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Lázeňská podpoří lokální  
umělce a hospody
STRANA 4

Zprávy

Ota 
Váňa

Lézt do ledové vody 
mi dělá krásně na duši
STRANY 8–9

Bezmoc je to nejtěžší,  
říká sestřička z JIP
STRANA 6

Zdraví 
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V O L N Ý  Č A S

Tajemné keltské hradiště u Lukova 
Chcete si užívat hezké jarní počasí na zajímavém 
místě v regionu spjatým s historií. Tak si zajeďte 
na keltské hradiště Hradišťany u Lukova. Druhá 
nejvyšší hora Českého středohoří (752 m n. m.) 
je opravdu tajemné místo. Plochý vrchol hory má 
skoro čtyři hektary. Dodnes je ohraničení tvořeno 
velikými kamennými valy. Nacházelo se tu totiž 
hradiště knovízské kultury z 9. až 8. století před 
naším letopočtem. Po těchto obyvatelích si mís-
to oblíbili i Keltové. Po nich bylo po chuti i Slova-
nům. Jedná se o nejvýše položené starověké hra-
diště v ČR. Pokud se na místo vydáte autem, tak 
jej nechte zaparkované na rozcestí u Ostrého. To 
je asi kilometr na západ od obce Dřevce. Odtud pěšky za zhruba tři a půl kilometru 
dojdete až k hradišti.  dam

T I P Y  N A  V Ý L E T

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.
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Z Telnice na Komáří vížku 
Horské louky u Telnice 
spadají do Habartické 
zóny, mají rozlohu 30 ha 
a zasahují až mezi lyžař-
ské vleky. Náš výlet za-
čneme právě zde, na za-
stávce v Zadní Telnici. 
Z Ústí nad Labem, z Mí-
rového náměstí, sem 
jezdí autobus DÚK číslo 
451. Od točny autobusů 
v Zadní Telnici vystou-
píme po zelené turistic-
ké trase do lyžařského 
střediska Adolfov. Odtud vyrazíme po červené turistické trase přes Habartice a Foj-
tovickou pláň na Komáří vížku. Komáří vížka je již od 18. století rájem turistů. Sou-
časná rozhledna byla postavena majitelem zdejšího panství C. Aldringenem roku 
1857. Výhled z Komáří vížky je jedním z nejkrásnějších v Krušných horách. Z Komáří 
vížky se svezeme dvousedačkovou lanovkou, která se pyšní dvěma NEJ. Byla vybu-
dována v letech 1950–1952, a je tak nejstarší visutou lanovou dráhou v České re-
publice. Její délka je 2 348 metrů. Bývá udávána jako nejdelší osobní lanovka bez 
mezistanic. Od dolní stanice lanovky (v obci Krupka–Bohosudov) se ulicí Lípová (po 
žluté turistické trase) vydáme na Mariánské náměstí, odkud se zpět do Ústí nad 
Labem dopravíme autobusem DÚK číslo 458.  dam

Naučná stezka do zapomenutého pohraničí 
Co navštívit Mordovou rokli v povo-
dí Slatinného potoka, jenž odtéká do 
Německa. Právě touto částí nás pro-
vede NS Zapomenuté pohraničí, kte-
rá začíná na vrchu stolové hory Děčín-
ský Sněžník u rozhledny a její délka je 
přibližně 20 km. Byla vystavěna v roce 
2013 a po celé její délce nás 19 cedu-
lí informuje o poutavé historii Sněžní-
ka, Tisé, Ostrova, Petrovic a Krásného 
lesa. V obci Petrovice přechází trasa naučné stezky právě do Přírodního parku Vý-
chodní Krušné hory. Konkrétně u zastávky Petrovice-konečná, kam dojedeme au-
tobusem DÚK číslo 452 z Mírového náměstí v Ústí nad Labem. Od zastávky půjde-
me 250 m podél silnice směrem do Petrovic, pak NS zabočuje do lesa. Po necelých 
4 km nás NS zavede právě do Mordové rokle. NS dále pokračuje přes Krásný les do 
osady Adolfov. Z Adolfova sejdeme po zelené turistické trase do Zadní Telnice, od-
kud vyrazíme autobusem DÚK číslo 451 zpět do Ústí nad Labem.  dam

Vydejte se na Pravčickou bránu 
Cestovat už se zase 
může, tak co si vyra-
zit na výlet třeba na 
Pravčickou bránu? Na 
svém místě stojí odne-
paměti. Je výsledkem 
milióny let trvající-
ho zvětrávání v méně 
odolné části skalní-
ho masivu, tvořené-
ho kvádrovými pískov-
ci turonského stáří. V počátcích turistického objevování krásy Pravčické brány stával 
u její paty malý kůrou pobitý domek, sloužící jako výčep. Přístupová cesta od Hřen-
ska zv. Pelagiensteig byla vydlážděna již koncem 70. let 19. stol. a tehdy došlo i k vy-
budování promenádní stezky směrem k Mezní Louce. Roku 1881 nechal majitel pan-
ství kníže Edmund Clary-Aldringen vystavět u Pravčické brány výletní zámeček Sokolí 
hnízdo. Od místa vstupu do areálu se rozbíhají upravené stezky a schodiště na jed-
notlivé vyhlídky, odkud můžeme pozorovat samotnou Pravčickou bránu nebo se ko-
chat působivými pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pravčickou bránu navští-
vily od dob, kdy byla „objevena“ pro turistiku, prokazatelně milióny lidí. Mezi mnoha 
známými osobnostmi se jejím půvabům obdivoval hned dvakrát – v letech 1831 
a 1851 – slavný autor pohádek Hans Christian Andersen. Je bezesporu jasné, že také 
zde načerpal mnoho inspirace pro svou práci. K Pravčické bráně se lze dostat po zna-
čené naučné stezce a pouze pěšky z obce Hřensko nebo z obce Mezní Louka. Jedná 
se o delší, ale snadnější trasu dlouhou 6,5 kilometru.  dam

Vlčí kámen u Hrobu
Kopec Vlčí kámen, vysoký 
613 m n.m., je součástí Krušných 
hor a najdete jej severně na měs-
tem Hrob a severozápadně od 
Dubí. Jedná se o rozměrný skalní 
útvar a zajímavý krajinný prvek. Na 
Vlčím kameni můžeme vidět různé 
skalní útvary, a to balvanové prou-
dy, mrazové sruby a úpatní haldy. 
Kolem vrcholku Vlčího kamene pro-
chází modrá turistická značka, jež 
vede z města Dubí a pokračuje dále do horské rekreační obce Mikulov.  damNejvětší rašeliniště Českého středohoří 

Věděli jste, že u Milešovky se na-
chází přírodní rezervace Březina? 
Najdete ji na severním a severo-
západním svahu Bukového vr-
chu a jihovýchodně od Kostomlat 
pod Milešovkou. Přírodní rezerva-
ce byla na místě vyhlášená v roce 
1969 a rozkládá se na 11,9 hek-
taru. Najdete ji v nadmořské 
výšce 570–650 metrů. Přírod-
ní rezervaci tvoří stará květnatá 
bučina. Stromy jsou zde staré až 170 let. Najdete tady i mladé rašeliniště se dvěma 
plovoucími ostrůvky. Do něj byla uměle vysazena rosnatka okrouhlolistá. Nyní je na 
místě dominantním druhem. Daří se zde také bublinatce jižní a suchopýru úzkolisté-
mu. Ze živočichů tu můžeme vidět mimo jiné mloka skvrnitého, kuňku obecnou, zmi-
ji obecnou či skokana ostronosého. Do rezervace se bez problémů dostanete po čer-
veně značené stezce, která spojuje Černčice a Lukov. Lze se na ní připojit ze silnice 
Kostomlaty – Milešov.  dam
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Teplice chtějí lepší MHD; 
založí dopravní podnik
Teplice – Novou vlastní doprav-
ní společnost by už brzy moh-
ly mít Teplice. „Změna přístu-
pu k zajišťování dopravy není 
motivována cenou, ale cílem 
je vylepšit a nadále vylepšo-
vat hromadnou dopravu pro 
občany města,“ řekl primá-
tor Hynek Hanza. Kvalita slu-
žeb klesá, a navíc není vede-
ní města příliš spokojeno se 
servisem vozů.

Výhodou je, že vozy i trolej-
busovou trať včetně zázemí ve 
vozovém areálu vlastní město 
a Arrivě je na základě smlou-
vy propůjčuje. A protože má 
město postavenou dopravu na 
trakci, soukromých společ-
ností, které by se mohly při-
hlásit do soutěže, příliš není. 
Podmínky by nejspíše mohla 
splnit znovu jen Arriva.

Město v posledních letech 
kupuje nové hybridní trolej-
busy, plánuje rozšíření tratí 
i do dalších ulic, kde zatím 

jezdí pouze autobusy. Vedení 
radnice si do léta nechá zpra-
covat právní analýzu, v jakém 
režimu bude nová společnost 
fungovat, a předběžnou fi-
nanční rozvahu, kolik peněz 
celá transformace bude stát. 
Změna v dopravě by měla na-
stat od ledna 2024.  gz
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Jana Jirešová 
49 let,  
obchodnice 
 
Odmítám, aby 
nový atletický 
stadion vyrostl 

na Třešňovce. Je to místo, kam 
chodí mnoho Tepličanů za klidem 
a odpočinkem. Nechápu, jak něco 
takového mohlo někoho vůbec 
napadnout. Já bych ho postavila 
někde za městem, ale ať je dostup-
ný MHD. 

Hanka Eliášová 
28 let,  
ekonomka 
 
Vím, že je to celé 
ještě otevřené, 
ale líbí se mi 

takové ty volné plochy kolem 
Doubravky, tam by se hodil a je 
to kousek od města. Třešňovku, 
o které se mluví, bych ale nechala 
volnou, tam je to hezké na pro-
cházky. 

Hana Marxová 
43 let,  
pracovnice sáz-
kové kanceláře 
 
Pokud bude 
volné přístupný 

Tepličanům a nebude jen pro 
vyvolené, ať ho klidně postaví na 
Třešňovce, myslím si, že jiných 
zelených ploch máme ve městě 
spousty. 

Eliška Beňková  
38 let,  
obchodnice 
 
Atletický stadion 
by byl fajn třeba 
někde u Zámecké 

zahrady nebo pod Doubravkou. Musí 
být ale pro lidi dostupný, takže by 
měl být co nejblíže městu. Blízko 
Teplic atleťák je, ale ten je jen pro 
zvané. 

Simona Malá 
45 let,  
pekařka  
 
Tohle mě nějak 
netrápí. Já cho-
dím sportovat do 

lesa nebo do fitka. Ale chápu, že pro 
řadu lidí je to důležité. Slyšela jsem, 
že by měl stát na Střešnovce nebo 
snad v Trnovanech? Ať se k tomu 
vyjádří lidé, kteří v těchto částech 
města žijí. 

Zita Topinková 
57 let, 
samostatná 
účetní 
 
Spoléhám 
v tomto na ve-

dení města a na lidi, kteří v částech 
města, o kterých se uvažuje, žijí. Já 
mám jiné starosti než řešit, kde bude 
stadion. Ale jasné je, že pro spoustu 
lidí to je důležité, to nepopírám. 

Kde by měl vyrůst nový atletický stadion?

A N K E T A

 Anketu připravil Daniel Mareš.

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 372/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP), Kia Ceed a Ceed SW: 1,3-6,8 l/100 km 29-153 g/km. Vyobrazená cena 374 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi Ceed Spin 1.0 T-GDi (100k) a zahrnuje slevu 40 000 Kč vč. DPH a Výkupní bonus ve výši 20 000 Kč 
vč. DPH. Reprezentativní příklad financování Ceed Spin 1.0 T-GDi (100k) s programem 0% úrok; pořizovací cena 374 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 243 737 Kč, akontace 35% (131 243 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 9,87 % p.a.; měsíční 
(1.-36.) splátka úvěru 6 770 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 737 Kč, POV 213 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 625 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 280 545 Kč, pojištění sjednáno 
u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.5.2021.
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Kde bude nový stadion, město 
neví, na projekt má 4 miliony

Z bývalé školy bude 
dům pro seniory 

Lázeňská podpoří lokální umělce i hospody

Teplice – Plánovaná výstavba 
atletického stadionu, zejména 
jeho možné umístění na Třeš-
ňovce, budí vášně. Tepličané 
na sociálních sítích řeší, že 
by se měl zastavit kus zeleně, 
který je využívaný k relaxaci 
a procházkám. Samotné umís-
tění stadionu a jeho konečné 
parametry, podle kterých se 
vypracuje projektová doku-
mentace na konkrétní lokalitu, 
bude vedení města konzulto-
vat i s veřejností. V rámci vy-
hledávací studie by připadal 
v úvahu areál Hvězdy Trnova-
ny, Třešňovka nebo Doliny–No-
vosedlická.

„Zadali jsme studii, která 
měla za cíl najít vhodné umís-
tění, a jeden z parametrů bylo 
to, že by šlo o pozemky měs-
ta. V prosinci jsme prezento-
vali lokality, kde by se stadion 
mohl vejít. Teď se budeme bavit 
o vhodnosti těchto lokalit,“ vy-
světluje náměstek primátora 

Duchcov – Několik let nevyuži-
tou budovu bývalého učiliště 
promění Duchcov v dům pro 
seniory. Město tam vybuduje 
dvanáct bytů, z nich bude je-
denáct bezbariérových. Podle 
duchcovského starosty má pro-
jekt za téměř 23 milionů korun 
odstartovat ještě letos. Výstav-
bu chce město financovat jak 
z dotace, tak z vlastních zdrojů. 
„Celková cena je 22,8 milionu 
korun, z toho dotace by měla být 
6,6 milionu. Zbytek město uhra-
dí ze svých zdrojů,“ řekl starosta 
a dodal, že pokud město dotaci 
získá, začnou práce letos v říjnu 
a hotovo by mělo být do roka. 
Budovu učiliště v Bezručově uli-
ci získalo město od Ústeckého 
kraje v roce 2015.  gz

Infocentrum přesídlí 
kvůli rekonstrukci
Teplice – Městské informační 
centrum dočasně mění adre-
su. Infocentrum na Benešově 
náměstí projde rekonstrukcí 
a turisté i občané města na-
jdou přechodně infocentrum 
v Dlouhé ulici v prostorách Vi-
sit Teplice. „Předpokládáme, 
že během následujících týdnů 
by mohlo začít fungovat,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl. 
V současné době byla vypsaná 
veřejná zakázka na projekto-
vou dokumentaci rekonstrukce 
infocentra. „Jakmile bude ho-
tový projekt, budeme soutěžit 
subjekt, který turistické infor-
mační centrum zrekonstruuje,“ 
doplňuje Štábl.  gz

Jiří Štábl a dodává, že se měs-
to chystá k oficiálnímu jedná-
ní oslovit i Hvězdu Trnovany. 
„Jakmile budou hotové podkla-
dy k tomuto sportovišti, tak to 
projednáme v pracovní skupi-
ně a výsledky odprezentujeme 
i obyvatelům. Počítáme i s ve-
řejnou diskuzí,“ uzavírá Štábl.

V rozpočtu na tento rok se 
počítá s částkou 4 miliony ko-
run na projektovou dokumen-
taci. Podle prvotních odhadů 
by stavba atletického stadio-
nu i s halou mohla vyjít až na 
100 milionů korun, zhruba po-
lovinu částky chtějí Teplice čer-
pat z dotačních programů.  gz

Teplice – Rezignovat na zahájení 
lázeňské sezony nemá v plánu 
vedení města. Ale velkolepou 
akci, na kterou běžně každý 
rok zavítaly do města desetiti-
síce lidí, chce udělat v komor-
nějším duchu.

„Přiklonili jsme se k před-
stavě, že se akce rozprostře po 
celém městě. Půjde o lokál-
ní akci, kde se představí více 
umělců po městě,“ vysvět-
luje letošní podobu Lázeň-
ské náměstek primátora Jiří 
Štábl a dodává, že by šlo jak 

o podporu lokálních umělců, 
tak teplických restaurací.

Program by měl být znám 
nejpozději začátkem května 
a akce se tradičně uskuteční 
poslední květnový víkend. „Sa-
mozřejmě budeme vycházet 
z daných epidemiologických 
opatření, ale věříme tomu, že 
už to bude reálné,“ dodává 
Štábl. 

Slavnostní zahájení lázeň-
ské sezony patří k největším 
open air akcím v Teplicích. 
Letošní, trochu jiné zahájení 

lázeňské sezony proběhne už 
po 867.  gz

Myčka čistí kontejnery 
přímo v ulicích
Teplice – Během letošního jarní-
ho úklidu provádí společnost 
Marius Pedersen prostřednic-
tvím zvláštního vozu se speciál-
ní nástavbou mytí odpadových 
nádob a kontejnerů. „Postupně 
budou umyty a vydezinfikovány 
kontejnery umístěné na veřej-
ných prostranstvích, určené pro 
komunální i tříděný odpad z do-
mácností,“ řekl primátor města 
Hynek Hanza a doplnil, že čiště-
ní probíhá za využití dvou mo-
bilních myček tlakovou vodou 
o teplotě 60 až 80 °C s příměsí 
dezinfekčního prostředku s an-
tibakteriální přísadou. Proces 
mytí a dezinfekce nádob probí-
há zároveň se svozem odpadu. 
Svozové vozidlo nejdříve vysype 
odpad a poté nastoupí mycí vůz, 
který prázdné nádoby sklopí do 
svých útrob, kde probíhá tlakem 
vody vlastní mytí.  gz

Pár kriticky ohroženého dravce  
se usídlil na komíně výtopny
Teplicko – Na komíně bývalé vý-
topny v Proboštově se zahníz-
dil sokolí pár. Samice tohoto 
kriticky ohroženého dravce 
sedí na vejcích. „Letos mě po-
těšilo, že ihned po instalaci 
sokolí budky na komíně býva-
lé výtopny v Proboštově mi už 
večer posílala fotopast první 
snímky sokolího páru, který si 
na střídačku v budce lebedil,“ 
říká ornitolog Václav Beran, 
výzkumný pracovník ALKA 
Wildlife.

Ledvík z Elektrárny Ledvice, 
který byl před lety vůbec prv-
ním okroužkovaným mládě-
tem, a jeho bavorská družka 
Rexa zahnízdili na paroplyno-
vé chladicí věži. „Když se zada-
ří, bude mít Ledvík další led-
vické bratrance či sestřenice. 
Nedávno jsem tam dával foto-
past a v budce byla hned čtyři 
vejce, což je na tamní pár za-
tím rekordní počet,“ pokračuje 
Václav Beran s tím, že i zde se 

musí letos sokolí pár spoko-
jit s náhradním ubytováním. 
Z důvodu opravy 200 metrů 
vysokého komína, nalezl nové 
útočiště v budce na tom dru-
hém „jen“ stometrovém.  gz

Nádraží v Řetenicích 
padlo k zemi
Řetenice – Demolice staré ná-
dražní budovy v teplických Ře-
tenicích už vypukla a objekt 
je zbořený. Kompletní demo-
lice, včetně terénních úprav 
a oplocení, by měla být hotová 
v květnu. Výpravní část se pře-
stěhovala na teplické hlavní 
nádraží a celá stanice je říze-
na dálkově. Správa železnic za 
celkovou přestavbu zaplatí víc 
než miliardu korun.

Lávka pro pěší, část nad ko-
lejištěm, která patří Správě 
železnic, už je opravená. Vy-
řešit se musí část, která patří 
městu. To zvažuje, jestli lávku 
opraví, zbourá, nebo zde vymy-
slí úplně jinou variantu. V plá-
nu je také oprava cesty, od 
nadchodu nad kolejemi až ke 
konečné zastávce trolejbusu.

Cestujícím má sloužit nová 
kontejnerová čekárna. Její po-
dobu a umístění Správa želez-
nic podle Pavla Dolenského ze 
stavební správy domlouvá se 
sousední sklárnou.  gz
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Čistí se ulice, pozor 
na odtažení auta

Skláři přispěli na pořízení vozíku pro Kryštůfka
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Rodičům malého Kryšto-
fa, který se narodil předčasně 
s vrozenou vývojovou vadou 
hydrocefalus, předali teplič-
tí skláři příspěvek na invalid-
ní vozík. „Tatínek Kryštofa je 
naším dlouholetým zaměst-
nancem a pro AGC Flat Glass 
Czech je samozřejmostí po-
máhat, proto jsme rodičům 
přispěli 10 tisíci korunami na 
invalidní vozík,“ řekl personál-
ní ředitel sklárny Libor Sehnal. 
Vozík pro Kryštofa částečně 
hradí pojišťovna a s příspěv-
kem od AGC si jej rodiče mo-
hou dovolit. 

Dvanáctiletý Kryštof se na-
rodil s onemocněním, při němž 

dochází k nadměrnému hro-
madění mozkomíšního moku 
uvnitř lebky a mozku a které 
se zpravidla řeší neurochirur-
gickou operací – zavedením 
takzvaného šantu, tedy hadič-
ky, která odvádí mozkomíš-
ní mok. Má také levostrannou 
mozkovou obrnu a vývojově je 
na úrovni 18 měsíců až 3 let. 
Aby se dále vyvíjel, je nutné 
s ním pravidelně rehabilitovat 
a evokovat zdravé mozkové 
buňky. Jednou z léčebných me-
tod je Klim-Therapy. Bohužel, 
i když dětem terapie pomáhá 
nejen v pohybu, ale i mentál-
ně, pojišťovna ji nehradí ani 
na ni nepřispívá. AGC proto 

před dvěma lety poskytla ro-
dičům 50 tisíc korun, aby Kryš-
tof mohl terapii podstoupit 
v lázních Klimkovice. „Dvakrát 
do roka jezdíme s Kryštůfkem 
do lázní na různé terapie, kte-
ré mu velice pomáhají. Není to 
vůbec levná záležitost,“ shod-
li se rodiče. Skláři pravidel-
ně podporují handicapované 

či znevýhodněné už řadu let. 
„Obdarování dětí, které po-
třebují naši pozornost a péči, 
je v rámci fungování společ-
nosti už tradicí. Patří to k na-
šim aktivitám, které demon-
strují jednu z hlavních hodnot 
skupiny AGC, a tou je spole-
čenská odpovědnost. Teplice 
a naše sklárna k sobě patří už 
více než sto let. Bez obyvatel 
tohoto města by nebylo úspě-
chu naší firmy. Snažíme se, 
abychom k dobrému životu 
v našem městě přispívali i my. 
Třeba tím, že ulehčíme život 
některým z těch, kteří nemají 
na růžích ustláno," dodal Libor 
Sehnal.  pr

Foto: Měú krupka

Teplice – Městský kamerový 
systém posílí. „V průběhu po-
sledních tří let jsme revitalizo-
vali, respektive rekonstruovali 
celý kamerový systém. V sou-
časné době máme v ulicích 47 
kamer a můžeme přidat ještě 
dalších deset,“ říká teplický 
primátor Hynek Hanza a dodá-
vá, že je ještě rezerva pro dal-
ších sedm. Kamery mají noční 
přisvícení a vysoké rozlišení.

Umístění všech kamer je 
konzultováno s policií, tak aby 
monitorovaly důležitá mís-
ta, jak z hlediska dopravního, 
tak třeba při pátrání. Nejví-
ce kamer je tradičně v centru 
města, pak v Trnovanech a ne-
chybí ani monitorování okolí 
fotbalového stadionu a přileh-
lého okolí.

„Málokdo ví, že jeden z prv-
ních kamerových systémů byl 
právě u nás. Teplice byly ino-
vativní, měly první kamerový 
systém, první aquacentrum. 
Ovšem postupem času vše za-
starává, takže bylo potřeba 
systém kamer předělat s vyu-
žitím moderních technologií,“ 
uzavírá primátor Hanza.  gz

Teplice – Blokové čištění míst-
ních komunikací je v Teplicích 
v plném proudu a potrvá až do 
21. května. V rámci akce bude 
proveden úklid a mytí vozovek 
a vybraných parkovišť na úze-
mí města. Teplický magistrát 
proto prosí řidiče o respekto-
vání přenosných dopravních 
značek. V opačném případě se 
majitelé parkujících automobi-
lů vystavují nebezpečí odtahu 
vozidla. Podrobnosti, včetně 
rozpisu ulic, najdete na webu 
městu.  gz

Začala stavba 
cyklostezky
Teplice – Síť cyklostezek ve městě 
se rozroste. Na trase bezpečněj-
šího průjezdu městem pro cyk-
listy se začne už brzy pracovat. 
Podle náměstka primátora Jiřího 
Štábla bylo už koncem dubna 
předáno staveniště pracovní-
kům z Druhé severočeské sta-
vební společnosti, která by měla 
během dvaceti týdnů vybudovat 
cyklotrasu ze Šanova přes uli-
ce centra až do části Řetenice-
-Atomka. Předpokládaná cena 
by měla být 2,5 milionu korun. 
Nová cyklotrasa, která dovede 
cyklisty z Trnovan do Řetenic, 
v budoucnu naváže i na znače-
nou trasu do oblíbené rekreační 
zóny okolo jezera Barbora.  gz

Zdevastovaný  
zámek opraví 

Teplicko – Památkově chráně-
ný barokní zámek Mirošovice 
z 16. století se dočká rozsáhlé 
opravy. Zrekonstruuje ho obec 
Hrobčice, která na to získá více 
než čtyřicetimilionovou dotaci 
z programu ministerstva prů-
myslu a obchodu na využití 
brownfieldů. Podle starostky 
Hrobčic Jany Syslové obec ak-
tuálně vybírá z nabídek staveb-
ních firem, které přišly do výbě-
rového řízení. 

Objekt zámku patřil od 90. let 
spolku Kampanila Malhostice, 
který na opravu dlouho sháněl 
peníze. Obec ho získala převo-
dem od bývalého majitele.  gz

Teplice – Ve Sportaréně se ote-
vřelo očkovací centrum. Do 
haly se přesunulo z areálu ne-
mocnice. „Centrum, které za-
jistí proočkování občanů měs-
ta i širokého okolí bezpečně 
a se vším komfortem, bezba-
riérově a s dostatkem parko-
vacích míst. Věřím, že bude 
takový dostatek vakcín, že se 
v nejbližší době podaří pro-
očkovat vysoké procento oby-
vatel, a tím i vrátit Sportaré-
nu sportovcům,“ řekl primátor 
Teplic Hynek Hanza.

„Všichni bychom si už přá-
li nejen navštívit sportoviště 
právě kvůli sportu, ale i tře-
ba zajít do oblíbené hospůd-
ky. A věříme, že právě rychlé 
očkování tomu pomůže,“ dodal 
náměstek primátora Jiří Štábl.

K očkovacímu centru se do-
stanete zdarma autobusem. 
„Mikrobusy jezdí mezi hlavním 
nádražím a očkovacím cent-
rem v pravidelných půlhodino-
vých intervalech s dalšími za-
stávkami na Benešově náměstí 
a v Alejní ulici,“ uvedl mluvčí 
města Robin Röhrich a doplnil, 
že první spoj podle jízdního 
řádu vyjíždí v 7:15 od hlavního 
nádraží a poslední od Sporta-
rény jede v 19:39.  gz

Bystřice bude mít 
nové koryto
Teplicko – Potok Bystřice v Kozlí-
kách bude mít opravené koryto. 
Obnovy se dočkají opěrné zdi 
a vyčištěné bude i dno potoka. 
Práce za bezmála 13 milionů ko-
run potrvají do září. Následně 
naváže oprava Bystřice v Šano-
vě, kde je potok zakrytý.

Podle primátora Teplic Hynka 
Hanzy se připravuje k podpisu 
smlouva na společnou investici 
s Povodím Ohře. „Dojde k rekon-
strukci krytu Bystřice v úseku 
od ulice Masarykova k ulici Jan-
kovcova, včetně přilehlých ko-
munikací a veřejného osvětle-
ní.“ Celková vysoutěžená cena 
je 163,3 milionu korun. „Podíl 
města Teplice činí 73,2 milionu 
korun,“ dodává Hanza. 

Jde o zhruba sto metrový úsek 
pod zemí mezi Kamennými 
lázněmi a hřištěm na pétanque. 
Opravy jsou plánovány na roky 
2021 a 2022.  gz

Patrik Knak
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Bezmoc je to nejtěžší, říká sestřička z JIP

Jak ovlivnila pandemie podo-
bu vaší práce?

Je to úplně jiné. Musíme se 
střídat. Pracujeme totiž v overa-
lech s respirátorem třídy FFP3 
a se štítem, což je náročné. Stří-
dáme se dvě po několika hodi-
nách. Takže o pacienty pečují 
vždy dvě sestry, místo čtyř. Ale 
v tu chvíli musíme obstarat prá-
ci za čtyři sestry. Práce v overalu 
je o dost náročnější. Kdo v tom 
nedělá, si to neumí předsta-
vit. Člověk je stále propocený 
a špatně se mu dýchá. 

Zažila jste někdy, alespoň 
v menší míře to, co zažíváte 
v posledním roce?

Pracuji jako sestra 27 let a to-
hle, co zažíváme nyní, poslední 
rok, jsem nezažila nikdy. Je to 
hrozně náročné období a při-
znám se, že nejen já, ale větši-
na sester si sáhla na dno. Nejen 
my sestry z covidové JIPky, ale 
i kolegyně z jiných oddělení, 
které se nyní musí starat o jiné 
pacienty, než byly běžně zvyk-
lé. Například sestry z ortopedie. 
V běžném režimu nebyly zvyk-
lé na úmrtí, nebyly zvyklé na 
pacienty s interními problémy 
a s dušností. 

Staráte se o covid pozitivní 
pacienty, co je na tom nej-
těžší?

Leží u nás mladí, donedáv-
na naprosto zdraví lidé, kteří 
najednou bojují o život. Tato 
nemoc se opravdu netýká jen 
starých, nemocných, obézních 
lidí, ale leží u nás například 
čtyřicátníci, kteří se léčili ma-
ximálně s banalitou nebo se 
neléčili vůbec. Ta bezmoc, že 
jim nemůžete pomoci, je na 
tom nejtěžší. Že ten dýchací 
přístroj je pro ně to poslední 
a ani ten nemusí pomoci. Nej-
horší je vidět ty oči lidí, kteří 
se vlastně dusí.

To musí být náročné…
Je. Když pacienty chláholím, 

že zas bude líp, tak si říkám: 
Doufám, že jim opět nelžu. 
Právě nedávno jsem jednomu 
hodnému pánovi slíbila, že ne-
umře, a v hlavě už jsem měla: 
Snad mu nelžu... a teď, už je 
na dýchacím přístroji a vyhlíd-
ky má špatné.

Co byste vzkázala veřejnos-
ti, že je nyní nejdůležitější, 
z vašeho pohledu?

Aby byli všichni opatrní. 
Zbytečně se neshlukovali. 
Máme zkušenost, že i rodinné 
oslavy můžou mít fatální ná-
sledky. Covid se týká opravdu 
všech. Nejen starých, nemoc-
ných, obézních, ale i třeba 
imunitně zdatných lidí. Nikdo 

z nás dopředu neví, jak ho co-
vid napadne, jaký bude mít 
průběh a jaké pak bude mít 
následky. 

Doporučila byste očkování?
Ano. Sama už jsem oočkova-

ná a doporučuji. Já i kolegyně 
z oddělení v tom vidíme světlo 
na konci tunelu. Je vidět, že ve 
státech, kde je očkování dále, 
už se život vrací k normálu.

Nebála a nebojí se o vás vaše 
rodina?

Ne, protože když pandemie 
loni na jaře začínala, tak se při-
znám, že jsem tu nemoc pova-
žovala za takovou horší chřip-
ku. Na to jsme zvyklé. Během 
chřipkových epidemií u nás 
leží starší lidé nebo nemocní 

s vážným průběhem chřipky. 
Ale loni v říjnu se nám ukázalo, 
že covid je úplně něco jiného. 
Ta nemoc se chová úplně jinak 
než běžná chřipka.

Jak sestřička z covidového 
oddělení relaxuje?

Přiznám se, že je to jak kdy. 
Někdy přijdu domů a brečím, 
musím na to hodně myslet. 
Pomáhá mi sport. V zimě to 
byla turistika a teď sednu na 
kolo a jedu si pročistit hlavu. 
Ale také nám pan primář za-
jistil supervizorku, která nás 
vyslechne a pomůže nám s po-
hledem na současnou situaci, 
kterou zažívá většina z nás po-
prvé v profesním životě. Nikdy 
bych netušila, že mi tohle vy-
povídání tolik pomůže. 

Starají se o pacienty s nemocí covid-19. 
Musí se chránit od hlavy až k patě oblekem, 
kapucí, respirátory i štíty. Přestože počty 
nakažených klesají, na covidových jednotkách 
stále lidé bojují o své životy. Podle sestry 
z teplického covidového oddělení jednotky 
intenzivní péče Jitky Hájkové zdravotníci 
fungují na hranici svých možností. 
Gabriela Zlámalová

Očkovací centrum funguje 
ve sportovní hale
Teplice – Očkovací centrum 
proti nemoci covid-19 síd-
lí ve Sportaréně Na Stína-
dlech, vedle stadionu FK 
Teplice. 

Očkovací centrum fun-
guje od pondělí do neděle 
od 8:00 do 16:00 hodin. Do 
prostor sportovní haly se 
očkovací místo přesunulo 

z teplické nemocnice. K očko-
vacímu centru jezdí zdarma 
kyvadlová doprava od hlav-
ního nádraží přes Benešo-
vo náměstí a Alejní ulici ke 
Sportovní hale a zpět. Pro za-
jištění termínu je nutná re-
gistrace v Centrálním regis-
tračním systému na webové 
adrese crs.uzis.cz.  gz

Potřebujete test na covid?
Teplice - V Teplicích je něko-
lik testovacích míst. Nechat se 
otestovat můžou jak samoplát-
ci, tak i zájemci s elektronic-
kou žádankou od lékaře. Jedno 
odběrové místo najdete na tep-
lickém Tržním náměstí, regist-
raci provedete na www.preve-
dig.cz. Další místo je v teplické 
nemocnici budova „F“, objed-
návky na www.kzcr.eu/testco-
vid. Dále v Sadových lázních 

a v Lázeňské uličce rezerva-
ce na https://www.reservio.
cz/b/lazne-teplice-v-cechach-
-a-s a https://www.reservio.
cz/b/lazne-teplice-v-cecha-
ch-a-s2. Testovací místa jsou 
i vedle Domu kultury v centru 
města a druhé na parkovišti 
u obchodního centra Olym-
pia. Objednávky na obě místa 
najdete na testovani.zarezer-
vujse.cz.  gz
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Beethovenův festival bude. Online 
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Teplice – Fungovat bez fanouš-
ků není podle ředitele teplic-
ké filharmonie Romana Dietze 
jednoduché. Hudebníci se sou-
středili na online přenosy, ale 
doufají, že se pandemická si-
tuace zlepší, a plánují běžnou 
letní sezonu. 

Chystají filharmonici nějaké 
zajímavé koncerty? 

V současné době probíhá 
každý týden plánované natá-
čení online koncertů, které 
uveřejňujeme každý čtvrtek od 
18:00 na našem webu www.
severoceskafilharmonie.cz, na-
šem kanálu YouTube a našem 
Facebooku. Komorní koncerty 
natáčíme v Zahradním domě 
a symfonické koncerty v Domě 
kultury Teplice. Tato natáče-
ní se budou realizovat až do 
poloviny května, kdy dále bu-
dou navazovat online koncer-
ty v rámci Hudebního festivalu 
Ludwiga van Beethovena až do 
konce června 2021. 

Beethovenův festival bude 
tedy jen online? 

Ano, už nyní máme zcela 
naplánovány všechny kon-
certy v rámci 56. ročníku 

zmiňovaného festivalu. Proto-
že nelze čekat na možná uvol-
nění, rozhodli jsme se už nyní 
uspořádat celý festival též for-
mou online koncertů. Usku-
teční se celkem 14 koncertů 
v osmi městech a koncerty se 
budou konat nejen v Zahrad-
ním domě a Domě kultury 
Teplice, ale i na zámku v Kláš-
terci nad Ohří, v kostele sv. Ig-
náce v Chomutově, přesunu-
tém kostele v Mostě, klášteře 
v Oseku, jezuitském kostele 
v Litoměřicích a na zámcích 
v Děčíně a Jimlíně. Součás-
tí každé nahrávky bude nejen 
záznam koncertu z daného 
místa, ale i záběry exteriérů 
a interiérů a též zajímavé roz-
hovory s vystupujícími uměl-
ci. Vznikne tím postupně 14 
dokumentů, díky nimž mohou 
diváci nahlédnout i do zákulisí 
koncertů. Na závěr chystáme 

i dokument, který představí 
všechny koncerty celého fes-
tivalu. 

Je o online koncerty zájem? 
Ano, a mám z toho velkou 

radost. Dle statistik lze vysle-
dovat, že každý koncert po-
stupně zhlédne více než tisíc 
diváků, a výhodou je, že to ne-
jsou jen posluchači z Teplic 
a okolí, ale z celé naší republi-
ky i ze zahraničí. 

Bude možná třeba během 
léta vidět filharmonii hrát na 
živo? 

Musíme být připraveni na 
vše, takže po skončení festiva-
lu na konci června plánujeme 
běžnou letní koncertní sezonu, 
kdy budeme hrát letní koncer-
ty v Zahradním domě v Tepli-
cích nebo v šanovské Mušli. 
Hlavním cílem je však již na-
plánovaná koncertní sezo-
na 2021–2022, která obsahuje 
podstatnou část koncertů z ny-
nější zrušené sezony. Naši abo-
nenti budou moci použít své 
již zakoupené abonentní vstu-
penky i na novou sezonu, tak-
že o svou investici v žádném 
případě nepřijdou.  dam

Dvě dílny Arkadie 
máme v karanténě 
V teplické Arkadii se snaží dále fun-
govat, i když to podle ředitelky Len-
ky Machalouškové není vždy jedno-
duché. 

Zasáhla pandemie Arkadii? Co je 
u vás nového? 
Každý den řešíme novou situaci 
spojenou s covidem-19. Testování, 
očkování, ochranné pomůcky, 
karantény… Ale to je už unavující 
a všude asi stejné. Přemýšlíme 
také, jak oslavit 30. výročí Arkadie. 
Snažíme se rozhýbat náš e-shop, 
máme zavřený obchůdek Arkadie. 
Učíme se komunikaci se zákazníky 
přes sítě. Ve středisku Krupka, 
které je mimochodem krásně 
zrekonstruované, jsme se pustili do 
revitalizace zahrady. Aktuálně také 
připravujeme Ceny Arkadie – ocenění 
našich sponzorů. 
Jak prožíváte aktuální situaci? 
Snažíme se držet krok s vládními 
nařízeními. Vybalancováváme 
výpadky zaměstnanců v jednotlivých 
částech Arkadie, ale fungujeme. 
A to jak v sociálních službách, tak 
v chráněných dílnách. Dvě dílny 
máme aktuálně v karanténě. Práce 
v této době je nelehká hlavně proto, 
že nevíte, co bude zítra.  dam

M I N I R O Z H O V O R
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Ota Váňa: Lézt do ledové vody mi dělá krásně na duši
Kytarista legendární rockové kapely Kabát 
a teplický rodák Ota Váňa je zároveň 
autorem, nebo spoluautorem mnoha 
známých skladeb skupiny. Během pandemie 
se dal na otužování, ale také s kapelou natáčí 
nové cédéčko.
Gabriela Zlámalová

Jak to u vás začalo? Kdy jste 
vzal do ruky kytaru poprvé?

Asi jako u většiny muzikan-
tů, akustickou kytaru jsem 
vzal do ruky zhruba ve dva-
nácti letech. Máma mi koupila 
španělku, pak už jsem si našet-
řil na Jolanu Iris. Hned v osmé 
třídě jsme založili kapelu se 
spolužákama. A pak jsem měl 
kapelu na učňáku až do ma-
turity. Ovlivnil mě i starší brá-
cha, který rockovou muziku 
poslouchal.

Vedli vás k hudbě rodiče?
Rodiče poslouchali hudbu 

velice často, takže jsem byl 
hudbou obklopen odmalička. 

Chodil jste do hudebky? 
A vzpomenete si, jaká byla 
první písnička, kterou jste si 
v životě na kytaru zahrál?

Do hudebky jsem nechodil, 
ale chodil jsem soukromě na 
hodiny klasické kytary, kde 
jsem získal základní hudební 
znalosti. Ovšem klasická kyta-
ra a elektrická kytara v rocko-
vé muzice jsou naprosto dvě 
odlišné disciplíny, například 
v technice hraní. Asi úplně 
první, co jsem kdy zkoušel na 
kytaru zahrát, byl jako u větši-
ny kytaristů riff od Deep Purp-
le Smoke on the water.

Kolik kytar máte? A jaká je 
vaše nejoblíbenější?

Kytar mám dvanáct, všech-
ny používám, zejména při 

nahrávání. Moje nejoblíbeněj-
ší je Gibson Les Paul Custom 
„Black beauty“, rok výroby 
1979.

Máte nebo jste měl nějaký 
kytarový vzor?

Kytarový vzor jsem nikdy 
neměl, ale zejména v mladším 
věku jsem se nechal inspirovat 
mnoha kytaristy, jako je třeba 
Malcolm a Angus Youngové 
z AC/DC nebo James Hetfield 
z kapely Metallica.

Čím byste byl, kdybyste ne-
byl kytaristou?

To je těžká otázka, takhle 
jsem nikdy nepřemýšlel. Ale 
asi bych zůstal někde u muzi-
ky, určitě by mě třeba bavilo 
dělat v rockovém rádiu.

Jak jste se vlastně dostal do 
Kabátu? Jaká byla celá ta ge-
neze?

To je úplně jednoduchý. 
Zhruba v mých devatenácti le-
tech jsem potkal Milana Špal-
ka, se kterým jsem si od první-
ho okamžiku hudebně velice 
rozuměl, sedli jsme si a trvá to 
dodnes. Do Kabátu jsem přišel 
v roce 1990. V letech 1988–89 
jsem hrál ve skupině Scandall.

Hrál jste někdy s někým ji-
ným než se svou domovskou 
kapelou?

Profesionálně ne. Veške-
ré nápady a energii využívám 
pouze v Kabátu. Myslím si, že 
na 100 % jde dělat jenom jed-
na věc, když ji chcete dělat 
pořádně. Občas si zahraju s ji-
nými kapelami na různých vý-
ročních koncertech, nebo jen 
tak s kamarády. To je ale jen 
tak pro radost.

Jste autorem mnoha písni-
ček Kabátů. Kde berete in-
spiraci?

Nápad na písničku musí při-
jít sám, nelze jej takzvaně vy-
robit, není na to žádný recept. 
Nahrávám si všechno, co mě 
napadne, teď především do te-
lefonu, který má člověk vždy 

jídlo: strapačky od 
mojí manželky 

hudba: každá dobrá 

barva: modrá

číslo: 12

politik: žádný

M O J E  N E J

Nápady a energii věnuje Ota Váňa jen Kabátům. Foto: archiv OV
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Ota Váňa: Lézt do ledové vody mi dělá krásně na duši
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se narodil 11. června 1971 v Teplicích. Kytarista, doprovodný zpěvák a především 
člen a autor hudby skupiny Kabát. Je autorem hudby mnoha známých písní skupiny 
Kabát, jako jsou například Burlaci, Malá dáma, Na sever, Banditi di Praga, Valkýra 
nebo Houby magický. V roce 2008 dostal ocenění OSA Nejpopulárnější skladatel 
populární hudby. Ota Váňa je ženatý a má dvě dcery.

Ota Váňa 

P R O F I Lu sebe. To je výhoda dnešních 
moderních technologií, oproti 
dřívějšku.

Které turné Kabátů máte nej-
raději? Na které se nejčastěji 
vzpomíná?

Těžko vypíchnout jedno tur-
né, protože si vážím každého 
koncertu, na který přijdou lidi. 
Ale když už musím odpovědět, 
tak asi turné v roce 2004 Dole 
v dole, kdy jsme začali hrát na 
fotbalových stadionech.

Prý jste velký fanoušek teplic-
kého fotbalu. Co říkáte na je-
jich výkony?

V současné době by výsled-
ky mohly být lepší…, ale jako 
správný fanoušek doufám v lep-
ší časy. V posledních letech se 
mi velice líbil postoj FK Teplice 
proti mafiánským praktikám na 
FAČR. Je smutné, že v těchto ak-
tivitách zůstal FK Teplice z prvo-
ligových týmů téměř osamocen. 
Ale snad se blýská na lepší časy.

Sportujete? Nebo hrajete fot-
bal i vy sám? 

Fotbal nehraju, ale sportuju. 
Hodně jezdím na horském kole 
a v poslední době jsem propadl 
otužování. Takže třikrát týdně 
lezu do ledové vody a dělá mi to 
krásně na duši. V okolí Teplic 
je možností se otužovat mnoho, 
například Barbora nebo Dlouhý 
rybník na Cínovci.

Rok už ovlivňuje naše životy 
pandemie. Co děláte, když ne-
můžete hrát?

Zaplaťpánbůh se po celou 
dobu věnujeme nahrávání nové-
ho cédéčka Kabátu, takže práce 
je dost. V kapele se snažíme ne-
klesat na duchu a přečkat tyto 
těžké časy. Abych zůstal v dobré 
psychické kondici, nekoukám 
a ani nečtu zprávy, protože to, co 
média a politici předvádí posled-
ní rok, je opravdu už přes čáru. 

Dají se říct plány do budouc-
na? Nejen Kabátů, ale i vaše 
osobní?

Letos určitě vyjde naše nové 
cédéčko. A mně stačí, když 
všichni okolo mně budou zdraví 
a v pořádku.

Pandemie zhatila kapele Kabát, která je neodmysliteně spjatá s Teplicemi, loňské turné. To se přesunulo na podzim 2021. Foto: kabat.cz
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Dostavbu klubovny 
může podpořit každý

k domku se zahrádkou, pouze však 
s přístupem dovnitř, chce trávit čas se 
svými majiteli, chce být součástí rodi-
ny, chce lidskou pozornost i mazlení. 
Navíc není vhodný jako hlídací pes, 
protože by každého přivítal.

PIŠTA  
Velmi hodný starší 
pes odebraný pro 
zanedbanou péči. Pišta 
je miláček, má rád lidi, 
je obdivuhodně veselý. 

Velmi nerad zůstává sám. Má slabší 
zadní nohy a srůsty na páteři, ale je 
velmi vynalézavý, a pokud má za cíl 
dostat se do společnosti lidí, dokáže 
překonat dost překážek, včetně 
nižších plotů. 

RED  
Přijatý od majitele, starší, 
klidný, velmi hodný pes, 
čistotný, zvyklý na život 
v bytě.

BUMÍK  
Pes strávil 6 let za 
mřížemi jiného útulku, 
polovinu svého psího ži-
vota :-(. Možná proto je 
tak vděčný za jakoukoliv 

projevenou pozornost. Proč si ho za 
tu dobu nikdo nevybral? Protože je 
velký a černý? Čumák mu už zešedivěl, 
ale fyzicky je na tom velmi dobře, 
krásně chodí, běhá, je to takový 
aktivní stařík a na vodítku umí i pěkně 
zabrat. Je to evidentně typ „douho-
věkého křížence“ s tuhým kořínkem, 
je zdravý, má pouze zvětšenou 
prostatu, která se vyřeší kastrací. 

JAVOR  
Je to krásný velký 
medvídek. Je to miláček, 
rád rozdává pusinky, 
takových 40 kg lásky 
a dobroty. Javor byl 

přijat z jiného útulku, údajně po 
zemřelém majiteli. Byl by vhodnější 

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

AniDef útulek Žim je soukromým zařízením poskytujícím péči opuštěným,týraným nebo 
nalezeným psům. Tel.: 736769601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

Tepličtí skauti dokončují 
výstavbu svojí nové klubov-
ny. Dosavadní zázemí je už 
malé a více než dvěma stov-
kám skautů nestačí. Skautské 
středisko Dvojka proto kou-
pilo před časem pozemek, na 
kterém postupně roste nová 
klubovna, a v současné době 
je asi z osmdesáti procent ho-
tová a k dispozici by měla být 
1. září.

„Nové prostory nejsou ná-
hradou, ale dalším prostorem. 
Věříme, že se nám v horizon-
tu 10 let podaří nové centrum 
rozšířit o další etapy a postup-
ně budeme moct do nových 

kluboven přestěhovat všech 
našich sedm oddílů,“ vysvět-
luje vedoucí skautského stře-
diska Dvojka Teplice Jakub 
Mráček.

Skauti proinvestovali už více 
než 6 milionů, většinu hra-
dili sami. Zbývající investice 
vedoucí ke kolaudaci domu, 
fasádě a úpravě terénu zname-
nají dalších zhruba 1,5 milionu 
korun. Skauti potřebují pomoc 
s financováním, jejich projekt 
můžete podpořit na www.da-
rujme.cz/projekt/1204508. Ke 
každé darované částce přidá 
Skautská nadace Jaroslava Fo-
glara 50 % navíc.  gz

Šermíři vyrazili na 
Mistrovství světa

Tak vše dobře dopadlo. 
V dnešní době to znamená, 
že účastníci mistrovství pro-
šli testem, karanténou a mohli 
závodit. Naše teplická výpra-
va na Mistrovství světa juni-
orek – Gabriela Aigermanová 
a trenér František Aigerman 
úspěšně toto vše absolvova-
la. Gábina celkově obsadila 
55. místo. Důležitý byl postup 
z kola a umístění v „64“. Zmiňo-
vané šermířce děkuji za umís-
tění a reprezentaci jak našeho 
teplického oddílu, tak České re-
publiky. Fandovi děkuji za jeho 
práci trenéra. Jejich společná 
cesta, vím, trvá od narození, 
ale ta šermířská trvá také od 
prvních šermířských krůčků 
a zvládají to oba výborně a dá-
vají šermu maximum. Je velká 
pravděpodobnost, že je čekají 
další šampionáty na světové 
úrovni. To potvrzuje aktuálně 
i žebříček ČŠS, kde díky bo-
dům z tohoto MS první čtyřka 
bodově odskočila od ostatních 
závodnic. Snad nás od září 
bude čekat domácí seriál závo-
dů, ale i okruh světových pohá-
rů juniorek. Velkou pochvalu 
zaslouží teplický tým A, který 
ve skupině na WhatsAppu 
sledoval dění, a každý nějak 
přispěl se sledováním. Ten 
páteční den měl opravdu vý-
jimečnou atmosféru a úžasný 
náboj a musel jsem tu teplic-
kou partu pochválit.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

125 let od založení 
Sokola v Košťanech

Tělocvičná jednota Sokol 
v Košťanech byla založena 
v roce 1896. Prvním starostou 
byl zvolen Václav B. Hrbek. Od 
roku 2012 je starostou Pavel Pro-
kop. Sokolská jednota sdružuje 
oddíly fotbalu, tenisu, badmin-
tonu, vzpírání, sálové a malé ko-
pané, aerobicu, kondičního cvi-
čení a volejbalu a má 228 členů. 
Sokolovna byla postavena v roz-
mezí let 26. října 1924 – 26. čer-
vence 1925. Bohužel, cvičební 
a kulturní sál sokolovny lehl po-
pelem 4. května 1984.

 Ladislav Navrátil, Košťany

Sportovci vyběhali peníze pro zdravotníky
Ani mrazivé počasí neodradi-

lo v únoru více než 200 sportov-
ců z celé České republiky, aby 
vysportovali pro Kliniku aneste-
ziologie, perioperační a inten-
zivní medicíny (KAPIM) Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem celkem 34 000 Kč v rám-
ci akce Virtual Charity Run. 

„Uvědomujeme si, že posled-
ní měsíce jsou pro zdravotníky 
i ostatní zaměstnance nemoc-
nic velmi náročné, a jsme moc 
rádi, že jsme společně s naším 
generálním partnerem mohli 

podpořit KAPIM jak finančně, 
tak pozvánkou na naše závody,“ 
zmínil ředitel sportovního seriá-
lu Milada Tour Michal Neustupa.

Překvapením pro zdravotní-
ky a zaměstnance nemocnic 

Krajské je stovka startovných 
zdarma právě na sportovní 
akce u jezera Milada.

„Za podporu v boji s covi-
dem organizátorům Milada 
Tour děkujeme. Jsme rádi, že 
se běh, byť to nebyl skupinový 
závod, odehrál. Jsme přesvěd-
čeni, že v této velmi náročné 
době je sport velmi dobrým 
způsobem, jak se se součas-
nou situací vypořádat a jak se 
z toho po těch několika měsí-
cích nezbláznit,“ dodal primář 
kliniky Josef Škola.  gz

Senioři z Teplic se plánů nevzdávají
Život jde dál bez ohledu na 

to, zda jsou nějaké problé-
my nebo omezení. „Je třeba 
být stále aktivní, pohybovat 
se a vzájemně komunikovat,“ 
říká předseda teplické organi-
ce Svazu postižených civilizač-
ními chorobami (SPCCH) Josef 
Obršál. 

Jak nejlépe zvládat toto ne-
lehké období?

Hlavně se řídit svojí hlavou. 
Nenechat se sebou manipulo-
vat a nepodlehnout všeobecné 
„blbé náladě“. Každý z nás má 
určitě nepřeberně svých zku-
šeností, umíme si nalézt to, co 
si chceme přečíst nebo se do-
zvědět. Nepotřebujeme k tomu 
několikrát denně opakovanou 
„černou televizní kroniku“ ani 
rady z řad nově vyrojivších se 
moderátorů a komentátorů, 
ani z řad dalších všeználků, 
a to bohužel i z řad námi zvo-
lených politiků, kteří mají na 
řešení všech problémů patent. 
Zatím ale nic konkrétního, 

pokud si všímám, nestačili vět-
šinou vymyslet.

Nic netrvá věčně, jste na opě-
tovné zahájení činnosti připra-
vení? 

Samozřejmě. Těším se na 
vzájemná setkávání, chybí mi 
to a věřím, že v druhé polovině 
letošního roku už k tomu jistě 
dojde.

Co plánujete?
Na letošní rok jsou pro naše 

členy teplické organizace SP-
CCH naplánovány 3 ozdravné a 2 
rekondiční pobyty, ale musíme 
být trpěliví až do skončení ome-
zujících opatření. Dá se před-
pokládat, že dříve než ke konci 
pololetí to nebude a teprve pak 
se dozvíme, která ubytovací za-
řízení budou dále fungovat a za 
jakých podmínek. Určitě musí-
me bohužel počítat s tím, že do-
jde k úpravě cen, a to ne směrem 
dolů. Všechny informace budou 
na našich webových stránkách 
civilky.cz/oo-teplice.  gz
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Blíží se návrat pikniků v Zámecké
Jaro už je v plném proudu 

a v teplickém dobrovolnickém 
centru Spolu proti samotě se 
chystají na oblíbené pravidelné 
veřejné pikniky v Zámecké za-
hradě, které budou pořádat při 
dobrém počasí každou neděli 
od 23. května do 12. září vždy 
od 14:00 do 18:00 hodin.

Letošní novinkou je přesunu-
tí času z dopoledne na odpole-
dne a přiblížení pikniku dění 
kolem koncertního pásma Malá 
Paříž za Zahradním domem. 
„Když jsme začínali pikniky po-
řádat v roce 2019, říkali jsme si, 
že ranní klid a zpěv ptáků je to 
nejhodnotnější, co na nich bu-
dou lidé vyhledávat. Nakonec 
jsme ale zjistili, že jestli na tuto 
akci chceme přilákat osamělé 
lidi, aby se začali seznamovat 
a zbavovat samoty, bude vhod-
né přesunout čas do doby, kdy 
je v Zámecké zahradě rušno 

a kulturní vyžití. Osamocení 
lidé mají totiž dost klidu doma. 
Pro méně pohyblivé budou při-
pravená i kempingová křesíl-
ka a stolky. Chybět nebude ani 
stůl ke sdílení dobrot, které 
přinesou účastníci pikniku pro 
společné uďobávání,“ říká před-
seda spolku Robert Zauer.

Na první srpnový den pak 
spolek plánuje druhý roč-
ník akce Česko jde SPOLU 

na piknik, ve které vyzve lidi 
z celé České republiky, aby ve 
svém okolí uspořádali třeba 
jen rodinný piknik, přihlásili se 
předem k akci a překonali tak 
loňský český rekord v počtu 
pikniků v jeden den na území 
ČR. Loni se do celorepublikové-
ho piknikování zapojilo celkem 
995 lidí na 49 místech po celé 
zemi, a zapsali se tím do České 
knihy rekordů. Podařilo se tím 
krásně oslavit Mezinárodní den 
přátelství a šířit osvětu v oblas-
ti pospolitosti. Letos pořadatelé 
očekávají zase o něco hojnější 
účast díky rozšíření povědomí 
o akci z loňska. 

V Teplicích bude součástí po-
kusu o rekord nejen tradiční 
piknik, ale i koncert za Zahrad-
ním domem, jako poděkování 
všem dobrovolníkům a podpo-
rovatelům spolku Spolu proti 
samotě.  gz

Nejstarší autentický  
doklad lázeňství 
Teplice mají nejstarší autentický 
doklad o zřízení lázní v České 
republice. Jsou jím chrliče ve tvaru 
lvích hlav. Pro lázně byly zakoupeny 
roku 1583 v Drážďanech. 

Zavraždili ho  
s Valdštejnem
Posledním českým majitelem 
Teplic bych Vilém Vchynský ze 
Vchynic, který byl zavražděn spolu 
s Albrechtem z Valdštejna v roce 
1634 v Chebu.  dam

V Í T E ,  Ž E 

Přání hráčům 
amerického fotbalu

Členové Nordians Teplice už 
se těší na společná setkávání 
a zápasy. Aspoň na dálku na-
šim třem hráčům gratulujeme 
k narozeninám. Martine, Jirko 
a Aleši, přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů 
do dalších let a pevně doufá-
me, že se brzy uvidíme na hři-
šti. 

 Nordians Teplice 

Český fotbal v Košťanech slaví kulaté výročí
V květnu 1921 byl založen 

fotbalový klub S. K. Košťany. 
V roce 1922 byl přejmenován 
na AFK Union Košťany. Dal-
ší změny názvů následovaly: 
1924 – Krušnohor, 1933 – FK 
Čechoslovan, 1950 – Tělový-
chovná jednota Jiskra, 1990 – 
Tělocvičná jednota Sokol.

Prvním předsedou se stal 
Jaroslav Procházka. Od roku 
2009 je předsedou fotbalo-
vého oddílu Pavel Prokop. 

Mezi největší úspěchy patří 
postup do 1.B třídy v sezóně 
1930–1931; postup do 1.A tří-
dy Severočeské Radějovy 
župy 1932–1933; Mistr Sudet 
českých XI. 1944; postup do 
1.A třídy Severočeské Radějo-
vy župy 1947–1948; postup do 
1.A třídy 1967–1968; postup do 
Severočeského krajského pře-
boru 1979–1980; účast v Kraj-
ském přeboru 1980–1987; po-
stup do 1.A třídy 1992–1993; 

postup do 1.A třídy 2013–2014; 
v anketě Nejlepší sportovec 
Teplicka v kategorii družstva 
mládež za rok 2010 zvítězili 
starší žáci.

Současnost: muži – Okresní 
přebor, starší dorost – 1.A tří-
da, starší žáci – Krajský pře-
bor, mladší žáci – Krajský pře-
bor, starší a mladší přípravka 
– Satelitní turnaje. Oddíl má 
celkem 128 členů.

 Ladislav Navrátil, Košťany

Fond žlutomodrých podpořil zdravotní sestru
PR

Bývalá sestřička z ortope-
dických sálů teplické nemoc-
nice dostala od nadačního 
fondu teplických fotbalistů 
speciální antidekubitní pro-
gram, včetně antidekubit-
ní matrace za více než 26 ti-
síc korun, který je určen pro 
léčbu proleženin až čtvrtého 
stupně. 

Na tuto možnou pomoc upo-
zornily nadační fond její býva-
lé kolegyně z teplické nemoc-
nice. „Pevně věříme, že paní 
Marcele, která je po několika 
operacích krční páteře, an-
tidekubitní program pomů-
že,“ přeje si Vilém Kunz, člen 
správní rady Nadačního fon-
du FK Teplice. „Tato matrace 
mi velice usnadní žití a po-
může, aby u mě nedocháze-
lo ke zdravotním komplika-
cím, kterých jsem si za těch 
dvacet let, co jsem na vozíku, 
užila víc než dost,“ děkovala 
na dálku paní Marcela. Nákup 

antidekubitního programu Al-
pha proběhl přes společnost 
Rehabcare, která zajistila také 
instalaci přímo u paní Marcely.

Nadační fond FK Teplice se 
snaží pomáhat zejména orga-
nizacím a osobám v regionu, 

které to potřebují, už téměř 
rok. Pokud i vy máte ve svém 
okolí příběh, který by mohl Na-
dační fond FK Teplice podpo-
řit, tak můžete využít kontaktů 
v sekci Více než fotbal – Na-
dační fond.  pr

Skláři nakoupili 
krémy pro Štěpánka

Nadační 
fond FK Tep-
lice nakou-
pil krémy 
a obvazy pro 
malého Ště-
pánka z Tep-
lic, který 
v létě 2019 
utrpěl vážné 
popáleniny. 
Krémy dnes předal předseda 
správní rady nadačního fondu 
Martin Kovařík mamince Ště-
pánka. „Moc děkujeme a váží-
me si podpory od nadačního 
fondu, který se nám rozhodl 
v této složité době pomoci,“ 
děkovala maminka Jiřina.

Nadační fond FK Teplice tak 
pokračuje v podpoře potřeb-
ným z Teplic a okolí. „Příběh 
Štěpánka nás všechny zasáhl, 
proto jsme se rozhodli alespoň 
takto pomoci,“ říká předseda 
správní rady Martin Kovařík.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE a ZpDVPP ÚSTÍ NAD LABEM

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem je 
i v novém roce uzavřen z důvodu situace s Covid-19. Po 
dobu uzavření jsme nezaháleli a řadu věcí se nám po-
dařilo udělat. Zčásti jsme vymalovali a zrekonstruovali 
náš divadelní sál, instalovali nové výukové obrazy, ná-
pisy na schodiště, pořídili nové výukové prvky a i nové 
herní prvky do areálu před domem. Od poloviny ledna realizujeme on-li-
ne vědomostní soutěže vyhlášené MŠMT. V současné době se pilně při-
pravujeme na letní činnost, v nabídce máme již 77 letních táborů - 65 pří-
městských a 12 pobytových. 
Se spolupracující organizací pro vás dále připravujeme nabídku dotova-
ných příměstských táborů (kempů) obohacených o vzdělávání zábav-
nou formou. 
Pevně věříme, že se do léta současná epidemiologická situace zlepší 
natolik, že letní činnost proběhne za podobných opatření jako v minulém 
roce. Zodpovědně se proto připravujeme na veškerá možná protiepide-
miologická nařízení, která mohou být vydána tak, aby veškerá činnost 
probíhala maximálně bezpečně jak pro naše interní i externí pedagogy, 
tak i pro všechny zúčastněné děti. 
V následujícím období (v průběhu května) budeme vracet všem platícím 
účastníkům poplatky za neuskutečněné schůzky kroužků a kurzů, které 
byly v tomto školním roce z důvodu pandemie Covid-19 omezeny (po-
kud některé kroužky určitou formou probíhaly, může být vrácena pouze 
adekvátní část z poplatku). Částky budou vraceny postupně na účty, ze 
kterých byly hrazeny. 
Zároveň počínaje 1. 5. 2021 bude spuštěno na našich stránkách www.dd-
mul.cz online přihlašování na pravidelnou zájmovou činnost pro školní 
rok 2021/2022. Prosím, berte na vědomí, že některé kroužky a kurzy bu-
dou teprve doplněny v nadcházejících dnech a týdnech - sledujte tedy 
pravidelně aktualizovanou nabídku.
Na stránkách také můžete stále přihlašovat děti na pobytové či příměst-
ské tábory konané o letních prázdninách.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se snad již brzy na viděnou.
 Kolektiv pedagogů DDM a ZpDVPP Ústí n. L.
Aktuální nabídka, bližší informace a přihlášení na www.ddmul.cz.
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Střední škola AGC: Investice do budoucnosti jsou nutností 
PR

Ekonomika v současné době 
přibrzdila, ale vzdělávání na-
opak dostává zcela nový im-
pulz. S učením na dálku vy-
vstala potřeba nového chápání 
využívání výpočetní techni-
ky, dovedností pedagogických 
pracovníků, ale především se 
museli významným způsobem 
přeorientovat naši žáci. Podle 
ředitele Střední školy AGC To-
máše Holomka přechod na vý-
uku online nebyl nijak jedno-
duchý, stejně jako návrat žáků 
zpět do lavic. 

„Přesto se ale v prostorách 
školy, kromě příprav na pre-
zenční výuku, neustále něco 
děje. Novou dobu vnímáme 
jako výzvu. Odborné vzdělává-
ní se pomalu ale jistě opět pro-
dírá na výsluní zájmu a škola 
rozhodně nespí. Budování no-
vých prostor a vybavení uče-
ben a dílen je stálou prioritou 
naší školy,“ říká ředitel školy 

Tomáš Holomek. Pro mladé 
elektrikáře mistři odborné-
ho výcviku společně vyvíjejí 
zcela nové, moderní výukové 
panely, které nahradí ty sta-
ré. Nabídnou možnost výcviku 
zapojování jak průmyslových, 
tak i bytových rozvodů. Pro IT 
specialisty ve škole kompletně 
zrekonstruovali testovací míst-
nost ECDL a osadili ji tou nej-
modernější IT technikou „Zero 
Client“ od společnosti SINO. 

„Do dvou učeben jsme na-
místo starších počítačů in-
stalovali přenosné notebooky 
a v řetenické dílně budujeme 
novou praktickou učebnu pro 
budoucí robotiky, do které ješ-
tě v tomto školním roce nain-
stalujeme vybavení pro výu-
ku robotiky a pneumatiky od 
společnosti FESTO. V létě nás 
čeká další rekonstrukce dílny 
elektroniky, kterou kromě re-
novovaných výukových panelů 

vybavíme i pracovištěm pro 
leptání a frézování plošných 
spojů,“ popisuje ředitel školy 
a dodává, že chce pro žáky jen 
to nejlepší, protože spolupra-
cující sociální partneři od nich 
to nejlepší požadují. 

Ve Střední škole AGC dále 
plánují významné rozšíření 
prostor školy, čímž se zvýší 
bezpečnost studentů. Jedná 
se o propojovací pavilon mezi 
stávajícími budovami. „V pří-
stavbě vznikne prostor pro 
kompletně vybavené speciali-
zované učebny robotiky, auto-
matizace a elektrotechniky. 

Prostředky na výstavbu 
chceme získat z evropských 
integrovaných operačních 
programů v rámci dotací, kte-
ré můžou pokrýt až 80 pro-
cent veškerých nákladů. Sa-
motná přístavba pak bude 
naplňovat i další aspekty mo-
derní a kvalitní školy. Prosto-
ry pro centrální šatny, záze-
mí a klidovou zónu pro žáky, 
větší školní knihovnu a bez-
bariérový přístup do všech 
současných školních prostor,“ 
vyjmenovává ředitel  
školy.  pr

Ljevaković je v Klubu legend
Šestatřicetiletý Admir Ljeva-

ković, který je už skoro čtrnáct 
let neodmyslitelnou součástí 
teplického týmu, dosáhl velkého 
milníku. V dubnu nastoupil do 
svého 300. utkání v české nej-
vyšší soutěži a vstoupil tak do 
Klubu legend Fortuna:Ligy.

Ljevaković přišel do Teplic 
v létě 2007 z Čeliku Zenica a do 
prvního ligového zápasu v no-
vém působišti nastoupil v září 
2007 proti pražské Spartě. V zá-
kladní sestavě nahradil zraněné-
ho Jiřího Sabou a uvedl se už ve 
třetí minutě utkání tak, jak ho 
pamatuje většina fanoušků, tedy 
žlutou kartou.

Během následujících let 
zvládl přidat ještě dalších 
103 žlutých karet a s celkovým 
počtem 104 žlutých karet drží 

rekord ligy. Rekordní je ovšem 
také jeho zápis 300 ligových 
startů. Takového čísla totiž 
v České republice ještě žádný 
cizinec nedosáhl a nejspíš ješ-
tě dlouhou dobu nedosáhne. 
Kromě žlutých karet a star-
tů dokázal také sbírat vstřele-
né góly, dokázal jich nastřílet 

První telekomunikační 
spojení v českých zemích
Je tomu právě 140 let, kdy poprvé 
zazvonil v českých zemích telefon. 
A toto prvenství je spojeno s teplickým 
regionem. Pět let po sestrojení 
telefonu Alexandrem Grahamem 
Bellem byla uvedena do provozu 
první telefonní linka na území Čech. 
Stalo se tak 10. dubna 1881 mezi 
uhelným dolem Hartmann v Ledvicích 
a dva kilometry vzdálenou výpravní 
budovou železničního nádraží 
v Duchcově. Až koncem května roku 
1881 byla instalována první telefonní 
linka v Praze. Majitelem malého dolu 
u Ledvic a průkopníkem instalace 
telekomunikačního spojení v českých 
zemích byl jeden z nejvýznamnějších 
saských podnikatelů Richard 
Hartmann (1809–1878). Hartmann 
podnikal na území Saska především 
ve strojírenské výrobě, byl výrobcem 
parních lokomotiv, turbín, mlýnských 
zařízení a těžebních strojů. V roce 
1869 koupil spolu s Eduardem 
Kellerem dolové pole na okraji 
Ledvic, kde se zatím těžba prováděla 
primitivním způsobem. Nově 
vybudovaný důl získal pojmenování po 
většinovém majiteli Richard Hartmann 
či zkráceně Hartmann. Vlečkou byl 
později připojen k duchcovskému 
nádraží, ležícímu na trati Ústecko-
teplické dráhy. Původně hlubinný důl 
přešel brzy na kombinovaný způsob 
těžby. Ač měl nevelký důl životnost 
pouhých 37 let, vynikal kvalitním 
báňským vedením a inovativními 
metodami. V osmdesátých letech 
19. století patřil k nejmodernějším 
báňským provozům.  dam

H I S T O R I C K É  O K É N K O

Po dlouhé době jsou hokejisté v tréninku
Hokejisté týmu Huskies za-

čali s tréninky na venkovním 
hřišti u ZŠ Na Stínadlech. Na-
posledy se společný trénink ko-
nal loni 26. 12. loňského roku 
na zimním stadionu v Povrlech 
a na kluzišti u obchodního cen-
tra v Srbicích. Období online 
tréninků je snad definitivně 
u konce. Doufají v to trenéři, 
vedení klubu, rodiče a samo-
zřejmě i děti, které si společné 
tréninky užívaly a dle trenérů 
se dostavily i v celkem sluš-
né kondici. Všichni v klubu 
doufají, že už nepřijde žádná 

vynucená pauza a že se zane-
dlouho začne trénovat i na mi-
lovaném teplickém Zimáku. 
„První tréninky jsou spíše tako-
vé seznamovací. Děti se dlouho 
neviděly s kamarády a trené-
ry. Původní plán byl takový, že 

14 a některé byly opravdu pa-
rádní rány z dálky. Na dalších 
šest branek pak nahrál svým 
spoluhráčům. Admir Ljevako-
vić se stal nedílnou součástí 
nejen žlutomodrých, ale také 
města Teplice, kde se s celou 
rodinou usadil. 

 FK Teplice 

prvních 14 dní přípravy bude-
me jen hrát. Fotbal, basket-
bal, házenou, hokejbal, různé 
honičky. Místo toho se snaží-
me držet děti na uzdě ve dvoji-
cích a s rozestupy. I přesto jsme 
ale s tréninky spokojeni. Dětem 
i trenérům už to hodně chybělo,“ 
sděluje šéftrenér klubu Martin 
Cimrman. „Musíme všechny děti 
pochválit. Byly skvělé. Je vidět, 
že se doma hýbaly a neflákaly 
se. Za to zaslouží pochvalu i ro-
diče,“ dodávají trenéři Ondřej 
Klement a Jiří Procházka.

 Huskies Teplice 
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 8.–10. 4., 13.–15. 5.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 1.–3. 6.,  
6.–8. 7.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
10.–12. 5.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 4.–6. 5.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 31. 5. – 2. 6., 
5.–7. 7.
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) 27.–29. 5.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 12.–14. 5., 16.–18. 6.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
30. 4. – 3. 5.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 13.–15. 5.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 17.–19. 5.,  
21.–23. 6.
Hlávkova 7.–10. 5.
Husova x Arbesova – na parkovišti 29. 4. – 1. 5.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 25.–27. 5.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 28.–31. 5.
Kopřivová x Trnková 1.–3. 6., 6.–8. 7.
Krušnohorská – parkoviště 21.–24. 5.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
5.–7. 5.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 28.–31. 5.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  

24.–26. 5., 28.–30. 6.
Nedbalova x Fibichova 6.–8. 5.
Potoční ul. 20.–22. 5.
Proboštovská x Táborská 6.–8. 5., 10.–12. 6.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
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) 1.–3. 6.
Severní x Na Haldách 13.–15. 5., 17.–19. 6.
Scheinerova 28.–31. 5.
Unčínská 26.–28. 5.
Zemská 1439 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 20.–22. 5.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 13.–15. 5.
Kosmonautů 20.–22. 5., 24.–26. 6.
Kpt. Jaroše 1620 10.–12. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 29. 4. – 1. 5.
Skupova x Čs. legií 24.–26. 5.
Skupova x Thámova 21.–24. 5.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
20.–22. 5.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 1.–3. 6.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 12.–14. 5., 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 

parkovišti přes silnici 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 17.–19. 5.
Fučíkova stezka x Foersterova 21.–24. 5.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 7.–10. 5., 11.–14. 6.
J. Hory x U Horského pramene 28. 5. – 31. 5.
J. Hory x Vančurova 21.–24. 5.
J. Suka 2591 2.–4. 6., 7.–9. 7.
Jankovcova u garáží (tabák) 14.–17. 5.,  
18.–21. 6., 23.–26. 7.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
28. 5. – 31. 5.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 7.–10. 5., 
11.–14. 6.
Křičkova x Škroupova 3.–5. 5., 7.–9. 6.
Křížkovského 2508-10 14.–17. 5., 18.–21. 6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
5.–7. 5., 9.–11. 6.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
27.–29. 5.
Potěminova x K. Čapka 3.–5. 5., 7.–9. 6.
Raisova 2573 – vnitroblok 21.–24. 5., 25.–28. 6.
Zeyerovo nám. 1300 24.–26. 5., 28.–30. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 1.–3. 6. 
P. Holého x Purkyňova 18.–20. 5., 22.–24. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 31. 5. – 2. 6.
Alejní 2754 – zeleň 24.–26. 5.

Dubská x Brožíkova 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6.
Dubská x U Hřiště 12.–14. 5., 16.–18. 6.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 26.–28. 5.
Lípová x Jungmannova 31. 5. – 2. 6., 5.–7. 7.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul.  
10.–12. 5., 14.–16. 6., 19.–21. 7.
Tyršova 2.–4. 6., 7.–9. 7.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č.p. 2786-9 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6.
Písečná 2990 26.–28. 5., 30. 6. – 2. 7.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
17.–19. 5., 21.–23. 6., 26.–28. 7.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice  
18.–20. 5., 22.–24. 6., 27.–29. 7.
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 
31. 5. – 2. 6.
Stará Mlýnská x Souběžná 11.–13. 5., 15.–17. 6., 
20.–22. 7.
Svatováclavská x Vladislavova 3.–5. 6., 8.–10. 7.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
19.–21. 5., 23.–25. 6.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
3.–5. 6.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 11.–13. 5., 
15.–17. 6.
Habrová 3082-3 4.–6. 5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 25.–
27. 5., 29. 6. – 1. 7.
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Javorová 3025 11.–13. 5., 15.–17. 6., 20.–22. 7.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou 2.–4. 6.
Novoveská 3090-3 18.–20. 5., 22.–24. 6.,  
27.–29. 7.
Bílinská – točna MHD 4.–6. 5.
Francouzská x Varšavská 11.–13. 5., 15.–17. 6., 
20.–22. 7.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 19.–21. 5., 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
19.–21. 5., 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Jugoslávská 1941 4.–6. 5., 8.–10. 6.
Jugoslávská 2534-5 26.–28. 5., 30. 6. – 2. 7.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 5.–7. 5.,  
9.–11. 6.
Ostravská x Bulharská 25.–27. 5.
Slovenská 2638 14.–17. 5., 18.–21. 6.,  
23.–26. 7.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 3.–5. 5.,  
7.–9. 6.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 25.–27. 5.,  
29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
12.–14. 5., 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 17.–19. 5., 
21.–23. 6., 26.–28. 7.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 27.–29. 5.
Sklářská 223 – 247 19.–21. 5., 23.–25. 6.,  
28.–30. 7.
Stará Duchcovská 403 4.–6. 5., 8.–10. 6.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 3–5. 5., 7.–9. 6.

U Soudu 26.–28. 5., 30. 6. – 2. 7.

V Břízkách – točna MHD 5.–7. 5., 9.–11. 6.

Vrázova x Svojsíkova 19.–21. 5., 23.–25. 6., 
28.–30. 7.

Americká x Londýnská – u trafostanice  
31. 5. – 2. 6.

Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“  
24.–26. 5., 28.–30. 6.

Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
10.–12. 5., 14.–16. 6., 19.–21. 7.,

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 
11.–13. 5., 15.–17. 6., 20.–22. 7.

Litoměřická 10.–12. 5., 14.–16. 6., 19.–21. 7.

Mostecká x Ruská 3.–5. 5., 7.–9. 6.

Sokolovská cesta 340 2.–4. 6.

U Nemocnice 2190 – za garážemi 17.–19. 5., 
21.–23. 6.

Zrenjaninská 297-8 12.–14. 5.

Zrenjaninská 3 25.–27. 5.

Hudcov, Cihelní ul. 5.–7. 5.

Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 18.–20. 5.

Hudcov, Panorama 14.–17. 5.
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Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

Josefa Hory 2867, Teplice, tel.: 778 113 149
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Rekonstrukce vodovodu 
si vyžádá uzavírky
Teplice – Kvůli probíhající re-
konstrukci vodovodu a kana-
lizace a následné obnově po-
vrchů postupně dochází od 
dubna až do září k úplným uza-
vírkám ulic Křičkova, Foerste-
rova a Fučíkova stezka. 

V termínu 6. 4. – 16. 5. a 19.–
31. 7. bude uzavřena ulice Křič-
kova (1. a 2. etapa); v termínu 
17. 5. – 25. 7. a 20.–26. 9. bude 

uzavřena ulice Foersterova  
(7. a 8. etapa); v termínu 26. 7. 
– 19. 9. a 20.–26. 9. bude uza-
vřena Fučíkova stezka (4., 5. 
a 6. etapa) a v termínu 1.–30. 5. 
bude uzavřena komunikace 
u garáží (3. etapa). 

Objížďka povede ulicemi 
Novákova, Foersterova, Škrou-
pova, Křičkova a Fučíkova 
stezka.  gz

INZERCENávštěvníci jezera 
musí počítat se 
stavebním ruchem
Chabařovice/Modlany – U Mila-
dy jsou stavební práce v plném 
proudu. Palivový kombinát 
tam pokračuje v úpravách oko-
lí jezera. Dělníci staví přísta-
viště, odvodňují střední část 
výsypky a dokončují asfaltový 
okruh okolo jezera. Návštěvní-
ci tak musí při volnočasových 
aktivitách počítat s omezení-
mi. Podle ředitele Palivového 
kombinátu Waltera Fiedlera by 
všechny stavební práce měly 
být hotové do července letoš-
ního roku.  gz
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Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

v naší péči I euc.cz

Otevřeli jsme pro vás nové špičkové 
pracoviště jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie 
ORL I Oční lékařství

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz

EUC Klinika Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92, budova B, 4. patro

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 16.09.2020   9:30:20
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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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