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O opravu věžních hodin 
se postará sochař
STRANA 5

Zprávy

Otazník nad lázněmi 
zmizí ještě letos
STRANA 6

FROM
V Teplicích 
dýchá kultura 
ulicemi, jsou náš 
středobod
STRANY 8-9
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V O L N Ý  Č A S

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

ŠANOVSKÁ MUŠLE A NÁDVOŘÍ ZÁMKU
25.–27. 6.  Lázeňská 2021

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
12. 7.   Varhanní koncert 
26. 7.  Musica Florea 
9. 8.   Varhanní koncert 
23. 8.   Střípky ze života Dvořáka 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
20. 6.   Maxipes Fík

2. 9.   Hrdý Budžez
9. 9.   Osm eur na hodinu 

TERASA KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA 
7. 7.   Vabank 
14. 7.   Clarinet Society 
21. 7.   Doubravanka 
28. 7.   Parta Band 

4. 8.   Stará sešlost 
11. 8.   Regius Band 
18. 8.   Colors 
25. 8.   Jjim Band

KNAK TEPLICE
9. 7.   UDG 
10. 7.   Krucipüsk
17. 7.   David Koller a band
22. 7.   Pokáč 
23. 7.  Vypsaná fixa 

30. 7.   J.A.R.
7. 8.   Michal Pavlíček Trio  
  a Flamengo reunion 
13. 8.   Monkey Business 
20. 8.   Buty 
28. 8.  Sto zvířat 
10. 9.  Tatabojs

KONZERVATOŘ TEPLICE
22. 6., 1830 „Kdyby tisíc klarinetů...“  
  – stream + publikum dle možností  
  (sál konzervatoře)

27. 6., 1700 Beethovenovy Teplice 2021 –  
  koncert vítězů hlavní budova školy  
  (Českobratrská 15, Teplice)
28. 6.   Koncert klarinetové třídy  
  (publikum dle možností  
  a stream – sál Oáza)
29. 6., 1500 Odpoledne s komorní hudbou 
  aneb rozloučení se školním  
  rokem (sál K, dvůr školy)
23. 9.   Koncert „SČF Teplice  
  představuje nejlepší žáky  
  teplické konzervatoře“  
  (Koncertní sál Domu  
  kultury Teplice)

DŮM KULTURY 
10. 9.   Robert Křesťan a Druhá tráva 
10. 10.  Duo Jamaha
18. 10.  Nepál – 46 dnů na treku 

ŠANOVSKÁ MUŠLE
22. 6.   Brass Bombers 
25.–27. 6. Lázeňská 
29. 6.   Clarinet Society 

TERASA SOKOLOVNY PROBOŠTOV
26. 6., 1700 Lázeňská poprvé v Proboštově 
 1700–1745 Justin Lavash

 1830–1930 Pontiac
 2000–2145 Mára Blue Band

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 11. 7.  Kouzlo žánrových pohlednic
do 11. 7.  Nad mořem, pod mořem 
do 1. 8.  Rychlé šípy a další kreslená  
  dobrodružství

do 26. 9. Teplicko objektivem  
  Františka Fridricha

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
21. 9., 1900  Čarodějky v kuchyni
24. 9., 900  Čert a Káča
27. 9., 1900  Divadlo Járy Cimrmana  
   – Záskok

LETNÍ AMFITEATR BÍLINA 
1. 7., 1900  Velké lásky v malém hotelu –  
  představení Divadelní společnosti 
  Háta 
16. 7., 1600  Koncert pro kamerunské kozy 
13. 8., 1900  Richard Müller 
20. 8., 1600  Revival Fest 

Přípravy na Lázeňskou vrcholí Chystá se na seniory i SuperStar
Teplice – Přípravy na Lázeň-
skou 2021 jsou v plném prou-
du. Open air akce proběh-
ne poslední víkend v červnu, 
od pátku do neděle. „Přípra-
vy běží zatím podle plánů 
tak, aby se mohla uskutečnit. 
S ohledem na vývoj protiepi-
demických opatření je tradič-
ní termín přesunut o měsíc 
a i tak do poslední chvíle mu-
síme počítat s tím, že se něco 
změní,“ vysvětlil ředitel tep-
lického Domu kultury Přemy-
sl Šoba. 

Program chce Dům kultury 
zveřejnit až těsně před akcí, 
kdy už bude jasné, že se bude 
moci uskutečnit. Jisté ale už 
nyní je, že nebude stánkový 
prodej ani kolotoče nebo velké 
pivní stany. 

Fungovat by měla dvě hu-
dební podia, na malém nádvoří 
teplického zámku a Mušle v ša-
novském parku, na kterých ne-
vystoupí žádné rockové kapely, 
které člověka vyzývají k tanci, 
ale klidnější produkce uzpů-
sobené pro koncerty vsedě. 
Proslýchá se, že by se tu mohli 
objevit bratři Ebenové, Severo-
česká filharmonie, Nerez a Lu-
cia, Irena Budweiserová nebo 
třeba skupina minus123mi-
nut. Zapojí se i místní, jako Big 
band teplické konzervatoře 
nebo Clarinet Society.

Kromě koncertů na dvou 
scénách by měla proběhnout 
akce Teplické terasy. „Jde o hu-
dební produkci v blízkosti vy-
braných restaurací. Ale i tady 
musíme do poslední chvíle vy-
čkávat, jak se situace vyvine,“ 
pokračuje Přemysl Šoba.

Poslední částí je program 
ve volném prostoru centra 
Teplic. Tento prostor je určen 
pro historické tržiště, výsta-
vu veteránů, soutěže anebo 
kostýmované postavy. „Tomu-
to programu nic nebrání, ale 
nemůže se uskutečnit jen on,“ 
říká Šoba a dodává, že podrob-
nosti o programu budou na 
stránkách Domu kultury Tepli-
ce, jakmile bude jisté, že akce 
proběhne. „Věříme stále, že se 
Lázeňská 2021 uskuteční pod-
le plánů,“ uzavírá ředitel Domu 
kultury.  gz

Teplice – Čerstvě plnoletý mla-
dík, kterého díky koncertům 
pod okny seniorů během loň-
ské jarní vlny pandemie koro-
naviru znalo ze sociálních sítí 
snad celé Teplicko, nezahá-
lí. Libor Schlenz se přihlásil 
do televizní show SuperStar 
a chystá další koncert pro se-
niory.

Co v nejbližší době chystáte?
Teď především připravuji 

koncert pod okny pro Senior-
centrum Pohoda Dubí. Plánuji 
ho udělat někdy v termínu od 
26. do 29. června. Zazpívám 
několik českých písní od Kar-
la Gotta nebo Václava Necká-
ře a dalších.

Těch koncertů plánujete 
více?

Je to jediný koncert pod 
okny pro seniory tento rok. 
Dubské seniorcentrum jsem si 
vybral, protože se mi líbí, jak 
připravují pro seniory bohatý 
program a pečují o ně s lás-
kou. Zpíval jsem tam i minulé 
jaro a moc se mi tam líbilo. 

Takže je to takový koncert 
za odměnu?

Přesně, koncert si zaslou-
ží nejen senioři, ale také 
ošetřovatelé, na které se 
bohužel často zapomíná. 

Seniorcentrum Pohoda fungu-
je na jedničku s hvězdičkou.

A jaké máte plány do bu-
doucna?

Je toho opravdu hodně, kon-
certy v Karlových Varech, zpí-
vání na svatbách a dalších 
akcích. Prozradit můžu napří-
klad i to, že jsem se přihlásil 
do soutěže SuperStar, ve které 
mě diváci mohou spatřit už na 
konci léta.  gz

Stánky letos na Lázeňské nenajdete. Foto: zt
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Kde bude stadion, radnice 
rozhodne do konce roku

Teplice – Tepličtí sportovci by 
se mohli dočkat nového atle-
tického stadionu. Město ale 
pro něj stále hledá vhodnou 
lokalitu. 

Mezi vytipovanými oblast-
mi byly Doliny-Novosedlická, 
Hvězda Trnovany nebo Třeš-
ňovka, která je mezi Tepličany 
oblíbená k relaxaci a procház-
kám. Podle náměstka primá-
tora Jiřího Štábla vedení měs-
ta zatím vhodné místo hledá 
a probíhají jednání. „Místa, 
která byla navržena, se snaží-
me postupně prověřovat. Dát 
jim plusy a minusy,“ vysvětluje 
náměstek primátora Jiří Štábl 
a dodává: „Zároveň jsme začali 
řešit i jiná místa, o kterých ve-
deme jednání.“

Samotné umístění stadio-
nu a jeho konečné paramet-
ry, podle kterých se vypracuje 
projektová dokumentace pro 
konkrétní lokalitu, bude nutno 
ještě konzultovat. „Do konce 
roku se chceme dobrat k jed-
né reálné lokalitě, na které by 
se shodla pracovní skupina, 
zastupitelstvo a na které by se 
mohlo začít příští rok projek-
tovat,“ uzavírá Štábl.

Na projektovou dokumen-
taci se počítá s částkou 4 mi-
liony korun. Podle prvotních 
odhadů by stavba atletického 
stadionu i s halou mohla vyjít 
až na 100 milionů korun, ale 
až polovinu částky by město 
chtělo čerpat z dotačních pro-
gramů.  gz

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Vydání: 6/2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 15. 8. 2021  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností 
prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Teplice je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 
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www.facebook.com/zitteplice.cz

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 Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW, a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč, Výkupní bonus 
za starý vůz 20 000 Kč a Výbavu v hodnotě 40 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem Kia s 0% navýšením; pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 363 986 Kč, akontace 30 % (155 994 Kč); pevná úroková 
sazba 0,00 % p.a., RPSN 8,93 % p.a.; měsíční (1.−36.) splátka úvěru 10 110 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 945 Kč, POV 335 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 640 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, 
poplatek): 413 680 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy a 
podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 30. 6. 2021.
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Simona Malá 
45 let,  
pekařka  
Chystám se jen se 
synem za příbuz-
nými v ČR. Takže 
za dovolenou 

toho moc neutratím. Na nic velkého 
navíc ani nemám peníze. Dovolená je 
pro mě spíš odpočinek od práce. Na 
rozhazování nemám.

Hana Holíková  
47 let, pracovni-
ce ČD 
Spíš budu jezdit 
na různé akce 
v ČR. Snad už 
i na nějaké 

koncerty. Těžko říct, kolik za takové 
akce utratím. Asi je to částka někde 
kolem 10 tisíc korun. 

Jana Jirešová 
49 let,  
obchodnice 
Chtěla bych moc 
k moři, ale situace 
mi to bohužel neu-
možňuje. Peníze 

navíc v současné době nemám. Doba 
covidová to zavinila. 

Hana Marxová 
43 let,  
pracovnice sáz-
kové kanceláře 
Letos asi tak 
5 000. Víc na 
dovolenou nemám. 

S dítětem se musím otáčet. Jsem ráda, 
že zvládnu vše poplatit a něco drobné-
ho ušetřím. Takže dovolenou pro mě 
jsou výlety a procházky okolím Teplic.

Hanka Eliášová 
28 let,  
ekonomka 
Chystám se 
k moři, budeme 
ubytovaní kousek 
od Říma. Připra-

veno mám asi 14 tisíc korun. Budeme 
s partou ve větší pronajaté vile. 

Zita Topinková 
57 let, 
samostatná 
účetní 
Moc ráda bych 
vyrazila k moři. 
Možná bude 

nějaké to Chorvatsko nakonec, uvi-
díme. Za dovolenou jsem ochotná 
vydat do 20 tisíc korun. 

Kolik letos utratíte za dovolenou? 

A N K E T A
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Chátrající torzo půjde k zemi
Teplice – Torzo budovy v Mlýn-
ské ulici by ještě letos mělo jít 
k zemi. Ruinu koupil develo-
per Jaroslav Třešňák. Podle vi-
zualizace, kterou zastupitelům 
představil architekt Petr Sedlá-
ček, by se do budoucna mohla 
tato část města změnit a zmo-
dernizovat.

Podle architekta se na pro-
jektu pracuje už půl roku. 
Vzniknout by zde mohly tera-
sové domy pro bydlení nebo 
lávka přes kaňon, která spojí 
dva parky. A doplnil, že demo-
lice budovy je otázkou financí, 
ale představa je, že do konce 
prázdnin by ruina mohla být 
pryč.

Betonovo-cihlová stav-
ba zamýšleného lázeňského 

komplexu nikdy nebyla do-
končena, její torzo je velkou 
ostudou a jen chátrá. Obývají 
ji bezdomovci a v minulosti se 
zde stalo několik nehod. Jako 
provizorní řešení tu nechalo 

město postavit v těsné blízkos-
ti obchodní akademie ochran-
nou zeď. Ta má za cíl alespoň 
zamezit přístupu lidí z horní 
cesty do objektu, kde by mohlo 
dojít k úrazu či jiné nehodě.  gz

Ředitel žlutomodrých 
nově ve výboru FAČR
Teplice – Valná hromada Fotba-
lové asociace ČR přinesla vel-
ké změny ve vedení českého 
fotbalu. Pozitivní zprávou je, 
že teplický fotbalový klub bude 
mít zástupce v tomto nejvyš-
ším fotbalovém orgánu. Ředitel 
klubu Rudolf Řepka byl zvolen 
do Výkonného výboru FAČR za 
kraje a okresy. Novým předse-
dou Výkonného výboru FAČR 
se stal Petr Fousek. „Jsem moc 
rád, že ve volbě předsedy zví-
tězil Petr Fousek, kterého náš 
klub podporoval. Je totiž pro náš 
klub i pro mě samotného záru-
kou pozitivních změn v českém 
fotbale, které jsou jednoznačně 
potřeba, na což jsme dlouhodo-
bě upozorňovali,“ uvedl předse-
da představenstva FK Teplice 
Pavel Šedlbauer a dodal: „Sou-
časně mě ale mrzí, že ne všich-
ni zvolení členové Výkonného 
výboru opravdu reprezentují 
potřebné změny v českém fot-
bale, i přesto ale musíme být 
s výsledky Valné hromady spo-
kojeni, protože jsou předzvěstí 
lepších zítřků.“  gz

Vlakem se na Moldavu nedostanete

Kraj se těžbě na Cínovci nebrání, když bude znamenat i ekonomický přínos
Cínovec – Firma Geomet se snaží 
dosáhnout povolení pro hlubin-
nou těžbu lithia, cínu a wolfra-
mu na Cínovci. To, že jsou na 
Cínovci v Krušných horách svě-
tově významné zásoby lithia, 
potvrzuje i mluvčí společnosti 
ČEZ, která Geomet vlastní, Ro-
man Gazdík.

Vedení kraje těžbu na Cínovci 
podpoří jen v případě, že nena-
ruší životní prostředí a bude mít 
pro region ekonomický přínos. 
Dubí, pod které Cínovec spa-
dá, zvažuje pro a proti, Krupka 
je zásadně proti. „Těžbě lithia 
v Krušných horách se nebrání-
me, ale chceme, aby firma Geo-
met zajistila, že těžba včetně 
dopravy materiálu nebude mít 
negativní vliv na obce, krajinu 

a životní prostředí,“ uvedl rad-
ní pro regionální rozvoj Michal 
Kučera a dodal, že pro něj je 
také klíčové, aby dobývání lithia 
mělo pro dotčené území ekono-
mický přínos. „Dobývání a zpra-
cování rud z Cínovce musí zna-
menat ekonomickou vzpruhu 
pro celý region,“ doplnil Kučera. 
Podobný názor má i hejtman 

Jan Schiller, který řekl, že těžba 
má smysl jen tehdy, když se zde 
bude ruda i zpracovávat a z Ús-
teckého kraje odejde finální 
produkt.

Například Krupka ale těžbu 
nechce. „Jsem jednoznačně pro-
ti těžbě lithia na Cínovci, proto-
že to zlikviduje okolní přírodu, 
vznikne nový povrchový areál 
a v důsledku těžby nastane celá 
řada negativních vlivů,“ řekl 
krupský radní Jan Růžička s tím, 
že těžbu na Cínovci považuje za 
nesmysl. „Přírodu máme jen jed-
nu a těžby v našem kraji již bylo 
víc než dost,“ dodal Růžička. Na-
opak Dubí, na jehož území se Cí-
novec nachází, se těžbě nebrání. 
Starosta Petr Pípal už dříve pro-
hlásil, že by těžba mohla městu 

pomoci a je nutné vyvážit pozi-
tiva a negativa. Pro Dubí je sku-
tečnost, že se na Cínovci začne 
opět těžit, finančně zajímavá. 

Firma Geomet provádí na Cí-
novci průzkum už 11 let a drží 
přednostní právo k těžbě. Začít 
těžit lithium plánuje nejdříve 
v roce 2025. Chce během dva-
ceti let vytěžit téměř 40 mili-
onů tun rudy, která obsahuje 
kov pro výrobu baterií. Nyní 
Geomet požádal o posouzení 
vlivu na životní prostředí (EIA). 
Lhůta, do které mohli podat 
připomínky odpůrci chysta-
né těžby, skončila v pondělí 
7. června. Výsledky zjišťovací-
ho řízení vlivu těžby na životní 
prostředí mají být známy do tří 
měsíců.  gz

Foto: Geomet

Počítání aut  
vypukne na podzim
Teplice – Na Benešově náměs-
tí bychom už brzy mohli jezdit 
v obou směrech, stejně jak jez-
dí vozidla hromadné dopravy. 
Vedení města totiž plánuje re-
vitalizaci celého prostoru Be-
nešova náměstí a zefektivně-
ní dopravy je jedním z plánů. 
Kromě toho se chystá i rekon-
strukce budovy informačního 
centra.

Podle náměstka primátora 
Jiřího Štábla se připravuje sčí-
tání zatížení náměstí v běž-
ném provozu. „Dojít by k tomu 
mělo letos na podzim,“ upřes-
ňuje Štábl a dodává, že prostor 
kolem parkovacích míst by se 
tím zklidnil a na náměstí by 
mohla vzniknout místa pro re-
laxaci, jako jsou například za-
hrádky kaváren.  gz

Teplicko – Správa železnic ozná-
mila Českým drahám zastavení 
provozu na trati z Dubí na Mol-
davu v Krušných horách kvůli 
havarijnímu stavu traťového 
svršku nad Dubím. Oznáme-
ní o přerušení provozu přišlo 
před hlavní turistickou sezó-
nou. Podle Správy železnic se 
dokončení prací předpokládá 
na přelomu června a července. 
V současné době zde funguje 
náhradní autobusová doprava.

Poslední práce na této trati 
probíhaly v roce 2018. Tehdy 
se sanovala trať poničená se-
suvem svahu mezi novoměst-
ským a mikulovským tunelem. 
Oprava poškozeného úseku stá-
la bezmála 64 milionů korun.

Moldavská horská drá-
ha Most–Freiberg nazývaná 
též Teplický Semmering byla 

oficiálně zprovozněna v květnu 
1885, už v roce 1876 byl zpro-
vozněn úsek do Oseku a 1877 
do Hrobu. Úsek Louka u Litví-
nova – Moldava je od roku 1998 
chráněn jako kulturní památka 
České republiky.  gz

V botanické zahradě  
je nově wifi zdarma
Teplice – Návštěvníci teplic-
ké botanické zahrady mohou 
nově využívat bezplatné in-
ternetové připojení po celém 
areálu. „Vybudování interneto-
vého připojení spolu s kamero-
vým systémem stálo necelých 
240 tisíc korun,“ řekl ředitel 
zahrady Petr Šíla. Na další za-
jímavosti botanická zahrada 
odkazuje QR kódy v novém na-
učném systému. Lidé si také 
mohou stahovat informace 
o zahradě.  gz
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O opravu věžních hodin 
se postará sochař

Nekrmte kachny a labutě pečivem, varují cedule

Atletka je krůček  
od paralympiády

Mušle i altány jsou 
připravené na sezónu
Teplice – Šanovská mušle a al-
tány v Zámecké se dočkaly 
obnovy. Všechny objekty do-
staly nový nátěr a Mušle po-
třebovala i částečnou opravu 
plochy pódia. „Zvenčí pracov-
níci zajistili především údržbu 
a vymalování zadní části znečiš-
těné výkaly, vnitřek Mušle pak 
dostal jako každý rok nový ná-
těr. Koncertní přístřešek je tak 
připraven k zahájení Letních lá-
zeňských koncertů i dalších vy-
stoupení,“ řekl mluvčí města Ro-
bin Röhrich. Práce vyšly víc než 
na 140 tisíc korun. Nový nátěr, 
který stál městskou kasu bez-
mála sto tisíc korun, mají i altá-
ny v Zámecké zahradě. „Ze zdí 
a sloupů empírového pavilonku 
u Zahradního domu i Apollono-
va chrámku v Zámecké zahra-
dě tak aspoň dočasně zmizely 
barevné čmáranice,“ doplňuje 
mluvčí Röhrich.  gz

Teplice – Věžní hodiny na kos-
tele Povýšení svatého Kříže na 
Zámeckém náměstí čeká gene-
rální oprava. Město je nechá za 
zhruba 530 tisíc korun zrestau-
rovat. O práce se postará akade-
mický sochař Petr Skála.

Podle náměstka primátora 
Jiřího Štábla dojde mimo jiné 
k restaurování věžního hodi-
nového stroje, závažového po-
honu stroje, ciferníků, ručko-
vého stroje, paličkových strojů 
a také k osazení automatické-
ho natahovacího stroje a elek-
trického zařízení, které hodi-
ny pravidelně synchronizuje 
s přesným časem.

Hodinový stroj na kostele 
Povýšení svatého Kříže je prav-
děpodobně raným dílem praž-
ského hodináře Franze Sume-
reckera z 30. nebo z počátku 
40. let 19. století. Nasvědčuje 

tomu charakteristický tvar 
rámu, krokového mechanis-
mu a způsob provedení mnoha 
dalších dílů. Typově i v detai-
lech podobný stroj podepsaný 
pražským hodinářem Franzem 
Sumereckerem je na zámku 
Kačina.  gz

Teplice – Nakročeno na Letní pa-
ralympijské hry v Tokiu má at-
letka, která hází diskem, koulí 
i oštěpem Martina Šimonová. 
Její cestu za sportovním snem 
ověnčil bronz z dubajských svě-
tových her, kde splnila limit na 
mistrovství Evropy i na para-
lympiádu. Na mistrovství Evro-
py skončila čtvrtá a nedočkavě 
čeká, jestli jí to otevře dveře na 
paralympiádu. „Nominace do 
Tokia byla uzavřena 6. června, 
v den kdy končilo Mistrovství 
Evropy v Polsku. O místenku na 
paralympiádu jsme se praly tři 
holky – já, sprinterka a kužel-
kářka. Protože Česká republika 
získala další místa, tak nám bylo 
řečeno, že jedeme všechny tři,“ 
říká Martina Šimonová, ale jed-
ním dechem dodává, že dokud 
to nebude oznámeno oficiálně, 
tak není nic jistého. Jasno by 
mělo být začátkem července.  gz

Letní kino znovu na 
teplickém zámku
Teplice – Promítání pod širým 
nebem zahájilo další sezónu. 
Na malém nádvoří teplického 
zámku se od úterý do soboty 
promítají filmové hity. Začíná 
se vždy ve 21:30 hodin. No-
vinkou pro letošní červenec 
a srpen jsou páteční koncerty. 
Vstup na vnitřní nádvoří tep-
lického zámku je v průběhu 
letního kina možný z Ptačích 
schodů od Kolostůjových věži-
ček nebo ze Zámecké zahrady 
v Teplicích od Malého zámec-
kého rybníka. Program a mož-
nost zakoupení vstupenek 
na www.dkteplice.cz v sekci 
Film.  gz

Na cyklotrasu městem 
vyrazíme na podzim
Teplice – Práce na dlouho oče-
káváné cyklotrase odstartova-
ly. Podle náměstka primátora 
Jiřího Štábla bylo už koncem 
dubna předáno staveniště pra-
covníkům z Druhé severočeské 
stavební společnosti, která na 
cyklotrase ze Šanova přes ulice 
centra až do části Řetenice-A-
tomka pracuje. „Aktuálně probí-
hají práce u gymnázia a u Kau-
flandu v ulici Čsl. dobrovolců,“ 
popisuje náměstek primátora 
a dodává, že následovat bude 
značení na silnici. Předpoklá-
daná cena je 2,5 milionu korun 
a hotovo by mělo být nejpozději 
v polovině září.

Nová cyklotrasa, která dovede 
cyklisty z Trnovan do Řetenic, 
v budoucnu naváže i na zna-
čenou trasu do rekreační zóny 
okolo jezera Barbora.  gz

PH park posoudí 
stavební úřad
Teplicko – Halový areál nedale-
ko Modlan, který chce posta-
vit společnost PH-Real Teplice 
udělala další krok ke stavbě. 
Kromě průmyslových hal tam 
budou i parkoviště pro sedm 
stovek aut. 

Firma chce na 40 hektarech 
převážně polí vybudovat oplo-
cený areál, šest velkých hal, 
parkoviště, komunikace, ka-
nalizaci, vodovod, plynovod, 
vodojem a čistírnu odpadních 
vod. 

Žádost o umístění stavby pro 
budoucí PH park projedná tep-
lický magistrát. Žádost projde 
posouzením stavebního úřadu. 
Proti stavbě PH parku se zá-
sadně staví okolní obce i jejich 
obyvatelé.  gz

Teplice – Čím je vhodné krmit 
kachny a labutě, nově informují 
cedule v Zámecké zahradě. Měs-
to je nechalo vyrobit, aby upo-
zornilo návštěvníky, že nemají 
opeřence krmit pečivem. To jim 
může způsobit zažívací potíže 
a růstové deformace peří a kostí, 
kvůli nimž nejsou kachny a la-
butě schopny létat. Vhodnější 
je například salát, petržel, žito 
nebo kukuřice.

„Pro děti oblíbená atrakce při 
procházce kolem velkého hor-
ního i malého dolního rybníka 
v Zámecké zahradě bývá krmení 
kachen a labutí. Mnoho z rodičů 

ale netuší, že jakékoliv pečivo – 
tedy i suché a tvrdé – nejen že 
zvířatům neprospívá, ale naopak 
může velmi ublížit,“ uvedl mluv-
čí města Robin Röhrich a dodal, 

Teplice – I v letošní sezóně se 
rozjel po historickém a lázeň-
ském centru Teplic turistický 
vláček Humboldt a na vrchol 
Doubravské hory s dominantou 
města hradem Doubravka vás 
sveze KabrioBus Payer.

Oblíbený vláček Humboldt 
jezdí na pravidelné trase Zá-
mecké náměstí – Šanovský 
park – botanická zahrada 
a zpět. Odjezd ze Zámeckého 
náměstí je od 14:00 do 17:00 
každou celou hodinu a od 

Teplice brázdí vláček i kabriobus
botanické zahrady je ve 14:20, 
15:20, 16:20 a 17:20 hodin. No-
vinkou letošní sezóny je jízdné 
pro jedno dítě do 18 let s jed-
ním platícím dospělým zdarma.

Na teplickou dominantu 
Doubravku vás zase vyveze 
otevřený turistický autobus, 
takzvaný KabrioBus Payer. 
Všechny jízdy začínají a kon-
čí vždy na Zámeckém náměstí 
s 20minutovou zastávkou pří-
mo u zříceniny hradu Doubrav-
ka. Délka celého okruhu je 
zhruba 85 minut. Ze Zámec-
kého náměstí vyjíždí turis-
tický autobus v 13:15 a 14:45 
a z Doubravky odjíždí 14:20 
a 15:50 hodin. I tady má dítě do 
18 let jízdu v doprovodu platící 
dospělé osoby zdarma.  gz

že právě proto se u vyhlídko-
vých míst u rybníků v Zámecké 
zahradě objeví cedule s informa-
cemi, jak pečivo ptákům škodí 
a čím je dobré ho nahradit.  gz

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1
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INZERCE

Čekáte dlouho na svou operaci v nemocnici? 
Na našem oddělení Jednodenní chirurgie pro Vás najdeme dřívější termíny 
operací v oborech ortopedie, urologie, ORL a chirurgie. Nabízíme nové moderní 
prostředí, dva operační sály a 6 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním 
zařízením. Většinu zákroků provádíme v režimu jednodenní chirurgie, tedy bez 
nutnosti hospitalizace. Postará se o Vás tým zkušených operatérů a zdravotníků. 
Zajistíme vše potřebné k příjmu, včetně interního předoperačního vyšetření 
a následné pooperační péče.
Od 21. 6. 2021 je možné se objednat prostřednictvím nového webu Operační péče 
na stránkách www.euc.cz. Kromě informací o všech typech operací si rovnou 
vyberete konkrétní výkon, prostřednictvím formuláře nám pošlete požadavek, 
ke kterému jednoduše připojíte kopii indikačního nálezu, a my Vás do tří dnů 
zkontaktujeme. Navrhneme Vám termíny, tak aby Vám vyhovovaly. 

 EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE - EUC KLINIKA  
ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/92

      477 102 258, 602 607 601
      jednodenka.usti@eucklinika.cz

MC
20

21
06

03

Nepotřebné věci doneste do nového re-use centra
Teplice – Nepotřebné, ale funkč-
ní věci odložte v re-use centru. 
Můžete tam zdarma donést na-
příklad drobný nábytek, byto-
vé doplňky, ale i dětské hračky, 
sportovní potřeby, nádobí nebo 
nářadí. To bylo otevřeno v pro-
storu sběrného dvora v Tepli-
cích, Úprkova 3120.
Nepoužívanou autosedačku do 
centra přinesl i primátor Hynek 

Hanza. Může u jiného majite-
le dál sloužit svému účelu a ne-
stane se odpadem. „Jde o pilot-
ní projekt, přijímat se zatím 
budou jen malé předměty, ale 
do budoucna rozšíření nevylu-
čujeme,“ řekl primátor a dodal, 
že doufá, že re-use centrum bu-
dou Tepličané využívat a nebu-
de se odpad povalovat po městě. 
Centrum je otevřené stejně jako 

sběrný dvůr, tedy od pondělí 
do pátku 8:00–18:00 a v sobotu 
8:00–14:00. 
Plánem radnice je, aby se snížil 
objem odpadů, které běžně kon-
čí na skládce. Tepličané totiž za 
svoz odpadu neplatí a o zavede-
ní poplatku vedení města neu-
važuje ani do budoucnosti. Sna-
hou zůstává motivovat lidi ke 
snížení tvorby odpadu.  gz

Otazník nad lázněmi zmizí letosMěstská MHD  
bude „příspěvkovka“

Teplice – Developer Jaroslav 
Třešňák se už dříve rozhodl, 
že zchátralé Hadí lázně nepro-
dá městu za nabízenou cenu. 
Podle posudku, který si město 
nechalo zpracovat, má budo-
va hodnotu zhruba 6,8 milio-
nu korun. Teplický podnikatel 
za tuto památku ale požaduje 
18 milionů. 

„Cenová představa, při pří-
padném prodeji Hadích lázní, 
kterou schválilo teplické za-
stupitelstvo loni v prosinci, 
byla z pohledu naší firmy jiná. 
Nákup objektu a následující 
vzniklé náklady byly výrazně 
vyšší, nežli městem nabízená 

částka, aby objekt Hadích láz-
ní převzali do svého majetku,“ 
říká Radka Metz ze společnosti 
JTH Group a dodala: „To ovšem 
neznamená, že jednání s měs-
tem ztroskotala.“

Rekonstrukce Hadích lázní, 
které jsou památkově chrá-
něné, je v nedohlednu. „Rok 
2020 byl, vzhledem ke covi-
dové pandemii, pro naši firmu 
náročný. V současné chvíli 
vyhodnocujeme veškeré mož-
nosti, které zbývají. Zvažuje-
me, zda je možné realizovat 
určitý náhradní projekt vyu-
žití Hadích lázní, samozřej-
mě se všemi omezeními, kte-
ré nám byly ze strany státu 
a města uloženy. Hledáme fi-
nální řešení, “ vysvětluje dále 
Radka Metz s tím, že rozhod-
nutí, co s lázněmi, by mělo 
padnout v letošním roce.  gz

Teplice – Už od ledna 2024 by 
mohly mít Teplice vlastní do-
pravní společnost. Vedení radni-
ce si nechalo zpracovat právní 
analýzu a nová společnost bude 
fungovat jako příspěvková or-
ganizace města. Podle primá-
tora Hynka Hanzy není změna 
přístupu k zajišťování dopravy 
motivována cenou, ale snahou 
vylepšit teplickou hromadnou 
dopravu. Kvalita služeb klesá, 
a navíc není vedení města příliš 
spokojeno se servisem vozů.  gz

V botanické přibyl 
skalničkový skleník
Teplice – V botanické zahradě ke 
třem stávajícím expozičním skle-
níkům přibyl čtvrtý – skalničko-
vý. Jsou v něm vysazeny choulos-
tivé rostliny z Evropy, Asie, Jižní 
Ameriky nebo z chilské pouště 
Atacama. „Expozice je stavě-
na na vyvýšených stolech, které 
jsou za mřížemi. Je to i ochrana 
rostlin proti nenechavým ná-
vštěvníkům, kteří by mohli ne-
vhodnou manipulací rostliny po-
škodit,“ řekl kurátor zahrady Jan 
Ptáček. Skleník vyšel na zhruba 
8 milionů korun.  gz
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Čas, který věnujete samovyšetření prsu,  
vám, milé dámy, může zachránit život

Podle statistik docházejí do on-
kologických zdravotnických zaříze-
ní nejčastěji pacientky, které se léčí 
s nádory prsu. Přestože se možnos-
ti jejich léčby v  několika posled-
ních letech zdokonalily, jedním 
z významných faktorů, který znač-
ně zvyšuje šanci na úspěšné vylé-
čení, zůstává prevence, připomíná 
MUDr. Andrea Pásztorová z  Proto-
nového centra (PTC). Pokud si žena 
nahmatá bulku v  prsu či podpaží 
nebo si všimne asymetrie prsů, se-
krece z  bradavky či jejího vtaho-
vání, měla by ihned kontaktovat 
svého gynekologa nebo praktic-
kého lékaře. V  závislosti na lékař-
ském rozhodnutí by ženy měly ab-
solvovat pravidelné, onkologicky 
zaměřené prohlídky – od 45. roku 
mamografii (MMG) a i dříve pak ul-
trazvuk (UZ) prsů. Protože nádor 
může být delší dobu nehmatný, 
právě MMG nebo UZ ho dokážou 
odhalit. „Doporučuji také nezapo-
mínat na samovyšetřování prsů, 

které stačí provádět 1× měsíčně,“ 
říká MUDr. Andrea Pásztorová.

Bezpečná léčba
U pacientek s karcinomem prsu 

jsou ve většině případů kombino-
vány různé léčebné metody, nej-
častěji operace, chemoterapie 
a  ozařování. V  Protonovém cent-
ru mohou ženy podstoupit zdra-
votními pojišťovnami hrazenou 

Ženy jsou pod stále větším 
tlakem. Musí být krásné, 
sebejisté i profesně úspěšné. 
Jedna bulka na prsou ale 
může otočit kormidlem 
života i hodnot. Ložisko 
zhoubného nádoru v prsní 
tkáni je u nás po rakovině kůže 
nejčastěji diagnostikovaným 
onkologickým onemocněním. 

protonovou léčbu, ozařování. Díky 
nejmodernější radioterapii mohou 
pacienti i  během léčby pokračo-
vat ve svých aktivitách, pracovním 
i osobním životě. 

Cílem moderní onkologické léč-
by je zajistit pacientům maximál-
ní šanci na vyléčení, a  to při mini-
malizaci vedlejších účinků. A právě 
toho se velmi dobře daří dosahovat 
pomocí protonové léčby. Díky mo-
derní technologii a  zkušenostem 
lékařů Protonového centra se zvy-
šují šance na celkovou úspěšnost 
léčby a  udržení kvality života pa-
cientů po léčbě. Největším bene-
fitem protonové léčby je možnost 
přesně zacílit a  ozářit požadova-
nou oblast a významně snížit ozá-
ření okolních zdravých tkání a  or-
gánů, jako například srdce a  plic, 
u  pacientek s  onemocněním prsu. 
Například při protonové léčbě 

Protonová léčba 

 ▪ Léčba v Protonovém centru (PTC) je hrazena ze zdravotního pojištění.
 ▪ Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli, a to ze všech krajů ČR.
 ▪ Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře.
 ▪ V Protonovém centru léčí kromě již zmíněné léčby rakoviny prsu také nádorová 

onemocnění prostaty, plic, hlavy, krku, zažívacího traktu, mozku a míchy, dále 
maligní lymfomy a nádory u dětí.

 ▪ Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz  
a na Facebooku Centrum protonové léčby. Také je pro více informací možné  
zavolat na +420 222 999 000.

karcinomu levého prsu je mož-
né ozářit prs a hrudní stěnu tak, 
že se minimalizuje nežádoucí 
ozáření srdce, věnčitých tepen 
a plic. Tím je možné předcházet 
riziku vzniku srdečních a  plic-
ních onemocnění, které by se při 
jejich ozáření mohly v horizontu 
10-20 let projevit. 

Pacientky, které nádorové one-
mocnění prsu řeší, mohou Proto-
nové centrum kontaktovat samy, 
a to i bez doporučení lékaře. Každá 
pacientka dostane k dispozici své-
ho osobního koordinátora, na kte-
rého se může obrátit se všemi svý-
mi dotazy a  který jí, pokud je pro 
ni léčba vhodná, pomůže napláno-
vat všechna vyšetření a konzultace 
u  lékaře. Protonová léčba v  Proto-
novém centru, stejně jako všechna 
vyšetření jsou ze zákona hrazeny 
zdravotními pojišťovnami. 

MC
20

21
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02

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1



8

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zR O Z H O V O R

FROM: V Teplicích dýchá kultura ulicemi, jsou náš středobod

Parta kamarádů, které spojuje láska 
k muzice, to je teplická kapela FROM.  
Podle zpěváka Filipa Kotka kluci z kapely 
mají nepsanou dohodu: Když se tvoří 
muzika a texty, musí být všichni spokojení. 
A osm let to už teplické formaci klape. 
Gabriela Zlámalová

Filipe, jak jste se dali dohro-
mady?

Kytaristu Martina jsem po-
znal, ještě když jsem studoval 
konzervatoř. Hledal zpěváka do 
předchozího projektu, ve kte-
rém působil i basák Ríša. Po-
stupně se přidal i náš bubeník 
Ondra. A i když projekt nevyšel, 
hrálo se nám spolu dobře a i lid-
sky to klapalo. Chtěli jsme po-
kračovat ve spolupráci a vznikl 
From.

Název kapely From, to je hříč-
ka s písmeny vašich jmen?

Na názvu jsme se shod-
li všichni, dá se říct okamžitě. 
I když samozřejmě byly ve hře 
i další varianty, tak FROM nám 

všem dávalo největší smysl. Ka-
ždé písmeno zastupuje jednoho 
člena kapely. F je Filip, R – Ri-
chard, O je Ondra a M – Martin.

Hrajete tedy od začátku stále 
ve stejném složení?

Ano, kapela i tak byla od za-
čátku postavená. Buď všichni, 
anebo nic.

Na scéně jste od roku 2013. 
Jak ty společné roky hodno-
títe?

Jako krásnou zkušenost, jak 
lidskou, tak muzikantskou. Za-
žili jsme toho spolu hodně. Od 
nárazového úspěchu, kdy se po 
sítích, z ničeho nic, začal šířit 
singl V síti, až po určitou formu 

beznadějně, kdy jsme pomalu 
zjišťovali, že prosadit se v čes-
kých rádiích, chce asi víc než 
žít hudbou a věřit ve společný 
cíl. Zažili jsme strašné množství 
společných chvil, smíchu, sdíleli 
jsme za tu dobu řadu profesních 
i soukromých vzletů i pádů. Pro-
stě plných osm let.

Osm let je přeci jen dlouhá 
doba. Nelezete si někdy na 
nervy?

Kapela je jako vztah, jenže 
tady jste čtyři. Takže je jasné, že 
občas se ty třecí plochy potkají.

Je něco, co byste udělali jinak? 
Je spousta věcí, které pokud 

se podíváme zpět, by bylo pa-
rádní využít a uchopit jinak. Jen-
že to nejde. My v kapele věříme, 
že život je poskládaný tak, že se 
děje v určitou dobu přesně to, 
co se dít má. A těžko říct, jest-
li by změna něčeho v minulosti 
měla v konečném výsledku ten 
očekávaný efekt. 

Nastalo období, kdy jste s hra-
ním chtěli třeba seknout?

Seknout? Jasně, nejméně sto-
krát (smích). Ale dokud člověk 

cítí, že je to správně, a má sám 
ze sebe pocit, že může kapele 
nějakým způsobem pomoc, tak 
by se končit nemělo. Konec by 
měl přijít až ve chvíli, kdy vám 
to všechno přestane dávat smy-
sl. Vy pak víte, že prostor, ve 
kterým jste si připadal přiroze-
ně, se pro vás stane bojem o ka-
ždý nádech. Pak je asi na čase 
jít dál, v nějakým jiným, opět 
přirozeným prostoru.

Pustili byste do mužské kape-
ly ženu?

Když by byla přínosem, tak 
bych v tom zas takový problém 
nehledal. Ostatně my v kapele 
měli ženu, spolupracovali jsme 
docela dlouho s fotografkou 
a textařkou Monikou Hlinkou, 
která do našeho týmu zapadla 
velmi dobře. Myslím, že to není 
ani o tom, jestli je to žena, nebo 
muž, je to asi o konkrétním člo-
věku, o jeho vizích a celkovém 
přínosu.

Co jste dělali, když jste teď 
skoro rok nemohli hrát?

Pro nás změna v tomto roce 
nastala opravdu jenom v tom, 
že jsme nemohli jezdit hrát 

Kapela FROM hraje od začátku ve stejném složení Filip Kotek, Richard Müller, Ondřej Čermák a Martin Kolařík. Foto: archiv FROM
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byla založena v roce 2013. Název 
kapely tvoří počáteční písmena jmen 
čtyř muzikantů: zpěváka Filipa Kotka, 
baskytaristy Richarda Müllera, hráče 
na bicí Ondřeje Čermáka a kytaristy 
Martina Kolaříka. Pilotním singlem 
kapely byla píseň Nebe, v roce 2015 
vydala kapela singl V síti, který se 
stal hitem internetu a má bezmála 
5 milionů zhlédnutí. V roce 2016 vydala 
kapela singl Láska. V roce 2018 vyšlo 
CD Nekonečno, které obsahuje 10 pís-
ní, včetně singlů V síti, Nebe a Láska.

Kapela FROM 

P R O F I L

Barva: Filip – žlutá, 
oranžová, khaki, 
Ondřej – bílá, černá, 
Richard – černá, 
Martin – fialová

Jídlo: Filip – těstoviny, 
Ondřej – sushi, 
Richard – těstoviny 
a rýže, Martin – pizza

Hudba: Filip – rock, 
Indie rock, pop, 
electro, Ondřej – 
Led Zeppelin, rock, 
Richard – 80tky, 
Martin – rock, pop

Číslo: Filip – 3,  
Ondřej – 6,  
Richard – 2,  
Martin – 11

Politik: Filip, Ondřej, 
Richard a Martin – 
Václav Havel

N A Š E  N E J

živě. Jinak jsme převážně krom 
koncertů dělali to, co jsme dě-
lali i před covidem. Věnovali 
jsme se studiové tvorbě, rodi-
nám, přátelům a koníčkům. Je-
likož nás hudba nikdy neživi-
la, tak jsme chodili normálně 
do práce, kam jsme ale chodili 
i před tímhle bláznivým obdo-
bím (smích). Takže kromě toho, 
že člověk nemohl na koncerty 
a neměl žádný vyžití, jako si ne-
mohl zajít na pivko a vlastně ne-
mohl skoro vůbec nic, co se spo-
lečenského a kulturního života 
týká, tak ten základ pro nás zů-
stal, dá se říct, stejný.

Určitě máte rádi všechny svo-
je písničky, ale je nějaká oblí-
benější?

To je u každého z nás jiné. 
Všeobecně jsme vždy hrdí na 
tu poslední, ale citově se pořád 
vracíme k V síti. Ta totiž neustá-
le i po letech budí emoce nejen 
v nás, ale i v dalších a dalších 
posluchačích, které k sobě pou-
tá.

Loni jste nahráli píseň s ná-
zvem Díky jako podporu všem 

lidem táhnoucím za jeden pro-
vaz v době koronavirové. Ja-
kou měla odezvu?

Ten song mám rád. Byla to 
hloupá doba a chtěli jsme jenom 
říct „díky” a že bude líp. Do-
mlouvali jsme se na dálku, vy-
zvali lidi, aby nám na song nato-
čili videa a poslali fotky, a z těch 
jsme poskládali videoklip.

Nedávno jsem zaznamenala 
vaši písničku Minulost v hit-
parádě Frekvence 1. V klipu 
vám hraje Pavel Zedníček. Jak 
vás napadlo oslovit zrovna 
jeho a jak se vám spolupraco-
valo?

Když jsme na zkušebně dáva-
li dohromady námět na video-
klip, kdy hlavní roli měl hrát 
charismatický český herec, 
padlo jeho jméno téměř oka-
mžitě. Nejdřív jsme měli ostych 
ho oslovit, ale jeho reakce byla 
skvělá. Spolupráce s ním pak 
naprosto profesionální. Jeho po-
zitivní energie nás úplně dosta-
la. Je to veliký profesionál a ješ-
tě větší člověk.

Jakou má klip s Pavlem Zed-
níčkem odezvu?

Myslím, že odezva na klip 
je převážně pozitivní, alespoň 
ze zdrojů, které se ke mně do-
stávají a které sleduji. Pro mě 
osobně je to krásná zkušenost, 
ze které mám moc velikou ra-
dost.

Plánujete s ním nějakou další 
spolupráci?

Nám ty spolupráce vznikají 
dost spontánně, takže kdo ví, 
co nás čeká a nemine (smích). 
Asi se necháme překvapit, co 
nám vesmír ještě naservíruje. 
Každopádně to byla nádherná 
zkušenost, s obrovskou osob-

ností. A i kdyby už žádná spo-
lupráce s panem Zedníčkem 
neproběhla, tak ten den s ním 
mi nikdo z hlavy, ze vzpomínek 
a ze srdce nevymaže.

A je pro mladou kapelu složi-
té v této době prorazit?

Myslím, že prorazit je složi-
té v jakékoli době. Nám se to 
zásadně nepovedlo za osm let. 
Dostali jsme se na nějaký stu-
peň, ale že by se nám z toho 
projektu povedlo udělat samo-
statnou žijící entitu, která je na 
té bázi, že je finančně stabilní 
a převážně výdělečná, to si my-
slím, že se nám nepovedlo. To 

ale neznamená, že pak nemůže 
přijít kapela, která funguje tře-
ba rok, a povede se jí dostat na 
úplně jinou úroveň, než jsme 
my. Je to asi v každé profesi 
stejné a recept je všude podob-
ný… ambice, šikovnost, chuť 
a velikou část týhle omáčky sa-
mozřejmě dochucuje štěstí.

Jste teplická kapela, bydlíte 
pořád v Teplicích? Nebylo by 
jednodušší dělat muziku tře-
ba v Praze?

Já žiju v Děčíně, Martin a Ri-
chard jsou z Teplic a Ondra 
z Chomutova. Zkušebnu máme 
v Teplicích a považujeme to tak 
vlastně za takový náš středo-
bod. Takže ano, jsme teplická 
kapela. Nemyslím si, že by Pra-
ha v tomhle směru poskytovala 
nějakou zásadní výhodu. Víte, 
ono je to tak, že vám to buď 
vesmír dá, anebo ne. Praha na 
tom zásadní podíl určitě nemá 
(smích).

Co se vám na Teplicích líbí, 
a co ne?

Teplice jsou skvělé mís-
to. Kultura zde dýchá ulicemi 

a jsou tady nadšení lidé, kte-
ří pořádají skvělé akce. Třeba 
Malá Paříž je fakt parádní. Už 
jsme s Teplicemi tak sžití, takže 
těžko něco kritizovat. Máme to 
tady rádi.

Teď se asi těžko plánuje, ale 
přiblížíte nám, kde by vás fa-
noušci mohli přes léto vidět?

Tak to je opravdu těžké říct, 
v tuhle chvíli, kdy sami pořada-
telé neví, co bude. Fanouškům 
můžeme doporučit, ať sledují 
náš Instagram, Facebook a ide-
álně naše webové stránky, které 
jsou fromband.cz, kam veškeré 
aktuality dáváme.

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1
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Pravěká chrastítka jako ochrana
Pravěká chrastítka, která sloužila jako ochranný 
amulet, můžete vidět v teplickém muzeu. Vesměs 
jsou datována do mladší a pozdní doby bronzové. 
Nejběžnějším typem jsou chřestítka hruškovitého 
a tykvovitého tvaru s knoflíkovou rukojetí, která 
jsou zpravidla také zdobená. Některá menší 
chřestítka jsou v rukojeti příčně propíchnuta 
a byla asi nošena zavěšená na krku či části 
oděvu. Jiná mají tvar cívky, válečku, taštičky nebo 
polštářku. Zvláštní a ojedinělou skupinou jsou 
chřestítka v podobě ptáka, zřejmě kachny nebo 
labutě. Tři hliněná chrastítka z archeologické 
sbírky teplického muzea jsou patrně vyplněna 
velmi drobnými kamínky, neboť při třesení 
vydávají jen nepatrný slabý zvuk. Chrastítko ve tvaru miniaturní amforky bylo nalezeno 
na přelomu let 1896 a 1897 ve Lhotce nad Labem během stavby železnice, kterou 
provázel archeologický výzkum Roberta von Weinzierla. Chrastítko ve tvaru většího 
vejce bylo nalezeno v Bílině v roce 1907. Poslední chrastítko ve tvaru kuličky náleželo 
do staré zámecké sbírky Clary-Aldringena, jako lokalita nálezu se v evidenci uvádí 
Teplice, ulice V Lipách, příslušnost k tomuto nalezišti je však nejistá.

Skladatel Chopin si zahrál v teplickém zámku 
Teplický zámek – to nejsou jen 
pozůstatky kláštera a muzeum. 
Zajímavou historii mají i interiéry 
v hlavním křídle zámku, které bylo 
vybudováno v 16. a upraveno 
v druhé polovině 18. století. 
Zachovala se zde původní 
kamna a podlahy z 1. poloviny 
19. století, většina dřevěných 
obložení byla instalována při 
velkých úpravách zámeckých interiérů na konci 19. století. Pokoje představují umělecké 
slohy 19. století v souvislostech s konkrétními historickými událostmi a osobnostmi. 
Z původních zámeckých obrazových sbírek zde prezentují především rodovou portrétní 
galerii, která poukazuje na události formující dějiny nejen šlechtického rodu a Teplicka, 
ale i celé Evropy. Zajímavou historii má takzvaný Hudební salón. Pokoj připomíná 
návštěvy slavných hudebních mistrů na teplickém zámku, traduje se koncert Fryderyka 
Chopina z 23. 8. 1829, při kterém improvizoval na téma děl slavných hudebních mistrů, 
nebo Ference Lizsta 19. 8. 1853. Pokoj je vybaven původním pozdně klasicistním 
dřevěným obložením se čtyřmi dekorativními obrazy s námětem ročních období 
a doplněn benátským lustrem z dílny M. O. Testoliniho.  dam

H I S T O R I C K É  O K É N K O

Série koncertů filharmonie v MušliZatančete si  
na terase divadla 

Teplice – Koncerty na tera-
se Krušnohorského divadla 
jsou zpět. Na taneční odpole-
dne se můžete těšit každou 
prázdninovou středu od 16:00 
do 18:00. Vstup je zdarma. Už 
7. července vystoupí kapela 
Vabank. Kompletní program 
najdete na straně 2.  zt

David Koller  
míří do Knaku 

Teplice – Klub Knak už láká na 
bohatý program plný skvělých 
kapel a interpretů. Už 17. čer-
vence přijede David Koller se 
svou kapelou. Publikum se 
může těšit například z pís-
ní Chci zas v tobě spát, Gypsy 
Love, Amerika a z dalších Kolle-
rových hitů z celé jeho hudební 
kariéry v aranžích jeho skvělé 
kapely. Program klubu Knak na-
jdete na straně 2.  zt

Teplice – Mezi členy Severočeské 
filharmonie Teplice už je mno-
hem lepší nálada. Všichni už se 
těší na léto, na koncerty, a tak 
dlouho odpíraný kontakt s pu-
blikem. Další veřejný koncert 
plánujeme v rámci Zahájení lá-
zeňské sezóny opět v Šanovské 
mušli dne 25. června v 18:00,“ 
připomíná ředitel filharmonie 
Roman Dietz.

Léto vypadá pro kulturu na-
dějně. Na co se mohou fa-
noušci klasiky těšit? 

Máme za sebou první veřejný 
koncert pro posluchače, pro-
zatím ve venkovním prostředí, 
neboť jsme uskutečnili koncert 
v Šanovské mušli 5. června pod 
vedením našeho šéfdirigenta 
Petra Vronského. Další veřej-
ný koncert plánujeme v rámci 
Zahájení lázeňské sezóny opět 
v Šanovské mušli dne 25. červ-
na v 18:00. Posluchači se však 
mohou těšit na dalších 12 let-
ních koncertů, které bude-
me hrát pravidelně od 14. čer-
vence střídavě v Zahradním 
domě a Šanovské mušli, ale 

i v koncertním sále Domu kul-
tury Teplice. 

Jak často vlastně cvičíte? Je 
možné vaše zkoušky navští-
vit? 

Zkoušíme pravidelně stále, 
naši činnost jsme nepřeruši-
li ani v nejhorší době pande-
mie. Nahrávali jsme od prosin-
ce až do začátku května on-line 
koncerty a od poloviny května 
až do konce června nahrává-
me dalších 14 koncertů v rámci 
našeho Hudebního festivalu L. 
van Beethovena, který též bohu-
žel ještě musí probíhat formou 
on-line přenosů. Ovšem i to má 
své výhody, neboť tyto koncerty 
sledují tisíce lidí po celém světě, 
a můžeme tak propagovat nejen 

naši Severočeskou filharmonii, 
ale též naše město Teplice. Bo-
hužel zkoušky nelze veřejnos-
ti zpřístupnit, jednak bychom 
museli zajistit pořadatelskou 
službu, a navíc bychom museli 
splnit veškerá epidemiologická 
nařízení. Nahrávání však vyža-
duje též určitá specifika a mys-
lím, že by pro posluchače neby-
lo sledování průběhu nahrávání 
až tak atraktivní. Rádi přivítá-
me naše posluchače raději až na 
veřejných koncertech.

Máte ve svém souboru i uměl-
ce, kteří ve volném čase hrají 
třeba v jazzových, rockových 
či jednoduše řečeno populár-
ních uskupeních?

Členů Severočeské filhar-
monie, kteří působí v několi-
ka dalších souborech, je celá 
řada. Tato uskupení pořádají 
nejen koncerty klasické hudby, 
ale hrají i další hudební žán-
ry. Osobně tyto aktivity velmi 
vítám, neboť přispívají k umě-
leckému růstu našich zaměst-
nanců a navíc poskytují žádané 
uvolnění pro ně samé.  dam

Historie módy na zámku netradičně v kostýmech
Duchcov – Netradiční pro-
hlídky duchcovského zám-
ku si můžete užít o víkendu 
3. a 4. července. Čekají vás 
prohlídky zámku s průvod-
ci v kostýmech z dob, kdy 
zámek obývala rodina Vald-
štejnů. Akce se koná po oba 
víkendové dny od 10:00 do 
17:00 hodin. Netradiční pro-
hlídku běžně nepřístupných 
sklepů zámku můžete vidět 

17. a 18. července. Začínat se 
bude v 10:00, 12:30 a 15:00 
hodin.

Barokní zámek Duchcov je 
bývalá rezidence rodu Vald-
štejnů. Od roku 1964 je chrá-
něn jako kulturní památ-
ka. Na návštěvníky dýchne 
svou historií a příběhy, které 
poutají pozornost turistů ze 
všech kontinentů světa. Při-
spěl k tomu proslulý italský 

dobrodruh a světoběžník Gi-
acomo Casanova, který na 
zámku napsal své paměti 
a završil svůj život.  gz
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Hrdý Budžes po prázdninách

Památka UNESCO zavedla vstupenky online

INZERCE

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
E-mail: info@kn-optik.cz

Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
www.kn-optik.cz MC
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Teplice – Milovníci divadelních 
představení se konečně dočkají. 
Přeložené představení dramati-
zace úspěšné prózy Hrdý Budžes 
spisovatelky Ireny Douskové se 
uskuteční 2. září od 19 hodin. 

Hrdinka příběhu, žákyně dru-
hé třídy základní devítileté školy 
Helenka Součková, nás zkouma-
vým i naivním pohledem osmi-
letého dítěte sugestivně provází 
tragikomickými roky husákov-
ské normalizace, tak jak se 

Sloup je od autora soch 
z Karlova mostu 
Morový sloup 
Nejsvětější 
Trojice z roku 
1719 na Zá-
meckém ná-
městí je 
jednou z nej-
významněj-
ších pamá-
tek střední 
Evropy, kte-
rou sem jez-
dí obdivovat 
turisté z celého světa. Jedná se o ba-
rokní dílo sochaře Matyáše Bernarda 
Brauna, jehož sochy stojí i na Karlově 
mostě v Praze.

Železnice už od roku 1858

První železnice se do Teplic dosta-
la z Ústí nad Labem roku 1858 a od 
roku 1867 byla po úsecích prodlu-
žována přes Duchcov do Chomuto-
va.  dam

V Í T E ,  Ž E 

na počátku 70. let promítala 
do světa dětí i dospělých. Na 

Krupka – Štola Starý Martin je 
po dlouhém uzavření z důvo-
du epidemie opět otevřena. Pro 
návštěvníky štoly, která je svě-
tovou památkou UNESCO, jsou 
připraveny hned dvě novinky. 
Nový rezervační systém pro ná-
kup vstupenek a audioprůvod-
ce v anglickém či německém 
jazyce.

Zájemci o prohlídky mohou 
využít nový rezervační a odba-
vovací systém, který jim umož-
ní vybrat si den a čas prohlídky 
a pomocí zabezpečené plateb-
ní brány vstupenku rovnou 

zaplatit. Po zaplacení vstupenky 
jim pak okamžitě přijde potvr-
zující SMS zpráva a vlastní vstu-
penku obdrží e-mailem. Před 
začátkem prohlídky pak stačí 
se prokázat elektronickou vstu-
penkou s unikátním QR-kódem 
nebo kódem z SMS zprávy. Vstu-
penku je možné zakoupit i jako 
dárkový poukaz. Ti turisté, kteří 
dávají přednost tradičnímu způ-
sobu koupě vstupenky za hoto-
vé přímo na štole, tuto možnost 
budou mít i nadále, a navíc si 
budou moci na webových strán-
kách zkontrolovat, zda v jimi 

naplánovaném termínu již není 
kapacita dané prohlídky napl-
něná. 

Pro zahraniční turisty má što-
la nově i audioprůvodce v ně-
meckém a anglickém jazyce. Do-
sud si zahraniční turisté museli 
cizojazyčnou prohlídku domlu-
vit předem. Zahraniční návštěv-
ník si může nahrávku stáhnout 
předem do svého zařízení z in-
ternetové stránky štoly Starý 
Martin, webových stránek měs-
ta Krupka nebo si půjčit přímo 
na štole přehrávací zařízení s již 
nainstalovaným průvodcem.  gz

pozadí prostředí školy a diva-
dla v jednom „nejmenovaném“ 
okresním městě se odvíjí sled 
komických příhod, trapných 
zážitků, drobných i větších ne-
štěstí, které malá Helenka nejen 
prožívá, ale zároveň je s bezpro-
středností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora 
Hrzánová získala za mimořád-
ný ženský jevištní výkon za roli 
Helenky Součkové cenu Thálie 
2003.  zt

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1
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NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2021 

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem nabízí volná místa na letních příměstských táborech. V nabídce máme 82 letních táborů – 
60 příměstských a 12 pobytových. Ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže TILIA a za finanční podpory Ministerstva školství nabízíme 
10 letních vzdělávacích kempů, které jsou pro účastníky zdarma. Aktuální nabídka, bližší informace a přihlášení na www.ddmul.cz. 

ČERVENEC 
In-line 1    5.–9. 7. 2021  1 700 Kč
Příměstský sportovní Camp Chabařovice 5.–9. 7. 2021 2 600 Kč
Rybářský příměstský tábor  5.–9. 7. 2021 1 500 Kč
Poznávací PT s Kájou   7.–9. 7. 2021  1 020 Kč
Zkrácený PT s Vendy a Jančou  7.–9. 7. 2021      900 Kč
PT Léto s muzikálem   12.–16. 7. 2021 1 250 Kč
Prázdniny v DDM 1   12.–16. 7. 2021 1 200 Kč
PT s Kačkou a Týnkou   12.–16. 7. 2021 1 500 Kč
Letní soustředění Školy stepu  12.–16. 7. 2021 1 200 Kč
PT Týden plný zážitků   19.–23. 7. 2021 1 250 Kč
PT Muzikál s Olgou   19.–23. 7. 2021 1 250 Kč
Lezecký tábor s Lenkou 1  19.–23. 7. 2021 1 850 Kč
PT s Adri a Šári DDM Chaba  19.–23. 7. 2021 1 500 Kč
Týden na zámku – červenec  26.–30. 7. 2021 1 500 Kč
Týden napříč kontinenty  26.–30. 7. 2021 1 300 Kč

SRPEN
PT DCM – taneční show I. (12–16 let)  2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční street III. (12–16 let) 2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční hip hop IV. (12–16 let) 2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční show VII. (16–20 let) 2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT Broučkové v přírodě  2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční show mini II. (5–7 let)  9.–13. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční show I. (8–11 let)  9.–13. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční street I. (8–11 let)  9.–13. 8. 2021 1 250 Kč
LPT Telnice s Pájou a Klárkou  9.–13. 8. 2021 1 500 Kč
PT Beauty týden   16.–20. 8. 2021 1 250 Kč
PT Povrlské léto   16.–20. 8. 2021 1 500 Kč
Lezecký tábor s Lenkou 2  16.–20. 8. 2021 1 850 Kč
Letní soustředění Musical school 23.–29. 8. 2021    900 Kč
Sportujeme-Stepujeme  23.–27. 8. 2021 1 300 Kč
In-line Chlumec   23.–27. 8. 2021 1 700 Kč

Bližší informace a on-line přihlášení – www.ddmul.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S HOKEJBALEM

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Příměstský tábor nejen s hokejbalem II 16.–20. 8. 2021 1 500 Kč Příměstský tábor nejen s hokejbalem I 23.–27. 8. 2021 1 500 Kč

Sdružení dětí a mládeže TILIA z.s. ve spolupráci s DDM – LETNÍ VZDĚLÁVACÍ KEMPY – ZDARMA

Kemp zdravého životního stylu   12.–16. 7. 2021
Poznáváme se hrou    19.–23. 7. 2021
Kemp s irským tancem a angličtinou  19.–23. 7. 2021
Kemp s taneční a pohybovou výchovou  19.–23. 7. 2021
Kemp Doctor WHO    26.–30. 7. 2021

Technika letem světem 1.   26.–30. 7. 2021
Technika letem světem 2   16.–20. 8. 2021
Kemp s deskovými a logickými hrami  16.–20. 8. 2021
Prázdniny s "opáčkem" 1   16.–20. 8. 2021

Bližší informace a on-line přihlášení – www.ddmul.cz
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Fotbalisté podpořili Štěpánka Sportovním šermířům 
se hlásí i nováčci

Štěpánek z Teplic trpí takzva-
ným Coffin-Siris syndromem 
typu 1, což je poměrně vzácné 
genetické onemocnění, které 
má řadu projevů. U Štěpánka 
se jedná zejména o mentální 
retardaci, dětský autismus, epi-
lepsii, centrální zrakovou vadu 
a hypotonický syndrom. 

„Nadační fond FK Teplice 
proto pomohl uhradit alespoň 
jeden měsíc Aplikované beha-
viorální analýzy (ABA), která 
stojí jeho rodiče měsíčně sedm 
tisíc korun. V rámci terapií, 
které Štěpán navštěvuje, jde 
o jednu z finančně i časově nej-
náročnějších,“ vysvětluje Mar-
tin Kovařík, předseda správní 
rady nadačního fondu.

Kromě daru ve formě pe-
něz se s osmiletým Štěpánkem 

a jeho rodinou potkal i člen do-
zorčí rady Nadačního fondu FK 
Teplice Admir Ljevakovič a pře-
dal tašku s předměty FK Tepli-
ce pro něj i pro jeho bratra.

V případě, že i vy budete 
chtít finančně podpořit Ště-
pánka, aby mohl s terapií ABA 

pokračovat i v dalších měsí-
cích, tak to můžete udělat pro-
střednictvím transparentního 
účtu Nadačního fondu FK Tep-
lice číslo 293310060/0300 ve-
deného u ČSOB, do poznámky 
uvádějte „pomoc Štěpánkovi“. 

 FK Teplice 

Srdcaři jeli pro Matyáše
Devítiletý Matyáš z Bíliny 

se narodil v sedmi měsících 
s mozkovou obrnou. S šekem 
„Jednou stopou pro Matyho“ na 
120 000 korun v ruce si dokázal 
ihned spočítat, že tím má zapla-
ceno jeden a půl neurorehabili-
tačního pobytu na jedné ze spe-
ciálních pražských klinik. „Je to 
krásné, úžasné, nečekali jsme, 
že se tolik vybere. Jeden pobyt 
na klinice stojí 80 000 korun, 
moc nám to pomůže,“ uvedla za 
celou rodinu jeho babička Bohu-
slava Šťastná.

Motorkářská parta, ale předa-
la dva symbolické šeky. „Opět se 
nám podařilo nashromáždit po-
měrně dost korunek, a to nejen 
díky těm, co si koupili kalendář 
Jednou stopou pro Máří 2021, 
ale i díky přispění Nadace ČEZ,“ 
říká Kamila Češpivová, která 
pracuje v Elektrárně Ledvice.

Kromě Matyáše si dal-
ší šek na 155 155 korun před 

Elektrárnou Ledvice převzala 
Marcela Dvořáčková, vedou-
cí Domova sv. Máří Magdalény 
v Jiřetíně pod Jedlovou, který po-
skytuje dočasný azyl zejména 
maminkám se sníženými men-
tálními schopnostmi, obětem 
domácího násilí a jejich dětem. 

V současné době je nastar-
tovaný pátý jubilejní kalendář 
pro rok 2022 – Jednou stopou 
pro Madlenku, která má nádo-
rové onemocnění na prodlou-
žené míše, takže ztrácí hybnost 
rukou. Cílem je 250 000 korun 
potřebných k zaplacení výcviku 
a předání asistenčního psa.  gz

Máme zlato z prvního letošního „živého“ turnaje v šachu
První letošní krajský šachový 

turnaj mládeže, hraný naživo, 
se konal na konci května. V této 
sezóně se šachisté účastnili za-
tím jen online turnajů, i trénin-
ky probíhaly formou videohovo-
rů. A návrat k šachovnicím s 3D 
figurkami proběhl hned zostra, 
hrál se Krajský přebor družstev 
mladších žáků. Sestavit tým do 
této soutěže není jednoduché, 
musíte mít 6 hráčů narozených 
v roce 2009 a mladších. Musí 
nastoupit minimálně jedna 
dívka a nejméně jeden mlad-
ší žák, tedy šachista narozený 

v roce 2012 a později. Naštěstí 
ŠK Teplice má skvělou žákov-
skou základnu, trenéři rychle 
sestavili výbornou šestku, která 
už se moc těšila na partie hra-
né naživo. ŠK Teplice vyslal do 
DDM Chomutov tým ve složení 
Vladimír Veverka, Linda Slívo-
vá, Lucie Očenášová, Timofii 
Bytko, Antonín Bartoš a Quang 
Nam Phong Pham. Vládík, Lin-
da a Lucka už mají plno zku-
šeností z různých mistrovství 
republiky, pro další tři hráče 
to byl jeden z prvních význam-
ných turnajů. Bojovalo se nejen 

o medaile, ale hlavně o postu-
py na republiku. Tepličtí po 
covidové pauze velmi příjem-
ně překvapili, a to jak získaný-
mi body a výhrami, tak hlavně 
velmi dobrým stylem hry. Ve 
všech zápasech zvítězili a prá-
vem jim patří turnajové zlato. 
Navíc se Linda, Timo, Tonda 
a Pham stali nejlepšími hráči 
na svých šachovnicích. Stříbro 
získalo družstvo z Ústí nad La-
bem, třetí místo obsadili repre-
zentanti Chlumce. Krajští pře-
borníci z ŠK Teplice vybojovali 
právo postupu na Mistrovství 

V průběhu května začaly 
opět tréninky. Nejdříve jsme 
si je užili na hřišti a násled-
ně jsme už mohli do haly. Na 
zvyšující se docházce je vidět, 
že se děti rády vracejí a chodí 
pravidelně. No a jsou tací, kte-
rým se nechce ani domů. Do-
konce se nám hlásí i nováčci. 
Oslavili jsme již pár narozenin. 
Nedávno jsme popřáli Vojto-
vi Gaislerovi k jeho čtrnáctým 
narozeninám a zároveň i Jiřímu 
Suchému. Oba mají narozeniny 
na Mezinárodní den dětí a čiší 
z nich elán. Zveme všechny zá-
jemce o sportovní šerm k nám 
do haly. Věřím, že se situace 
bude zlepšovat, a už se těšíme 
na soustředění a turnaje. Děku-
ji všem členům, že jsme „covid 
pauzu“ zvládli.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Burza minerálů 
a zkamenělin bude

Je sice jaro, ale my už plánu-
jeme podzimní akce. 25. září se 
uskuteční 11. ročník Amatér-
ské burzy minerálů a zkame-
nělin. Gymnázium Teplice ji již 

tradičně 
pořádá ve 
spoluprá-
ci s Bílin-
skou příro-
dovědnou 
společnos-
tí. Pokud 

jste snad sami sběratelé a chce-
te se aktivně zapojit a vystavit 
a prodávat své nálezy, můžete 
se ozvat hlavnímu organizáto-
rovi geologu Zdeňku Dvořákovi. 
Burza bude již tradičně spoje-
na s možností navštívit Biopark 
a prohlédnout si areál Gymná-
zia Teplice. Sledujte naše ofici-
ální webové stránky:  
www.gymtce.cz.

  Gymnázium Teplice 

Hostomice oslaví  
sto let fotbalu 

Sto let fotbalu v obci oslaví 
26. června v Hostomicích. Pro-
gram začne už v 9:00 hodin 
utkáním mladších žáků Ledvi-
ce/Hostomice s mladšími žáky-
němi FK Teplice. V 11:00 hodin 
se představí mladší a starší 
přípravky Hostomic a Sokola 
Košťany. V 13:30 hodin si za-
hrají členové SDH Hostomice 
proti rodičům fotbalistů a tre-
nérům. A od 15:00 dojde k du-
elu hostomických veteránů 
s veterány FK Teplice, kde se 
představí i několik velmi zná-
mých fotbalových jmen týmu 
žlutomodrých. V 17 hodin se 
utkají starší žáci v dalším sou-
boji pohlaví proti starším žá-
kyním FK Teplice. V 18:00 
vypukne rozlučka dětí s uply-
nulou sezónou. Nebude chybět 
hudební produkce, o kterou se 
postará skupina Alibi. 

 Hostomice

České republiky v Praze. Bude 
se hrát v sálech s magickou 
šachovou atmosférou, kde 
o body bojují často špičkoví 
čeští šachisté, třeba David Na-
vara a Viktor Láznička.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 22.–24. 7., 26.–28. 8.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 6.–8. 7.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
19.–21. 7.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
13.–15. 7.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 5.–7. 7.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 15.–17. 7.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 1.–3. 7., 5.–7. 8.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 21.–23. 7., 25.–27. 8.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
9.–12. 7.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 22.–24. 7.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 26.–28. 7.,  
30. 8. – 1. 9.
Hlávkova 16.–19 .7.
Husova x Arbesova – na parkovišti 8.–10. 7.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků  
29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
2.–5. 7., 6.–9. 8.
Kopřivová x Trnková 6.–8. 7.
Krušnohorská – parkoviště 25.–28. 6., 30. 7.– 2. 8.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
14.–16. 7.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 2.–5. 7., 6.–9. 8.

Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 2 
8.–30. 6., 2.–4. 8.
Nedbalova x Fibichova 15.–17. 7.
Potoční ul. 29.–31. 7.
Proboštovská x Táborská 15.–17. 7.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 15.–17. 7., 19.–21. 8.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 6.–8. 7., 10.–12. 8., 14.–16. 9.
Severní x Na Haldách 22.–24. 7., 26.–28. 8.,  
30. 9. – 2. 10.
Scheinerova 2.–5. 7., 6.–9. 8.
Unčínská 30. 6 .– 2. 7., 4.–6. 8.
Zemská 1439 22.–24. 7.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 1.–3. 7., 5.–7. 8.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 15.–17. 7., 19.–21. 8.
Doubravická 1683-4 29.–31. 7.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 22.–24. 7.
Kosmonautů 24.–26. 6., 29.–31. 7., 2.–4. 9.
Kpt. Jaroše 1620 ) 19.–21. 7.
Metelkovo nám. x Fügnerova ) 8.–10. 7.
Skupova x Čs. legií 28.–30. 6., 2.–4. 8.
Skupova x Thámova 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
24.–26. 6., 29.–31. 7.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 

(nad MŠ) 6.–8. 7., 10.–12. 8.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 21.–23. 7.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 1.–3. 7., 5.–7. 8.
V Závětří 1676-7 9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu  
16.–19. 7., 20.–23. 8.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 21.–23. 6., 
26.–28. 7.
Fučíkova stezka x Foersterova 25.–28. 6.,  
30. 7. – 2. 8.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. 
Němcové 16.–19. 7., 20.–23. 8., 24.–27. 9.
J. Hory x U Horského pramene 2.–5. 7., 6.–9. 8.
J. Hory x Vančurova 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8.
J. Suka 2591 7.–9.7.
Jankovcova u garáží (tabák) 18.–21. 6., 23.–26. 7.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
2.–5. 7., 6.–9. 8.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 16.–19. 7., 
20.–23. 8.
Křičkova x Škroupova 12.–14. 7., 16.–18. 8.
Křížkovského 2508-10 23.–26. 7., 27.–30. 8.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
14.–16. 7., 18.–20. 8., 22.–24. 9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
1.–3. 7., 5.–7. 8.
Potěminova x K. Čapka 12.–14. 7., 16.–18. 8., 
20.–22. 9.
Raisova 2573 – vnitroblok 25.–28. 6.

Zeyerovo nám. 1300 28.–30. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 
P. Holého x Purkyňova 22.–24. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 5.–7. 7.,  
9.–11. 8.
Alejní 2754 – na zeleň 28.–30. 6., 2.–4. 8.
Dubská x Brožíkova 9.–12. 7., 13.–16. 8.
Dubská x U Hřiště 21.–23. 7.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Lípová x Jungmannova 5.–7. 7.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 19.–21. 7.
Tyršova 7.–9. 7.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 
2786-9 9.–12. 7., 13.–16. 8., 17.–20. 9.
Písečná 2990 30. 6. – 2. 7.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
21.–23. 6., 26.–28. 7.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice  
22.–24. 6., 27.–29. 7.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice 
16.–19. 7., 20.–23. 8.
Rohová 185 – z boku domu 8.–10. 7., 12.–14. 8.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
5.–7. 7., 9.–11. 8.
Stará Mlýnská x Souběžná 20.–22. 7.
Svatováclavská x Vladislavova 8.–10. 7.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
23.–25. 6.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 

P Ř I S T A V O V Á N Í  V E L K O K A P A C I T N Í C H  K O N T E J N E R Ů  V   T E P L I C Í C H

SŠ AGC otevírá nový stipendijní program 
Letošní školní rok zcela 
jistě neprobíhal podle 
plánu, rozvoj oboru 
Mechanik elektrotech-
nik ale toto „privile-
gium“ nemá. Základem 
správné odborné pří-
pravy je a bude spolupráce školy s regionálními zaměstnava-
teli, kteří implementují do svých provozů technologie v sou-
ladu s trendem Průmysl 4.0. Na druhou polovinu června 
proto chystáme první setkání zástupců firem s rodiči žáků 
prvního ročníku našich mladých robotiků. Cílem setkání bude 
kromě představení se jednotlivých zaměstnavatelů a nastí-
nění perspektivy poptávaných pozic, především primární 
zmapování zájmu o nabízenou spolupráci a zájem ze strany 
firem je rozhodně veliký. Na samotné setkání máme potvrze-
nou účast šesti velkých i menších společností, kromě několika 
divizí AGC i Severočeské doly, a.s. nebo Edgewell CZ. Profese 
programátor a servis robotických aplikací na pracovním trhu 
dlouhodobě chybí a naši žáci mají jedinečnou příležitost si do 
budoucna zajistit kvalitní pracovní místo a rychlý kariérní 
růst. Společnosti jsou zase ochotné podpořit žáky finančně a 
připravit je během dalších tří let k zahájení pracovního po-
měru ve vlastních provozech. Vzdělávání s následnou uplat-
nitelností na trhu práce je hlavním cílem školy, a proto vě-
říme, že většina žáků zmiňovaného oboru nalezne tu pravou 
firmu, ve které po maturitě odstartují svoji profesní dráhu. 
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ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME
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Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 20.–22. 7., 
24.–26. 8.
Habrová 3082-3 13.–15. 7.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
29 .6. – 1. 7.
Javorová 3025 20.–22. 7.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou 7.–9. 7., 11.–13. 8., 15.–17. 9.
Novoveská 3090-3 22.–24. 6., 27.–29. 7.
Bílinská – točna MHD 8 13.–15. 7.
Francouzská x Varšavská 20.–22. 7.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
23.–25. 6., 28.–30. 7.
Jugoslávská 1941 13.–15. 7., 17.–19. 8.,  
21.–23. 9.
Jugoslávská 2534-5 30. 6. – 2 .7.
Opavská 2625 14.–16.7., 18.–20.8.
Ostravská x Bulharská 29. 6. – 1. 7., 3.–5.8.
Slovenská 2638 18.–21. 6., 23.–26. 7.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 12.–14. 7., 
16.–18. 8.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 29. 6. – 1. 7., 
3.–5. 8.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
21.–23. 7.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 21.–23. 6., 
26.–28. 7.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 1.–3. 7., 5.–7. 8.
Sklářská 223 – 247 23.–25. 6., 28.–30. 7.

Stará Duchcovská 403 13.–15. 7., 17.–19. 8.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 12.–14. 7.,  
16.–18. 8., 20.–22. 9.
U Soudu 26.–28. 5., 30 .6. – 2. 7.
V Břízkách – točna MHD 14.–16. 7., 18.–20. 8., 
22.–24. 9.
Vrázova x Svojsíkova 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Americká x Londýnská – u trafostanice 5.–7. 7
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“  
28.–30. 6.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
19.–21. 7.
Buzulucká 305-7 22.–24. 6.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
9.–12. 7., 13.–16. 8.
Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická 
20.–22. 7.
Litoměřická 19.–21. 7.
Mostecká x Ruská 12.–14. 7., 16.–18. 8.
Sokolovská cesta 340 7.–9. 7., 11.–13. 8.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 21.–23. 6.
Zrenjaninská 297-8 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Zrenjaninská 320-1 29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Hudcov, Cihelní ul. 14.–16. 7., 18.–20. 8.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 22.–24. 6., 27.–29. 7.,  
31. 8. – 2. 9.
Hudcov, Panoráma 18.–21. 6., 23.–26. 7.

MUMÍNEK  
Lucky – Mumínek se 
k nám dostal jako 
několikatýdenní štěně, 
které samo sotva jedlo. 
Byl umístěn do dočasné 

péče, vypiplán a dodnes zde měl 
domov.

LUCKY  
Pejsek k nám přišel 
v zanedbaném stavu, 
vážil 50 kilogramů 
a byl přitom podvy-
živený, měl oteklou, 

zahnisanou přední packu, k tomu 
slabé zadní nohy, akutně se řešil 
nejdříve zánět.

TITÁN  
Pejsek byl adoptován 
jako bezproblémové 
aktivní odrostlé 
štěně. Po roce a půl 
se nám vrátil nevycho-

vaný pes, který byl drzý, štěkal na 
kočky i jiné psy, tahal na vodítku 
a chyběla mu socializace. 

PLUTO  
Krásný a statný pes, kří-
ženec plemene typu bull. 
Jsou mu zhruba 3–4 roky, 
váží 25 kg. Jako správný 
bull je trošku hromotluk 

a samorost, ale zároveň velký srdcař, 
k lidem nesmírně přátelský a mazlivý, 
má veselou povahu.

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.

Čapkova: do 5. 9. probíhá uzavírka v ulici Čapkova z důvodu rekonstrukce povrchů komunikace. Práce 
se uskuteční ve dvou etapách. Do 4. 7. je uzavřena část mezi ulicemi Potěminova a Vrchlického. Od 5. 7. 
do 5. 9. bude uzavřena část mezi ulicemi Potěminova a U Schodů. 
Palackého: z důvodu rekonstrukce krytu potoka Bystřice proběhne uzavírka Palackého ulice. Od 1. 7. 
2021 do 30. 4. 2022 bude úplně uzavřena ulice Palackého mezi ulicemi Štúrova a Skupova, uzavření 
výjezdu z ulice Štúrova do ulice Palackého. Do 15. 12. dojde k úplné uzavírce Palackého ulice v úseku 
mezi ulicemi Klicperova a 14. října, uzavření výjezdu z ulice 14. října do ulice Palackého. Objížďka povede 
ulicemi Fügnerova, Metelkovo náměstí, 14. října, Klicperova.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

VÝMĚNA PERMANENTEK ZAHÁJENA
VEŠKERÉ INFROMACE NA WWW.FKTEPLICE.CZ

PROVOZNÍ DOBA
VENKOVNÍHO SLUNĚNÍ
OD 18. ČERVNA DO 31. SRPNA 2021

V případě příznivého počasí
 PONDĚLÍ   13:00–19:00
 ÚTERÝ–NEDĚLE  10:00–19:00
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LACOBEL A MATELAC
LAKOVANÉ SKLO PRO DEKORATIVNÍ
APLIKACE

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group - T +420 417 50 11 11 - czech@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com

Nové kolekce skel Lacobel a Matelac vybrala AGC Deco Academy, náš evropský workshop, který
dal poprvé dohromady odborníky z široké řady profesionálních designérů. Naše škála nyní nabízí
24 lesklých a 15 matných barev – rozdělených do čtyř tematických životních stylů – které lze
snadno kombinovat s jinými materiály. Tato jedinečná paleta vás inspiruje, abyste popustili uzdu
své kreativitě a vytvořili nekonečné množství možností: hrajte s barvami, žonglujte s kontrasty.

OBJEVTE NAŠE BAREVNÉ TEMATICKÉ ŽIVOTNÍ STYLY


