2035 včetně 
odbočné větve do Mostu. Podle 
dosavadních plánů Správy že-
leznic má být první úsek dráhy 
mezi Prahou a Lovosicemi v pro-
vozu zhruba od roku 2031.  gz

Rekonstrukce muzea měla být už 
hotová. Ještě ale ani nezačala

Teplice – Pandemie koronaviru 
naše životy ovlivňuje už přes 
rok. Všichni se 
více či méně 
těšíme, až opat-
ření opadnou 
a my se bude-
me vrátit ke 
svému běžné-
mu životu. Pod-
le teplického 
primátora Hynka Hanzy je měs-
to připraveno oživit veřejný pro-
stor hned, jak to půjde. 

Plánujete nějak vrátit život do 
města až skončí striktní ome-
zení? Například přes léto?

Po ukončení vládních opatře-
ních je město Teplice připrave-
no realizovat plánované kultur-
ní akce v intencích aktuálních 
opatření. Stejně tak jako v mi-
nulosti finančně podpoří i kul-
turní akce organizované pořa-
dateli, kteří žádají o dotace na 
podporu kultury neziskových 
aktivit a seniorů – na individuál-
ní účely určené žadateli. Pokud 
to situace aspoň trochu dovolí, 
tak jsme organizačně i finanč-
ně připraveni vrátit okamžitě 

kulturu do veřejného prostoru 
a maximálně podpořit umělec-
kou činnost dalších spolků. 

Loni jste podnikatelům, pů-
sobícím v nájemním vztahu 
s městem, poskytli úlevu na 
nájemném? Plánujete něco 
podobného i letos?

Město Teplice prominulo 
v roce 2020 nájemné nájemní-
kům v příspěvkových organiza-
cích města, kterým bylo z dů-
vodu pandemické situace a z ní 
plynoucích opatření vlády zne-
možněno vykonávání činnosti, 
a prominulo polovinu nájemné-
ho nájemníkům příspěvkových 
organizací města, kteří měli 
omezenou možnost vykonávat 
činnost ze stejných důvodů. Je-
likož v současné době stát na-
bízí kompenzaci nájemného 
podnikatelům v rámci dotační-
ho programu Covid – Nájemné, 
využívají tito nájemníci zmí-
něnou dotaci. V případě, že by 
stát pozastavil uvedenou kom-
penzaci nájemného, je město 
připraveno podpořit nájemníky 
stejným způsobem jako v loň-
ském roce.  gz

Krupka – Kvůli plánované re-
konstrukci je už od ledna 2018 
zavřené muzeum v Krupce. 
Opravy už měly být dávno ho-
tové, ale ve skutečnosti ještě 
ani nezačaly. Samotná rekon-
strukce začne za rok. 

Ústecký kraj, zřizovatel mu-
zea, požádal o dotaci, kterou 
ale nedostal, kvůli převisu 
projektů, a tím pádem i nedo-
statku finančních prostřed-
ků v programu. Podařilo se až 
loni v září, kdy ministerstvo 
pro místní rozvoj uvolnilo dal-
ší prostředky v rámci stejné 
výzvy. 

„Historický dům č. p. 21 
bude zbaven necitlivých sta-
vebních zásahů, zrekonstru-
ován a nakonec nabídne mo-
derní a interaktivní expozici 
vztahující se k hornickým 
tradicím Krušnohoří,“ popi-
suje náměstek hejtmana Jiří 
Řehák.

Vše by mělo stát zhruba 
70 milionů korun, z toho asi 
62 milionů pokryje dotace, 
zbytek je spoluúčast kraje. 
„V září dojde k ukončení aktu-
alizace projektové dokumen-
tace. Stavební práce jsou plá-
novány od jara 2022 do konce 

roku 2023,“ upřesnil hejtman 
Ústeckého kraje Jan Schiller. 

Krupka je od roku 2019 sou-
částí Hornické krajiny Kruš-
nohoří/Erzgebirge zapsané na 
Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Zrekonstruované 
muzeum by se mělo přejme-
novat na Hornické muzeum 
Krupka a být dalším lákadlem 
pro turisty, kteří přijedou do 
Krušných hor.  gz
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ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
na stanovení přítomnosti antigenu SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů

TESTOVÁNÍ:   pro pojištěnce českého veřejného zdravotního pojištění při splnění podmínek* ZDARMA
                          pro samoplátce (nepojištěné) – dle aktuálního ceníku
KDE:      budova B EUC Kliniky Ústí nad Labem – vchod přes parkoviště 
KDY:      PO, ST, PÁ  7:15–12:00, 12:30–15:00
  Testuje se buď bez objednání a nebo dle objednávky. Objednat se můžete on-line nebo 
  telefonicky na číslech 477 102 117, 477 102 177, 477 102 100 a 477 102 111.       

Jak se testování provádí? Test se provádí stěrem z kraje nosu. Výsledek je k dispozici do cca 15 minut. 
Pro osoby účastné zdravotního pojištění, které test absolvují „na pojišťovnu“ pravidelně, je frekvence testování 
max. 1x za 3 dny. V kratší frekvenci nutno uhradit jako samoplátce.

Provádí se u osob, u kterých:  uplynulo více než 90 dní od posledního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem
    uplynulo více jak 5 dní po posledním RT-PCR testu s negativním výsledkem
Neprovádí se u osob:         u kterých uplynulo 14 dní od 2 dávky očkování proti SARS CoV-2
    v izolaci/karanténě
    u kterých jsou příznaky onemocnění covid-19

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Oddělení jednodenní chirurgie

Masarykova 2000/92

      477 102 100
      jednodenka.usti@eucklinika.cz v naší péči I euc.cz

MC
20
21
03
02

INZERCE
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Hygienik: Vyčkal bych s objednáním dovolené 
Ústecký kraj – Přimlouvá se za 
očkování, za návrat dětí do škol 
i masivní, ale správně provede-
né testování ve firmách a pod-
nicích. Podle zástupce ředitelky 
krajské hygieny Jozefa Krále je 
právě očkování cestou ze sou-
časné situace. 

Čísla nakažených klesají, ale 
ne tak rychle, jak bychom si 
přáli. Čím to je?

Zatím nebyla odhalena všech-
na ohniska nákazy. Ale začalo 
se s testováním v podnicích, 
takže se bude dařit odhalovat 
další ohniska, a když se na ně 
přijde a budou se likvidovat, tak 
by čísla mohla zase více klesat. 
Opatření v kombinaci s očková-
ním se už začínají projevovat.

A našla se nějaká „ohniska“ 
v podnicích, na úřadech a fir-
mách v kraji?

Podle hlavní hygieničky Pav-
ly Svrčinové bylo během těchto 
testování odhaleno v rozmezí 
0,3 až 1,7 procenta všech testů 
v České republice. A náš kraj je 
na tom obdobně. Je to sice nízké 
procento, ale to mohlo vznik-
nout i tím, že některé podniky 

nedostatečně proškolují osoby, 
které testují. U testování i samo-
testování je především důležité, 
jak důsledně a správně se odběr 
provede. 

Návrat dětí do škol je podmí-
něn pravidelným testováním. 
Je to řešení, jste pro?

U těch dětí nemoc neprobíhá 
často klinicky. Více jsou bezpří-
znakové. Takže se hledají formy, 
jak to uchopit. Testy pro školy 
jsou objednané. Teď běží proces 
očkování učitelů, takže to by 
také mohlo pomoci omezit šíře-
ní nákazy ve školách. Pokud by 
toto byla cesta, tak bych byl rád, 
protože už je načase, aby se děti 
do škol vrátily. 

Jde očkování dostatečně 
rychle?

Rezervy jsou vždy, ale fakt je, 
že očkování je cestou ze sou-
časné krize. Kraje dlouhodobě 
kritizují nerovnoměrné rozdělo-
vání očkovacích látek. Náš kraj 
je stále mezi těmi, které očkují 
méně. I hejtman Schiller na to 
upozorňoval, ale zatím to asi 
nepadlo na úrodnou půdu. Na 
duben máme všichni přislíbeno, 

že se to zlepší. A já tomu věřím. 
Vznikají a někde už i fungují 
v Ústeckém kraji velkokapacit-
ní očkovací centra, takže jakmi-
le bude dostatek vakcín, tak by 
nemělo nic masivnímu očko-
vání bránit. Pomoci by moh-
ly i dodávky vakcíny Johnson 
& Johnson. Vakcína je na roz-
díl od ostatních jednodávková 
a díky skladování s ní budou 
moci očkovat i praktičtí lékaři. 
Doufám, že dospělá populace by 
mohla být do září proočkovaná.

Nechal byste se naočkovat 
spornou vakcínou od Astra-
Zenecy?

Kolem té vakcíny proběhla 
negativní mediální masáž. Ast-
raZeneca úspěšně prošla novou 

rozsáhlou studií, která nezjistila 
žádné závažné vedlejší účinky. 
Takže se dá říct, že její poziti-
va předčí negativa. Na britskou 
mutaci, která je zde aktuálně 
nejvíce, zabírá dobře. A bohužel 
každá očkovací látka může mít 
nějaké vedlejší účinky. Do vakcí-
ny AstraZeneca bych určitě šel.

Jaké budeme mít léto? Objed-
nal byste si dovolenou v za-
hraničí?

Teď se mluví o zavádění 
takzvaných covid pasů, kte-
ré by mohly cestování usnad-
nit. Očkovaní to asi budou mít 
snadnější. Ti už o dovolené 
uvažovat můžou. Ale bude mezi 
námi ještě hodně lidí, kteří na 
očkování nedosáhnou. Kro-
mě očkování nás do zahrani-
čí dostane i negativní PCR či 
antigenní test a snad i přítom-
nost protilátek v těle. Já osobně 
vyčkávám a asi bych to zatím 
i doporučil. Přejme si, aby bylo 
do léta co nejvíc lidí oočková-
no, pak by se objevovaly jen 
ojedinělé případy, a ne velká 
ohniska, uvolnily by se nemoc-
nice a mohlo by se začít nor-
málně žít.  gz
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Rudolf Řepka: Někdy život připraví velká překvapení
Z křesla nejvyššího manažera českého 
fotbalu se na stadion žlutomodrých vrátil 
Rudolf Řepka. Od března vede klub jako 
jeho nový ředitel. Od návratu do klubu, kde 
vyrostl, si přeje, aby se co nejvíce fanoušků 
cítilo být součástí žlutomodré rodiny.

Jaký je po čtrnácti letech ná-
vrat na Stínadla?

Krásný. Ale ani to nevnímám 
jako návrat. Mám s teplickým 
klubem pouto, můj syn hraje 
v mládežnickém týmu a stále 
jsem měl díky práci ve FAČR 
přehled o teplickém klubu, 
hráčích, realizačním týmu. Cí-
tím se fantasticky. Mám tento 
klub v srdci. Je to, jako kdy-
bych se vrátil domů po týdenní 
dovolené.

Vrátil domů… takže máte 
k Teplicím hezký vztah?

V Teplicích jsem se narodil 
a vyjma studií v Praze a USA 
tady celý život žiji. I když jsem 
pracoval v Praze, tak jsem byd-
lel v Teplicích a dojížděl kaž- 
dý den. Jsem Tepličan tělem 
i duší. Teplice jsou krásné měs-
to. Miluji ho. 

To vás přivedlo i k tomu, že 
jste chod města chtěl ovliv-
ňovat na radnici?

Záleží mi na tom, co se ve 
městě děje. Byl jsem čtyři roky 
radní města Teplice a později 
také zastupitel. Já ale nejsem 

klasický politik. Vždy jsem byl 
sporťák, který chtěl kopat za 
sport a pomoci jako expert na 
problematiku sportu. 

Jaký je podle vás vztah měs-
ta k vašemu fotbalovému 
klubu?

Je důležité, aby byl vyváže-
ný. Cítím potřebu takový vztah 
dlouhodobě budovat. Měs-
to potřebuje fotbal a fotbal se 
neobejde bez města. Finanč-
ní podpora klubů je v jiných 
městech vyšší, ale nemyslím 
si, že vše je jen otázkou peněz. 
Můžeme si pomáhat a být si 
vzájemně přínosem. Cítím, že 
jsme na dobré cestě.

S klubem jste spjatý od dět-
ství. Co pro vás znamená?

Teplickému fotbalu vděčím 
za to, jakým jsem vůbec člo-
věkem! Tehdejší Sklo Union 
a jeho skvělí trenéři mi umož-
nili absolvovat první fotbalo-
vé krůčky v šesti letech přímo 
na Stínadlech, formovali moji 
osobnost a budovali vztah 
k fotbalu a žlutomodrému klu-
bu. No a novodobý FK Teplice 
mi umožnil zahrát si jak třetí 
ligu za seniorský rezervní tým, 
tak funkcionářsky vyrůst a na-
kouknout také do fotbalové 
Evropy. Navíc mi dal pevné zá-
klady k tomu, abych mohl roz-
víjet fotbal i celorepublikově, 
a to z unikátní pozice generál-
ního sekretáře. Kdyby nebylo 
teplického klubu, nikdy bych 
nedostal šanci dělat v životě 
to, co mě baví a naplňuje. Jsem 
za to moc vděčný a myslím, že 
právě teď přišel čas, abych to 
vše klubu svými zkušenostmi 
vrátil. 

Dá se srovnat klub, ze kte-
rého jste odešel v roce 2007, 
s tím, do kterého jste v roce 
2021 nastoupil? 

Je složité to hodnotit. Před 
14 lety, kdy jsem odcházel 
v době Františka Hrdličky, 
klub hodně znamenal. Byl hod-
ně propojený s okolím, s re-
gionem, s městem… byl vel-
mi respektovaným i v rámci 

fotbalové veřejnosti. 
Mám pocit, že v tuto 
chvíli se dostal 
malinko do 
šedi, a netu-
ším, čím to je. 
Věřím, že při-
spěji k tomu, 
aby Teplice 
na fotbalové 
mapě zase za-
čaly hrát vel-
kou roli. Asi 
nebudeme nej-
bohatší klub 
v lize, ale jsme 
stabilní, máme 
na čem budo-
vat a před se-
bou dobrou bu-
doucnost. Stal 
jsem se i před-
sedou okresního 
fotbalového svazu 
a chci docílit, aby 
kluby v regionu braly 
FK Teplice jako spojen-
ce a partnera. 

Teplice hrávaly ev-
ropské pohárové 
soutěže, teď 
jsou v půlce 
ligové ta-
bulky. 
Je to 

jen o financích, nebo prostě 
není pohoda v kabině, není 
touha vyhrávat? 

Vše je nakonec o financích. 
Rozpočet máme nižší asi o 30 
procent ve srovnání s dobou, 
o které jsme mluvili. Jsme jed-
ním ze tří klubů v lize, které 
mají vlastní stadion, a to je ne-
smírná finanční zátěž. K tomu, 
aby FK Teplice byl opět re-
spektovaným a úspěšným klu-
bem, vede jediná cesta. Musí 
začít být čitelný, mít strategii, 
věnovat se mládeži, stavět na 
odchovancích. Výchova hráče 
nebude stát nikdy tolik jako 
koupě hotového fotbalisty. 
I s relativně malým budgetem 
pak mohou Teplice hrát dob-
rou roli v lize. Asi ne evropské 
poháry, protože cesta k nim je 
těžká, ale my nechceme hrát 
šedý střed.

Zatím ta šeď je a fanoušci 
nejsou nadšení. Jaké vztahy 
byste s nimi chtěl mít?

Klub bez fanoušků – to není 
cesta. A je to vidět i teď, kdy 
nemohou na stadion kvůli 
pandemii. Fanoušci jsou krví 
klubu a pozitivními vibrace-
mi, bez kterých se žádný klub 
neobejde!

Jak hodně hráčům chybějí?
Obrovsky. Když jste fotbali-

sta a stoupnete si na stadion, 
kde není ani noha, je to najed-
nou úplně jiný sport.

Fanoušek je dvanáctý hráč.
Ano. Není to jednoduchá 

doba pro fanoušky ani pro hrá-
če. Potřebujeme mít toho dva-
náctého hráče na stadionu, 
a čím bude silnější, tím bude sil-
nější celý klub. Hodně fanouš-
ků bylo nazlobených, protože 
necítí z klubu sílu. Chtěl bych, 
aby z týmu bylo cítit, že se jde 
na hřiště vyhrát. Ale klub není 
jen „áčko“ a fanouškům mu-
síme dobře vysvětlit i tu naši 
strategii. Že už nejsme ve fázi, 

se narodil 26. prosince 1974 v Tep-
licích. Studoval na Gymnáziu Teplice 
a ukončil vysokoškolské studium na 
FTVS UK, se zaměřením na sportovní 
management. Před dvěma lety 
dokončil postgraduální studium ze 
sportovního práva. Absolvoval také 
jeden semestr na Bartlesville College 
v USA. S fotbalem začal v šesti 
letech. Zastával postupně funkce 
mluvčího, marketingového ředitele, 
sekretáře a také sportovního ředitele 
žlutomodrých. V FK Teplice působil až 
do roku 2007, než zamířil na pozici 
generálního sekretáře Fotbalové aso-
ciace České republiky (FAČR). Z této 
pozice odešel na konci roku 2018 kvůli 
vedení fotbalové asociace, s jehož 
praktikami se neztotožňoval. Od břez-
na je ředitelem FK Teplice. Je ženatý 
a má dva syny (13 a 16 let).

Rudolf Řepka

P R O F I L
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kdy budeme hrát každý rok 
o poháry, a že chceme, aby tady 
hráli odchovanci. Když se s tím 
fanoušci zosobní, tak nám pro-
minou, že pokaždé nevyhraje-
me. Na hřišti ale musí vidět tým 
s duší a touhou po vítězství. 

Jak jste se vlastně dostal na 
post generálního sekretáře 
FAČR?

Nebýt tehdejšího šéfa žlu-
tomodrých Františka Hrdlič-
ky, asi bych na FAČR nebyl. On 
mě upozornil, že je tohle mís-
to volné. Já jsem se přihlásil 
do výběrového řízení a vyhrál 
jsem ho. 

Fotbalová asociace už tehdy 
neměla úplně ideální pověst. 
To vám nevadilo?

Generální sekretář je uni-
kátní pozice. Je jedna jediná 
v České republice. Byla to ob-
rovská výzva. Říkal jsem si, že 
to bude obrovská zkušenost, 
která mě posune dál. A také 
jsem chtěl mít možnost fotbal 
ovlivňovat a měnit. I když ně-
kdo si mohl tehdy říct, že jsem 
jen další pohůnek Vlastimila 
Košťála (někdejší místopředse-
da FAČR). Ale šel jsem do toho 
s tím, že chci do té pozice pro-
mítnout vše, co znám a umím. 
Když jsem přišel, měla fotba-
lová asociace 50 zaměstnan-
ců, když jsem odcházel tak jich 
měla 150. V podstatě jako ře-
ditel s tak velkým arzenálem 
lidí měnit fotbal můžete. Důle-
žité je, jak kvalitní má asoci-
ace výkonný výbor, který činí 
nesmírně důležitá strategická 
rozhodnutí.

Kdo z předsedů FAČR, které 
jste zažil, vás nejvíc ovlivnil, 
něco naučil?

Zažil jsem čtyři (Pavel Mok-
rý, Ivan Hašek, Miroslav Pelta, 
Martin Malík) a od každého 
jsem si vzal něco. Pohybovat 
se v prostředí s těmito „šíb-
ry“ nebylo jednoduché. Ale 
třeba Miroslav Pelta, který je 
nyní poměrně hodně skloňova-
nou, až bych řekl, kontroverz-
ní osobou, mi dal volnou ruku 
a mohli jsme se pustit třeba do 
projektu elektronizace fotba-
lových agend. Povedlo se. Tím 
jsme český fotbal posunuli do 
nového tisíciletí. 

Když policie kvůli dotacím 
zasahovala v sídle FAČR, se-
brala tehdejšího předsedu, 
volala vás k výslechům, to 
asi byla drsná doba. 

Byl jsem u výslechu, ale když 

máte čisté svědomí, nemusíte 
se tím moc trápit… Ta situace 
ale byla hodně složitá. Minis-
terstvo nám tehdy řeklo, že do-
kud nebudou hotové audity, ne-
dají nám ani korunu. Mluvíme 
o miliardovém rozpočtu FAČR, 

číslo: 12

hudba: U2

jídlo: sushi

politik: nemám

krédo: Co tě nezabije, 
to tě posílí

M O J E  N E J
na kterém se ministerstvo 
podílelo více než polovinou. 
Klubům netekly žádné peníze 
a nebylo na údržbu sportovišť, 
na mzdy lidí, a když znáte je-
jich osudy… To nebyla vůbec 
lehká doba. 

Odešel jste z FAČR a stal se 
jedním z hybatelů F-evolu-
ce, která chce očistit český 
fotbal.

Z fotbalové asociace jsem 
odešel v roce 2018, protože už 
jsem nechtěl dál akceptovat 
způsob práce Romana Berbra 

(místopředseda FAČR obviněný 
z korupce a defraudace). Chci 
ale dál pomáhat fotbalu a očis-
tit ho. Právě proto jsme se 
pustili s mými dalšími kolegy 
a osobnostmi, jako je Vladimír 
Šmicer, Jan Koller, Milan Baroš 

do F-evoluce, která chce fotbal 
očistit odspodu.

Dají se nějaké zkušenosti 
z působení v asociaci využít 
teď v Teplicích?

Dají. Naučil jsem se naslou-
chat a respektovat každý ná-
zor a následně si vytvořit co 
nejreálnější obrázek o dané 
problematice. Za každé situace 
jsem myslím lidský a snažím 
se být vždy týmovým hráčem. 

Nynější návrat do žlutomod-
rého klubu se seběhl rychle. 

To ano. Někdy vám život při-
praví velká překvapení. Zřej-
mě nás život tak učí si užívat 
přítomnost, protože nikdo ni-
kdy neví, co bude zítra, za mě-
síc či za rok. Osobně to prostě 
beru tak, že se to mělo z ně-
jakého důvodu stát, raduji se 
z toho a více se nad tím neza-
mýšlím. 

Jste novým ředitelem klubu 
měsíc. Jaké to je?

Radostné, ale na druhou 
stranu také obrovská odpo-
vědnost. Beru to s maximální 
pokorou a respektem. Ředi-
tel klubu, kustod či recepční, 
všichni jsme jen součástí jed-
noho týmu, kde má sice každý 
své specifické úkoly, ale všich-
ni jdou po společné cestě ke 
stejnému cíli. 

Co všechno vás na postu ře-
ditele FK Teplice teď čeká?

Chci, abychom vytvořili 
pevné vztahy v oblastech po-
litických, obchodně-partner-
ských či sportovních. Musíme 
vytvořit pevné pouto a pocit 
sounáležitosti s naším klubem 
tak, aby se každý cítil být plat-
ným a hodnotným článkem 
naší žlutomodré rodiny. Jsme 
sice klub s bohatou tradicí, 
na kterou jsme náležitě hrdí, 
na druhou stranu jsme ale po-
řád relativně malý provinční 
klub, který jestli chce být ži-
votaschopný, musí se zaměřit 
především na rozvoj mládeže. 
No a k tomu je potřeba vybu-
dovat potřebnou infrastruktu-
ru. Je to běh na hodně dlouhou 
trať, ale o vybudování mládež-
nického tréninkového centra 
bychom se měli určitě pokusit. 
To je to, co může zajistit náš 
klub na dlouhá léta. V dneš-
ní složité době je totiž snížení 
závislosti na vlastníkovi a pří-
padně získání dalšího strate-
gického partnera naprosto roz-
hodující.  mse
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Michael Paraska: V teplickém aquaparku je  
s vypuštěnými bazény a bez návštěvníků smutno

Přestavěné a modernizova-
né teplické AQUACENTRUM 
je dva roky v provozu. Bě-
hem této doby bylo již třikrát 
uzavřeno vládními omezení-
mi v souvislosti s covid-19. 
K 31. březnu 2021 je AQUA-
CENTRUM zavřeno v součtu 
již 235 dní, což je téměř 8 mě-
síců. K tomu ještě jeden mě-
síc sice otevřeno bylo, ale ne 
celé a s výrazným omezením 
kapacity. Po dobu dalšího jed-
noho měsíce bylo sice v pro-
vozu, ale byla platná omezení 
v podobě kapacity.

„To vše se samozřejmě pro-
jevilo na hospodaření AQUA-
CENTRA a následky se budou 
projevovat ještě po znovuo-
tevření, neboť se budou pro-
dlužovat permanentky a ku-
pony, které byly nakoupeny 
před uzavřením, a díky tomu 
se nebudou nakupovat nové,“ 
uvedl ředitel Michael Paras-
ka. AQUACENTRUM prodlouží 
platnost již zakoupených per-
manentek, vstupenek a kupo-
nů bez problémů a překážek, 
ale v souvislosti s prodlužová-
ním permanentek má prosbu 
směrem k veřejnosti s jejich 
včasným dočerpáním. „Perma-
nentky nejsou na konkrétní 
osobu a čerpat je může kdo-
koliv,“ dodal Michael Paraska.

AQUACENTRUM Teplice po-
žádalo odbor územního plá-
nování a stavebního úřadu 
o prodloužení zkušebního pro-
vozu o další rok, z důvodu ne-
provozování. Zaměstnanci, ze-
jména techničtí pracovníci, se 
potřebují seznámit s novými 
technologiemi v rámci reálné-
ho provozování a díky tomu 

usilovat o co nejlepší optima-
lizaci provozu. „Taková opti-
malizace může trvat v rozmezí 
tří až pěti let, spíše horní hra-
nice se blíží k realitě. Není to 
jen o tom, naučit se pracovat 
s novými technologiemi, ale 
hledat správná nastavení pro 
úsporu provozních nákladů,“ 
říká ředitel AQUACENTRA.

AQUACENTRUM má vy-
puštěny bazény a je bez 

návštěvníků, což je velmi 
smutný pohled. I přesto je 
zde rušno. V rozpočtu na ten-
to rok má AQUACENTRUM 
schválený příspěvek na opra-
vu střešního pláště, pracuje 
se na dvou projektových do-
kumentacích. 

Jeden projekt s názvem 
„Nová přípojka termální vody 
pro AQUACENTRUM Tepli-
ce“ je zaměřen na zvýšení 

dodávek odpadní termální 
vody z lázní, kterou AQUACEN-
TRUM využívá pro chod tepel-
ných čerpadel a které nemá 
aktuálně dostatek, a s tím je 
spojená výměna přívodních 
potrubí na termální vodu. „Stá-
vající přívody termálních vod 
jsou staré téměř čtyřicet let, 
nejsou izolované, a dochází ke 
ztrátám na teplotě dodávané 
termální vody,“ uvádí Michael 
Paraska. Čím větší teplotu ter-
mální voda má, tím je větší i její 
využití v celém areálu. 

„Druhým projektem je v pod-
statě nadstavba proběhlé rekon-
strukce a modernizace. Projekt 
je zaměřen na venkovní práce 
a úpravy ploch pro návštěvní-
ky. Projekt se zabývá veškerými 
úpravami okolo celého areálu 
včetně úpravy stávající výmění-
kové stanice, rekultivace a mo-
dernizace venkovního sluně-
ní a přeložek sítí,“ říká ředitel 
AQUACENTRA.

„Věříme, že se snad již blíží 
nějaké světlo na konci tune-
lu a budeme moci zase AQU-
ACENTRUM otevřít pro ve-
řejnost a vychutnat si pocit 
plného areálu spokojených 
návštěvníků,“ dodal na závěr 
Michael Paraska.  zt
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Vyřazená tramvaj  
doputovala do Teplic

Zahradní dům stál  
před Bílinskou bránou 
Kolem Zahradního 
domu chodíme 
často. Víte ale něco 
o historii této krásné 
stavby? Budova byla 
postavena r. 1732 
teplickým zednickým 
mistrem Kristianem 
Laglerem na příkaz 
hraběte Františka 
Karla Clary-Aldringena, v prostoru u zámku, před Bílinskou 
branou u začátku Zámecké zahrady. Barokní bohatě 
členěné průčelí bylo původně v podstatě velkou kulisou 
a až v průběhu 19. století byla ke středovému sálu 
přistavěna boční křídla do dnešní podoby. Nad vchodem 
je v pískovci vyveden znak teplických držitelů Clary-
Aldringenů a strop sálu zdobí fresky kadaňského rodáka 
malíře J. F. Müllera. Dlouholeté sídlo zde má Severočeská 
filharmonie. V současné době, během normálního stavu, 
slouží Zahradní dům jako místo konání společenských 
událostí a koncertů, probíhají zde svatební obřady. 
V 1. patře se nachází městská galerie.

Lovecké pušky 
Součástí rozsáhlé historické 
sbírky teplického muzea je 
fond militárií, který prezentuje 
604 kusů (318 inventárních 
čísel a 230 přírůstkových 
čísel). Významnou část 
fondu zaujímají lovecké 
palné zbraně. V roce 2020 
prošly některé z nich 
konzervátorským zásahem 
v dílnách Regionálního muzea v Teplicích. Muzeum 
představuje tři z nich, které pocházejí z původní 
sbírky bývalého městského muzea v Krupce. V první 
řadě byla každá puška demontována na jednotlivé 
části. Následovalo odstranění koroze z kovových 
částí a následná stabilizace a konzervace. Perkusní 
zámek byl demontován na jednotlivé části, aby došlo 
k důkladnému odstranění korozních produktů i ze 
zakrytých míst. Dřevěná pažba byla očištěna od prachu 
a již nefunkčního nátěru pomocí technického lihu. Na 
závěr byla použita nová konzervační ochrana pomocí 
šelaku. Veškeré konzervační postupy byly samozřejmě 
prováděny za účelem zachování autenticity předmětů.

Jantarový prsten šlechtice 
Jedním z nedávno 
dokumentovaných sbírkových 
předmětů teplického muzea je 
část jantarového náhrdelníku 
a prsten, které byly součástí 
hrobové výbavy renesančního šlechtice Volfa z Vřesovic 
(1510–1569). Předměty se vzácně dochovaly v hrobce 
Vřesovců v teplickém zámeckém kostele Povýšení sv. 
Kříže, kde byly nalezeny při výzkumu v roce 1956. 
Kostel postavil Volf z Vřesovic v roce 1568, poté co 
zdědil hrad na Dobravské hoře a v roce 1543 se stal 
majitelem teplického panství a postupně získal Krupku, 
Kyšperk a další statky. Od roku 1547 byl nejvyšším 
písařem Království českého a v roce 1561 byl zvolen 
prezidentem zemské komory. Významně přispěl také 
k rozvoji lázeňství v Teplicích. Jantar je zkamenělá 
pryskyřice jehličnatých stromů, nejčastěji stará kolem 
50 milionů let. Nosil se hlavně kolem krku k zmírnění 
příznaků horečky a infekce, bolesti v krku, hlavy a zubů 
a proti nemocem dýchacího ústrojí. Z jakého důvodu 
s ním byl Volf z Vřesovic pohřben, se už nedozvíme, 
kochat se jeho krásou i dalších předmětů se díky 
muzejním sbírkám můžeme dodnes.  dam
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Teplice – V létě by klubem Knak 
opět mohla zaznít muzika. „Vý-
hledově chystáme na léto řadu 
koncertů, jsem ale stále skep-
tičtější,“ připouští Petr Samek 
z Knaku. 

Jen na červenec klub má 
naplánované koncerty Davi-
da Kollera, UDG , skupiny Sto 
zvířat. V srpnu by pak měl při-
jet Michal Pavlíček s kapelou 
a další fenomenální kytarista 
Luboš Andršt. 

„To všechno ale ještě uvidí-
me. Fanouškům bych vzkázal, 
ať neklesají na mysli. Všem 
bych rád popřál hodně zdraví,“ 
zavírá Samek.  zt

Most/ Teplice – Vyřazená tram-
vaj T3-SU s evidenčním čís-
lem 269 navždy opustila brá-
nu Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova. 

Přepravní firma ji odvez-
la na Teplicko. Podle mluvčí-
ho společnosti Jiřího Holého 
byla tramvaj nasazována od 
roku 1985 na linky v Mos-
tě a Litvínově. „V souvislosti 
s plánovanou obnovou vozo-
vého parku byla tramvaj na-
ložena a odvezena do svého 
nového domova na Teplicku, 
kde bude umístěna v areá-
lu soukromé firmy,“ doplňu-
je mluvčí dopravního podni-
ku.  gz

Muzeum chystá dvě virtuální výstavy: pohlednice a život pod mořem
Teplice – V teplickém regionál-
ním muzeu se v současné době 
dějí velké změny. Podle Evy 
Klášterkové z muzea je tou 
nejnovější výběr nového ředi-
tele. Chystají ale i nové virtuál-
ní výstavy. 

Muzeum je sice zavřené, ale 
i tak je u vás spousta novi-
nek.

To ano, aktualitou je vypsání 
výběrového řízení na obsazení 
místa ředitele teplického mu-
zea, které nám, jak doufáme, 
do léta zajistí nové schopné 
vedení. Z důvodu snížení letoš-
ního příspěvku od zřizovatele 
nebyla nyní několika kolegy-
ním a kolegům prodloužena 
smlouva, nebo byli propuště-
ni. Nově se také musíme každý 

týden nechat testovat, aby-
chom mohli do muzea, zejmé-
na tam, kde nelze potřebnou 
práci zajistit prostřednictvím 
home office. Přesto se snažíme 
dál plnit plán činnosti na rok 
2021 a udržovat prostřednic-
tvím sociálních sítí nepřetržitý 
kontakt s veřejností.

Co připravujete, na čem pra-
cujete?

V roce 2020 všechna mu-
zea a galerie zřizované Ústec-
kým krajem začaly evidovat 
své sbírky v novém jednotném 
evidenčním systému Musei-
on. Pracovníci na home offi-
ce se kromě řešení dlouho-
dobých vědeckovýzkumných 
úkolů věnují právě evidenci 
a kontrole evidovaných dat. 
V polovině dubna by měly být 
virtuálně zpřístupněny dvě 
výstavy, které právě dokonču-
jeme. K vidění budou žánro-
vé pohlednice, doplněné celou 
řadou trojrozměrných sbírko-
vých předmětů. Druhá výsta-
va pak představí exponáty ze 
zoologické sbírky, které sou-
visejí s životem nad a pod mo-
řem. Zajímavý bude také dub-
nový exponát měsíce, který 

představí naši úctyhodnou 
sbírku 535 kusů vajec 108 pta-
čích druhů.

Jak se muzejníci udržují 
v psychické pohodě? 

Muzejní práce není stresu-
jící, každého z nás ale samo-
zřejmě trápí, kolik lidí už kvů-
li pandemii zemřelo a kolika 
lidem zničila život, živnost 
nebo zdraví. I my se snažíme 
chovat co nejzodpovědněji, 
ale cítíme, že kultura se nyní 
v žebříčku priorit ocitla na 
jednom z posledních míst. To 
nás trápí a chtěli bychom to 
změnit, ne kvůli tomu, že pra-
cujeme v kultuře, ale protože 
i v letošní vlně pandemie platí 
loňské heslo: „Přežije-li kultu-
ra, přežije národ.“  dam

Klub Knak má velké plány na léto 
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Tepličanka pojede  
na světový šampionát 

Dresy s číslem 300 pro jubilanty 

Teplické gymnázium se loučí s bývalým ředitelem, milým společníkem

Mezinárodní šermířská fede-
race rozhodla o pořádání Mist-
rovství světa kategorie junio-
rů, juniorek , kadetů a kadetek. 
Naše Gábina Aigermanová se 
nominovala ze 4. místa v žebříč-
ku v kategorii juniorek. Už po-
řádání šampionátu je velký po-
čin pro nás pro všechny, kdo se 
v šermu pohybuje. Jistě budeme 
sledovat celou českou výpravu 
a budeme všem našim závod-
níkům v obou kategoriích a ve 
všech zbraních moc fandit. Gá-
bina byla úspěšná na finálových 
turnajích v září v rámci MČR jak 
v juniorkách, tak v seniorkách. 
Řádně a pravidelně se i v této 
těžké době připravuje se svým 
osobním trenérem, který jí vede 

od prvních šermířských krůčků 
– se svým otcem Frantou Aiger-
manem. Pro oddíl je jejich účast 
na MS velkým počinem a pev-
ně věříme, že po MS se budeme 
pomalu vracet k našim trénin-
kům a časem snad i turnajům. 
Připomenu Gábiny účast na ME 
ve Fogie a MS v Toruni v roce 
2019 v kategorii kadetek. Gábi-
no a Franto, držíme palce a máte 
naši plnou podporu.

 Klub sportovního šermu Teplice 

Hráči FK Teplice Tomáš Gri-
gar a Jakub Řezníček nedávno 
dosáhli velkého sportovního 
jubilea, díky třista startům ve 
FORTUNA:LIZE totiž oba vstou-
pili do Klubu legend. Tomáš 
Grigar zaznamenal jubilejní 
start v zápase s Jabloncem, ze 
302 startů, které má na kon-
tě, jich hned 278 bylo v teplic-
kém dresu. V tomto kritériu 
je druhým brankářem histo-
rie žlutomodrých, před ním je 
jen s 339 starty Jiří Sedláček. 
Na Stínadla Grigar přišel na 
začátku roku 2009 ze Sparty. 
Jakub Řezníček během své kari-
éry prošel několik klubů české 
nejvyšší soutěže, nastupoval 
postupně v Příbrami, Mladé Bo-
leslavi, Českých Budějovicích, 
Spartě, Brně, Plzni, Olomouci 
a nyní v Teplicích. Nejvíce star-
tů zaznamenal v dresu Mla-
dé Boleslavi. Ve žlutomodrém 
dresu zatím nastoupil celkem 

Na naši školu přicházejí 
kondolence k úmrtí našeho uči-
tele, kolegy a bývalého ředite-
le Bohumila Fišera. Posílají je 
hlavně jeho bývalí žáci, kteří na 
něj vzpomínají s láskou i vděč-
ností, přicházejí i od dalších lidí, 
kteří s ním měli co do činění. 
Děkujeme za ně. Na naši školu 
nastoupil 1. září 1971 po studiu 
na MFF UK jako učitel matema-
tiky a fyziky. Již jeho první hod-
nocení po půlroční praxi uvádí, 
že „klasifikuje mírněji“ a „má 
velmi dobrý vztah k žákům“. 
Bylo to trefné a vydrželo to po 

celou jeho učitelskou kariéru. 
Kolega Fišer – Bohoušek, jak 
jsme mu všichni říkali – byl mír-
ný a laskavý člověk. Snad nikdy 
nenechal nikoho propadnout, 
ačkoli vyučoval předmětům, 
ke kterým měli žáci většinou 
velký respekt, a u jiných učite-
lů z nich mnozí neprospěli. Na 
podzim 1981 povýšil do funkce 
zástupce ředitele, kterou vyko-
nával jen dva roky – do 15. lis-
topadu 1983. Od následujícího 
dne se totiž stal ředitelem Gym-
názia Duchcov. Do sousední-
ho města vlastně odešel proto, 

aby si zkusil ředitelování na 
menší škole a aby se připravil 
na vedení školy mnohem větší. 
10. září 1987 byl jmenován do 
funkce ředitele Gymnázia Tep-
lice. Jeho návrat na naši školu 
byl velkolepý. Všichni jsme se 
tady moc těšili, až vystřídá do té 
doby vládnoucí ředitelku Elišku 
Luxovou. A Bohoušek nezkla-
mal. I jako náš šéf byl stále milý, 
mírný a nekonfliktní. Ve funkci 
se ctí přestál bouřlivé období 
let 1989–90. Jako ředitel skončil 
30. června 1992, ale již od 1. srp-
na 1994 se do vedení školy vrátil 

– jako zástupce ředitele. Prostě 
se ukázalo, že to bez něj nejde. 
A ředitele zastupoval po dalších 
16 let – až do 31. července 2010, 
kdy odešel do důchodu. Ani pak 
však na své gymnázium nepře-
stal docházet a až do června 
2017 zde vyučoval na částečný 
úvazek fyziku. Další působení 
pak znemožnilo jeho nemocné 
srdce. Na pana Bohumila Fiše-
ra budeme vzpomínat jako na 
poctivého člověka, dobrého uči-
tele, příjemného společníka, se 
kterým bylo milé pobýt.

 Gymnázium Teplice 

Andělská soutěž zná své vítěze
Do prvního ročníku soutě-

že v roce 2012 bylo přihlášeno 
105 obrázků převážně teplic-
kých dětí. V letošním roční-
ku bylo přihlášeno 478 ob-
rázků a výtvarných děl z 61 
škol a zařízení pro děti z celé 
republiky. Těší nás, že ač bylo 
obrázků o něco méně, počet 

zapojených škol byl jen o tři 
školy nižší než v loňském 
roce. To nám přineslo samo-
zřejmě radost, ale zároveň je 
stále těžší vybrat vítěze. Téma 
9. ročníku bylo „Náš domácí 
anděl“. 

 Salesiánské středisko Štěpána Trochty, 
Teplice 

Huskies virtuálně vyrazili do Rigy 
se děti více hýbaly. On-line 
tréninky máme jednou týdně, 
účast na nich všechny trené-
ry dost trápí. Minulý týden se 
ale po našem apelu na rodiče 
účast zvedla, tak snad to tak 
bude pokračovat a rodičům 
bych za to chtěl poděkovat,“ 
sděluje šéftrenér klubu Mar-
tin Cimrman. „Různé výzvy 
se plnily už na podzim, a i teď 
na jaře. Věříme, že se soutěž 
bude všem líbit a že se budou 
chtít děti vytáhnout před svý-
mi trenéry a kamarády. Pro 
ty nejlepší třídy i jednotlivce 
máme připravené zajímavé 
ceny. Chceme dát dětem další 
možnost, jak si trošku opepřit 
individuální přípravu, a všich-
ni doufáme, že tohle všechno 
brzy skončí,“ dodává.

 HC Huskies Teplice
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Minulý rok na podzim hrá-
či Huskies soutěžili v malo-
vání obrázků svých trenérů 
a teplického zimního sta-
dionu. Nově přichází trené-
ři s další klubovou soutěží. 
A tentokrát se u toho budou 
muset hokejisti a hokejist-
ky více hýbat. V březnu od-
startovala soutěž s názvem 
„Kdo dorazí dřív do Rigy“. Jde 
o virtuální cestu z Teplic do 
lotyšské metropole Rigy na 
MS v ledním hokeji. Vyhod-
nocovat se budou jak výkony 
jednotlivců, tak všech kate-
gorií HC Teplice, které budou 
soupeřit mezi sebou. Děti bu-
dou mít i možnost porovnat 
své výkony s výkony svého 
trenéra. Cestou se v určitých 
úsecích budou plnit i další 
úkoly a výzvy. „Chceme, aby 

ke 42 utkáním, ve kterých na-
střílel třináct branek. Oběma 
k jubileu předal předseda před-
stavenstva žlutomodrého klubu 
Pavel Šedlbauer dres s číslem 
300 a zarámovanou fotogra-
fii z jejich jubilejního duelu. 
„Chtěli bychom oběma pogra-
tulovat před fanoušky při ně-
kterém z ligových zápasů, ale 
bohužel momentálně fanoušci 
nemohou na stadiony a součas-
ně je také striktní zákaz veš-
kerých ceremoniálů před zápa-
sy podle protokolu LFA, proto 
jsme zvolili alespoň tuto cestu,“ 
řekl ředitel klubu Rudolf Řepka.

 FK Teplice 

I. kategorie: děti předškolního věku 

1. místo Lilly Karolina Gaňa, MŠ Zdiměřice Zvláštní cena poroty: Kolektiv dětí 
MŠ Žalany

2. místo Veronika Sladkovská, 91. MŠ Plzeň

3. místo Anastázie Hošková, 91. MŠ Plzeň

II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ 

1. místo Eliška Vondráčková, ZŠ Ročov Zvláštní cena poroty: Sára Šebek, 
ZŠ Husova, Podbořany2. místo Anna Kolaříková, ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

3. místo Kateřina Vinšová, ZŠ Ročov

III. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ, studenti a dospělí 

1. místo Mária Brožová, Jenišovice u Jablonce nad Nisou Zvláštní cena poroty: Daniela 
Polendová, ZŠ Horní Slavkov2. místo Michal Vojtík, SOŠ V. Hollara, Praha

3. místo Magdaléna Mazourová, ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 8.–10. 4., 13.–15. 5.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 27.–29. 4.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – 
u hřiště 5.–7. 4., 10.–12. 5.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
4.–6. 5.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 26.–28. 4.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 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 1487-8 – parkoviště naproti 
OKAY 2 30. 4. – 3. 5.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 8.–10.4 ., 13.–15. 5.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 12.–14. 4., 
17.5–19. 5., 21.–23. 6.
Hlávkova 2.–5. 4., 7.–10. 5.
Husova x Arbesova – na parkovišti 29. 4. –1. 5.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků  
20.–22. 4., 25.–27. 5.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží  
23.–26. 4., 28.–31. 5.
Krušnohorská – parkoviště 16.–19. 4.,  
21.–24. 5.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
5.–7. 5.

Kopřivová x Trnková 16.–19. 4.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 23.–26. 4., 28.–31. 5.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 1.–3. 4.
Nedbalova x Fibichova 6.–8. 5.
Potoční ul. 15.–17. 4., 20.–22. 5.
Proboštovská x Táborská 9.–12. 4.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
9.4.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 6.–8. 5., 10.–12. 6.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 27.–29. 4., 1.–3. 6.
Severní x Na Haldách 8.–10. 4.
Scheinerova 23.–26. 4., 28.–31. 5.
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 
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 6.–8. 5., 10.–12. 6.
Doubravická 1683-4 15.–17. 4., 20.–22. 5.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 8.–10. 4., 13.–15. 5.
Kosmonautů 15.–17. 4.
Kpt. Jaroše 1620 10.–12. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 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) 27.–29. 4., 1.–3. 6.
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 30. 4.–3. 5., 4.–7. 6.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 7.–10. 5., 
11.–14. 6.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 12.–14. 4., 
17.–19. 5.
Fučíkova stezka x Foersterova 16.–19. 4.,  
21.–24. 5.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 7.–10. 5., 11.–14. 6.
J. Hory x U Horského pramene 23.–26. 4.,  
28.–31. 5.
J. Hory x Vančurova 16.–19. 4., 21.–24. 5.
J. Suka 2591 28.–30. 4.
Jankovcova u garáží (tabák) 9.–12. 4.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
23.–26. 4., 28.–31. 5.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 2.4–5. 4.,  
7.–10. 5., 11.–14. 6.
Křičkova x Škroupova 3.–5. 5., 7.–9. 6.
Křížkovského 2508-10 9.–12. 4.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
5.–7. 5., 9.–11. 6.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
22.–24. 4., 27.–29. 5.

Potěminova x K. Čapka 3.–5. 5., 7.–9. 6.
Raisova 2573 – vnitroblok 16.–19. 4.
Zeyerovo nám. 1300 19.–21. 4.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 27.–29. 4., 1.–3. 6. 
P. Holého x Purkyňova 13.–15. 4.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 26.–28. 4., 
31. 5.–2. 6.
Alejní 2754 – zeleň 19.–21. 4.
Dubská x Brožíkova 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6.
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 28.–30. 4 .
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 
2786-9 30. 4.–3. 5., 4.–7. 6.
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 
7.–10. 5., 11.–14. 6.
Rohová 185 – z boku domu 29. 4.–1. 5., 3.–5. 6.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
26.–28. 4., 31. 5. – 2. 6.
Stará Mlýnská x Souběžná 6.–8. 4.
Svatováclavská x Vladislavova 29. 4.–1. 5.
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Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
19.–21. 5., 23.–25. 6.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Školou 29. 4. – 1. 5., 3.–5. 6.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 6.–8. 4., 
11.–13. 5., 15.–17. 6.
Habrová 3082-3 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 28.–30. 4., 2.–4. 6.
Novoveská 3090-3 13.–15. 4.
Bílinská – točna MHD 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 4.–6. 5., 8.–10. 6.
Jugoslávská 2534-5 21.–23. 4.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 5.–7. 5.,  
9.–11. 6.
Ostravská x Bulharská 20.–22. 4., 25.–27. 5.
Slovenská 2638 9.–12. 4.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 3.–5. 5., 
7.–9. 6. 
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 4.–6. 5., 8.–10. 6.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 3.–5. 5., 7.–9. 6.
U Soudu 21.–23. 4.
V Břízkách – točna MHD 5.–7. 5., 9.–11. 6.
Vrázova x Svojsíkova 14.–16. 4.
Americká x Londýnská – u trafostanice  
26.–28. 4., 31. 5.–2. 6.
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 30. 4.–3. 5., 4.–7. 6.
Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická 
6.–8. 4.
Litoměřická 5.–7. 4.
Mostecká x Ruská 3.–5. 5., 7.–9. 6.
Sokolovská cesta 340 28.–30. 4., 2.–4. 6.
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. 5.–7. 5.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 13.–15. 4., 18.–20. 5.
Hudcov, Panoráma 9.–12. 4., 14.–17. 5.

BARYK  
Baryk je u nás krátce, 
ale vypadá jako hodný 
pejsek. Byl přijat z ji-
ného útulku, je aktivní, 
ale žádný blázen. Byl 

vyhublý, k lidem se chová hezky. 
Snášenlivost se psy zatím není 
vyzkoušena. Je čistotný, byl zřejmě 
zvyklý žít uvnitř.

VALENTÝN – ROCKY  
Je typický představitel 
plemene bull. Má 
obrovskou sílu, je to ak-
tivní a temperamentní 
atlet, je velmi šikovný. 

Přitom je to milovník lidí a lidské 
přítomnosti. Vzhledem k tomu, že 
si ho majitelé předávali jako horký 
brambor, tak má trochu zmatek ve 
výchově a v povelech a je potřeba ho 
naučit, jak má tu svoji energii využít 
správným směrem.

MAIKEL  
Drobný citlivý Maikel 
opět v útulku. Maikel se 
nám 2x 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 mu-
sel z domova ze dne na den, v první 
adopci také 2x kousnul (během 
3 měsíců). 

BOBÍK  
Dal by se nazvat 
putovním pejskem. 
K nám se dostal poté, 
co ho někdo pochybné 
existence věnoval 

někomu jinému, ten ho měl 2 dny 
a doma byl pejsek zřejmě nervózní 
z dětí a dal to najevo. 

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

V Teplicích fungují další dvě odběrová místa na antigenní testování. Sytě žlutý odběrový 
kontejner najdete vedle Domu kultury v centru města, druhý na parkovišti u obchodního 
centra Olympia. Zájemce zatím berou i bez předchozího objednání, ale pokud chcete mít 
jistotu, tak se můžete zarezervovat na https://testovani.zarezervujse.cz.  gz

D A L Š Í  O D B Ě R O V Á  M Í S T A
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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


