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Opravu Kozí dráhy schválilo 
ministerstvo, začne se na podzim
STRANA 5

Stát plánuje začít těžit  
lithium na Cínovci v roce 2025
STRANA 7

Zprávy Téma 

Frťala
Zdenko

Fanouškům už brzy  
budeme dělat  

zase radost
STRANY 8-9
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KOLONÁDA 
1000 až 2200  Jarmark chutí – akce zaměřená  
  na zdraví životní styl a stravování. 

ZAHRADNÍ DŮM 
16. 9., 1800 Pavel Šporcl – Paganiniana  
  Tour 2021

HVĚZDÁRNA 
12.9., 1400 a 1600 
  Hvězdné nebe, Pohádky  
  a souhvězdí
 1900  Hvězdy – základní stavební  
  prvky Galaxie
15. a 19. 9., 1400  
  Pohádky a souhvězdí 
 1600  Pohádky a souhvězdí 
 1900  Hra světel a stínů 
22. 9., 1400  Pohádky a souhvězdí 
 1600  Pohádky a souhvězdí 
 1900  Zářijovou noční oblohou 
26. 9., 1400 a 1600  
  Hvězdné nebe, Pohádky  
  a souhvězdí
 1900  Slunce a člověk 
29. 9., 1400 a 1600  
  Pohádky o Cvočkovi
 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd

PLANETÁRIUM 
10. 9., 2000  Mimozemský život: Možnosti  
  a hledání 
16. 9., 1800  Café Nobel 
24. 9., 1600 až 2300  
  Setkání s veřejností v rámci  
  Evropské noci vědců
Pravidelné akce 
1300, 1400, 1500, 1600 (so, ne)  
  Denní pozorování  
  Pozorování Slunce (sluneční 

  skvrny, fakulová pole,  
  protuberance). Pokud nebude  
  jasno, koná se v uvedené časy  
  pouze náhradní program v kinosále  
  hvězdárny. 
2100, 2200 (pá, so) 
  Večerní pozorování – 
pozorování  
  objektů večerní oblohy  
  dalekohledem (planety Jupiter,  
  Saturn, Uran a Neptun, dvojhvězdy, 
  hvězdokupy, mlhoviny, galaxie).  
  Měsíc je možné pozorovat 11. 9.,  
  14. 9., 17. 9., 18. 9., 24. 9.,  
  25. 9. Pokud nebude jasno, koná  
  se v uvedené časy pouze náhradní  
  program v kinosále hvězdárny.

DŮM KULTURY 
10. 9.   Robert Křesťan a Druhá tráva 
23. 9., 1900  SČF představuje studenty  
  Konzervatoře Teplice
10. 10.  Duo Jamaha
15. 10., 1900  Štefan Margita – Intimity 
16. 10., 1900  MHF Lípa Musica 
18. 10.  Nepál – 46 dnů na treku 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
9. 9.   Osm eur na hodinu 
15. 9., 1900  Iva Pazderková – Dnes večer  
  ovuluji
20. 9., 1900  Muži v offsidu
4. 10., 1900  Veselé Velikonoce 
20. 10., 1900  Tak já letím 
26. 10., 1900  Cavemam

JAZZ CLUB 
18. 9., 2000  Vladivojna La Chia 
24. 9.   Aimée Allen Quartet (USA/CZ)

KONZERVATOŘ 

23. 9.   Koncert SČF Teplice  
  představuje nejlepší žáky  
  teplické konzervatoře  
  (Koncertní sál Domu kultury Teplice)
4. 10.   Panu profesorovi s láskou –  
  podrobnosti budou odtajněny  
  později (sál Oáza)
5. 10.   Teplická konzervatoř  
  se představuje (Koncertní sál  
  lázeňského domu Beethoven)
19. 10.  Teplická konzervatoř  
  se představuje (Koncertní sál  
  lázeňského domu Beethoven)
9. 11.   Teplická konzervatoř  
  se představuje (Koncertní sál  
  lázeňského domu Beethoven)
30. 11.  Teplická konzervatoř  
  se představuje (Koncertní sál  
  lázeňského domu Beethoven)

KNAK 
10. 9.   Tatabojs
27. 11., 1930  Teplice – zakázanÝovoce &  
  Jaksi Taksi – Svět se změnil  
  TOUR

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 26. 9.  Teplicko objektivem  
  Františka Fridricha
do 31. 10.  Milan Žofka, keramik a sochař 
22. 10. až 27. 2. 2022  
  Něžná krása krajky 
1. 10. až 21. 11.  
  Iva Kolorenčová  
  a Markéta Váradiová
2. 11. – 28. 11. Noráci – příběhy Čechů,  
  totálně nasazených do Norska

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
29. 9.   Ani spolu, ani bez sebe –  
  Divadlo Kalich

4. 10.   Rusalka nejen podle Dvořáka  
  aneb Kdo je stará Háta?
23. 10.  Divadlo Járy Cimrmana –  
  Záskok
9. 11.   Vím, že víš, že vím... – Agentura  
  Harlekýn s.r.o.
25.11.  Miluju tě, jsi prima ale, rychle  
  se změň – Divadlo Kladno 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
14. 11.  Čiperkové

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 

STÁJ U KAŠTÁNKA 
10. 10., 1000 až 1400  
  Pouštění draků a doprovodný 
  program v Proboštově

AREÁL POHODLÍČKO 
11. 9.   Slavnosti obce Proboštov 

TELEVIZNÍ DOTACE!
■ Novasport 3, 4 a Eurosporty 
     do Vaší televize
■ Montáž nového satelitu 
     u Vás zdarma
■ Nemůžete mít satelit? 
     Zprovozníme televizi přes 
     internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz
tel.: 778 880 006
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Historická budova nádraží 
se dočká rekonstrukce

Teplice – Jedna z největších ná-
dražních budov v Česku projde 
zásadní proměnou. Potvrdi-
la to Správa železnic, která už 
vypsala veřejnou zakázku na 
rekonstrukci památkově chrá-
něné nádražní budovy v Tep-
licích. 

První etapou rekonstrukce 
za zhruba 300 milionů korun 
projde fasáda budovy, střecha 
i okolní prostory včetně za-
střešení 1. nástupiště. Násled-
ně naváže druhá etapa, během 
níž budou opraveny interiéry 

z á ř í  2 0 2 1

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 6. 9. 2021  Příští vydání 4. 10. 2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 26. 9. 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 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne:Severotisk s.r.o.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, 
neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, v informačním centru na náměstí E. Beneše, v Domě kultury a v poliklinice teplické nemocnice. 

www.facebook.com/zitteplice.cz

Simona  
Malá 
45 let,  
pekařka  
Doba je složitá, 
přesto si myslím, 
že díky pro-

očkovanosti už nás další lockdown 
nečeká. 

Helena  
Voctářová  
74 let, 
spolek  
Zvonkohra 
Pevně věřím, že 
ne. Dodržujme 

pravidla, situaci zvládneme. Jsem 
optimistka, vidím pozitivně.

Roman  
Dietz  
56 let, 
ředitel  
filharmonie 
Určitě nehrozí, 
protože jsme 

připraveni realizovat naši koncertní 
sezonu v plném rozsahu a věříme, 
že se na nás naši posluchači těší 
stejně jako my na ně. 

Lenka  
Stránská  
52 let, 
auditorka 
Myslím, že 
nehrozí. Většina 
lidí v mém okolí 

už má kompletní očkování. 

Jana  
Jirešová 
49 let, 
obchodnice 
Věřím, že 
nebude, ale 
člověk nikdy 

neví. Doba je to složitá a nejistá. 
Spíše tedy doufám, ale křišťálovou 
kouli nemám. 

Hanka  
Eliášová 
28 let, 
ekonomka 
Myslím si, že 
díky proočko-
vanosti už se 

nám tvrdý lockdown vyhne. Řada 
nařízení a zákazů pro neočkova-
né nebo lidi bez testu bude ale 
samozřejmostí. 

Hrozí podle vás na podzim další lockdown? 
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed Sportswagon PHEV: 1,3 l/100 km 29 g /km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com. * V cyklu WLTP (referenční údaj, který se může změnit na základě konečné homologace).

Nabitá inspirací.
Propojení, které inspiruje.
Nová Kia Ceed Sportswagon
Plug-in Hybrid.

a okolí budovy. V plánu je, jak 
upřesnila mluvčí Správy že-
leznic Nela Friebová, i bezba-
riérový přístup, dostatečné 
parkovací plochy a cykloboxy. 
Hotovo bude na jaře 2024. Cel-
kově má rekonstrukce stát při-
bližně 953 milionů.

Vedení města se už dříve 
vyjádřilo, že začalo připravo-
vat studii, která má za cíl najít 
využití historicky chráněné 
budovy a propojit území před 
a za nádražím s centrem měs-
ta a s lázeňskou zónou.  gz
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Stále se objevují řidiči, kteří jezdí 
do jednosměrky po paměti
Teplice – Zjednosměrnění části 
náměstí Svobody od kruhového 
objezdu až po odbočku k poš-
tě platí už přes rok. Dopravní 
úpravou na náměstí podle ve-
dení města došlo ke zklidnění 
a zpřehlednění dopravy. „Zámě-
rem města bylo v místě výraz-
ně zvýšeného pohybu chod-
ců zajistit jejich bezpečnost 
a zpřehlednit automobilovou 
dopravu na náměstí Svobo-
dy. Zavedení jednosměrného 
provozu toto kýžené zklidnění 

situace přineslo,“ zhodnotil 
primátor Hynek Hanza. Podle 
ředitele Městské policie Mi-
chala Chrdleho si řidiči už na 
změnu většinou zvykli. Ale i po 
roce se ještě objeví ti, co jedou 
takzvaně po paměti a nového 
dopravního značení si nevšim-
nou nebo si změnu neuvědomí, 
když zastaví a vozem následně 
vyparkují a odjedou v proti-
směru. „Jsou to ale jednotlivé 
případy, podstatné je, že uby-
lo kritických nebo kolizních 

Odstartovala sháňka 
po vánočním stromu
Teplice – Prázdniny teprve skon-
čily, ale teplická radnice se chys-
tá na vánoční svátky. Město kaž-
dý rok zdobí několik vánočních 
stromů, proto i letos radnice 
hledá jejich dárce. „Pokud v nej-
bližší době uvažujete o pokácení 
vzrostlého jehličnatého stromu 
a chtěli byste jej darovat městu, 
obraťte se prosím na Dagmar 
Teuschelovou, vedoucí odboru 
životního prostředí, a to elektro-
nicky na adrese teuschelova@
teplice.cz,“ uvádí mluvčí magis-
trátu Robin Röhrich. Strom by 
měl být nejméně 11 metrů vyso-
ký. Nabídky radnice přijímá do 
začátku října.  gz

situací, například právě při 
parkovacích manévrech, kdy 
pak auta v obou směrech ne-
mohla projíždět, a mezi nimi 
se navíc pohybovali chodci,“ 
dodává Chrdle.  gz

V kauze ROP chce kraj 133 milionů
Ústí nad Labem – Ústecký krajský 
soud začne projednávat pří-
pad údajných machinací v ROP 
Severozápad. Soudní proces 
v hlavní kauze, kde je obžalová-
no 27 lidí, začne v září.

Obžalovaní podle státní-
ho zastupitelství ovlivňova-
li výběr projektů v Ústeckém 
a Karlovarském kraji, kte-
ré dostanou evropské dotace. 
Do soudního řízení se přihlásí 

jako poškozený také Ústecký 
kraj. „Informace, v jakém je to 
stádiu, nám podává advokát-
ní kancelář, která zastupuje 
Ústecký kraj. Hlásíme se jako 
poškození a budeme požadovat 
nějakých 133 milionů korun,“ 
řekl hejtman Jan Schiller. 

Podle státního zástupce ob-
žalovaní zmanipulovali evrop-
ské dotace ve výši 14 miliard 
korun.  gz

Podnikatel si postavil na zahradě 
tobogan bez stavebního povolení
Teplicko – Obyvatelé Kladrub 
mají ze svých domovů výhled 
na dvanáctimetrovou kon-
strukci toboganu. Tu si ne-
chal na svém pozemku posta-
vit podnikatel Petr Kubík, ale 
údajně bez stavebního povole-
ní. Tobogan je vidět i ze široké-
ho okolí. 

Stavbou se zabývá stavební 
úřad a podnikateli hrozí po-
kuta, nebo dokonce mu může 
úřad nařídit odstranění stavby. 
Podle vedoucí odboru územ-
ního plánování a stavebního 
úřadu Lenky Mirgové může 
být její výše až 200 tisíc korun. 
Majitel má možnost v rámci 

řízení požádat o dodatečné po-
volení stavby k užívání.  gz

Město hledá správce kašen
Teplice – V lázeňském městě 
je zhruba dvacítka různých 
kašen a fontán, které v sou-
časné době spravuje společ-
nost Marius Pedersen. Odbor 
životního prostředí vypsal vý-
běrové řízení na jejich správu 
a údržbu, včetně údržby od 
roku 2022. Částka, za kterou 
se o teplické kašny bude fir-
ma starat, nesmí přesáhnout 
2,4 milionu korun včetně DPH. 

„Zakázku získá zájemce, který 
splní všechny náležitosti a pod-
mínky výběrového řízení a na-
bídne městu nejnižší cenu,“ říká 
Dagmar Teuschelová, vedoucí 
odboru životního prostředí tep-
lického magistrátu. Vítěz výbě-
rového řízení se bude o teplické 
kašny a fontány včetně auto-
matického závlahového systé-
mu starat dva roky, až do kon-
ce roku 2023.  gz

V Koperníkově začne škola později
Teplice – Radnice se letos chys-
tá proinvestovat 430 milionů 
korun. Kromě investic do škol 
dá město peníze i na zpřístup-
nění historického objektu 
městské galerie v Zahradním 
domě, do modernizace trolej-
busů nebo na zpracování pro-
jektové dokumentace k nové-
mu koupališti na Nové Vsi. 

„Investovat se bude i tam, 
kde jsme akce museli přeložit 

z loňska,“ uvedl náměstek pri-
mátora Jiří Štábl. Do rekon-
strukcí škol letos radnice dává 
přes 52 miliónů. V řadě škol 
tak během léta panoval čilý 
stavební ruch. Školákům ze ZŠ 
Koperníkova dokonce začne 
výuka ve třídách až 20. září. 
„Probíhá tu největší investice 
letošního léta ve školách, a to 
instalace systému nuceného 
větrání,“ vysvětluje Štábl.  gz

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever

SEVER-UNIVERZAL-VÝŠKA.indd   1 18.6.2021   17:56:19
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Pokuta za zbourání ruiny v Mlýnské Radnice nově zavedla 
parkovací půlhodinu

Opravu Kozí dráhy schválilo 
ministerstvo, začne se na podzim
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Teplice – Rychlé odstranění nedo-
stavěného komplexu v Mlýnské 
ulici, které začalo bez vědomí 
stavebního úřadu, má dohru. 
Firma JTH Space developera Ja-
roslava Třešňáka dostala pade-
sátitisícovou pokutu. Vedoucí 
stavebního úřadu Lenka Mir-
gová vysvětlila, že úřad zahájil 
s vlastníkem přestupkové říze-
ní a byla mu uložena pokuta. 
Rozhodnutí nabylo právní moci 
a podnikatel už ji i uhradil.

Podle podnikatele Třešňáka 
bylo důvodem rychlé demolice 
to, že budova z 80. let byla ve 
špatném stavu a její stav ohro-
žoval okolí.

Ústecký kraj – Kozí dráha spojují-
cí Děčín s Oldřichovem u Duch- 
cova má naději na obnovení 
provozu. Usiluje o to vedení Ús-
teckého kraje, které chce na tra-
ti provozovat turistické vlaky, 
a podpořila to i Centrální komi-
se Ministerstva dopravy. Proti je 
vedení Děčína, které prosazuje 
v místě dráhy vybudování cyk-
lostezky.

Obnova a spuštění provozu 
vyjde na úseku mezi Děčínem 
a Telnicí na zhruba padesát mi-
lionů korun. Podle Dušana Ga-
vendy ze Správy železnic byla 
vypsaná veřejná zakázka na 
zhotovitele oprav. A pokud bude 
vše bezproblémové, tak by se 
už v září mohlo začít s pracemi. 
Správa železnic počítá s tím, že 
by se už letos mohla zvládnout 
alespoň část prací. Hotovo by 
mělo být v příštím roce, do za-
čátku turistické sezóny, kdy má 
mezi Děčínem a Telnicí začít 
jezdit nová turistická linka.

Dopravu na trati už kraj ob-
jednal. „Oslavy druhý víkend 
v říjnu, kdy se slaví 150 let od 
založení Kozí dráhy, proběh-
nou, ať už s vlaky, nebo s au-
tobusy. Záleží to na rychlosti 
oprav,“ uvedl náměstek hejtma-
na Jiří Řehák a dodal, že během 

několika let by mohl být obno-
ven provoz po celé délce trati od 
Telnice až do Oldřichova u Du-
chcova i přes Krupku, jejíž hor-
nické památky jsou na seznamu 
UNESCO.

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

Teplice – Řidiči od září zapla-
tí za parkování víc. Nově bude 
první hodina stání rozdělena 
na dvě půlhodiny. Za každou 
z nich zaplatí řidiči deset ko-
run. „Je to mírné zdražení, řidi-
či ale většinou stíhají vyřídit, 
co potřebují, během půlhodiny. 
Zároveň by to měla být motiva-
ce, aby byl rychlejší obrat aut 
v placených zónách, a navíc 
zůstává v platnosti pravidlo, že 
parkovací lístek je po dobu své 
platnosti použitelný ve všech 
zónách placeného stání,“ vy-
světlil primátor Hynek Hanza. 
Parkování delší než dvě ho-
diny pak mírně zlevní. První 
půlhodina přijde na deset ko-
run, druhá dalších deset korun 
a každá další započatá hodina 
dvacet korun. Nově řidiči za-
platí i za sundání takzvané bo-
tičky padesát korun.  gz

Nepovedené značení nahradí nové 

Na přechodu u Červeného kostela 
vyroste nově dělící ostrůvek
Trnovany – Jedno z nejnebez-
pečnějších míst pro chodce 
v Teplicích se promění. Radni-
ce investuje do úpravy přecho-
dů v křížení Masarykovy ulice 
a ulice U Červeného kostela 
3,8 milionu korun. Stavba zača-
la koncem července a hotovo by 
mělo být koncem října. Širokou 
dopravní tepnu rozdělí střed-
ní dělící ostrůvek, autobusy ze 
zastávky od centra města se do 
jízdního pruhu připojí ještě před 
přechodem, a naopak veškerá 
doprava se ve směru do centra 

rozdělí do jednotlivých směro-
vých pruhů až za přechodem. 
Bezpečnější bude i přechod v uli-
ci U Červeného kostela, kde bu-
dou dva pruhy svedeny do jed-
noho ještě před ním. Místo bude 
i nově nasvětleno. Celá stavba 
byla i s ohledem na probíhající 
uzavírky ve městě rozdělena do 
tří etap. „1. etapa proběhla bě-
hem prázdnin, 2. etapa probíhá 
nyní a potrvá do 26. září a po-
slední etapa je naplánována od 
26. září do 31. října,“ upřesnil 
mluvčí města Robin Röhrich.  gz

Teplice – Práce na dlouho očeká-
váné cyklotrase by měly finišo-
vat, ale nepovedené značení se 
teprve odstraňuje a brzy se za-
čne se značením novým. „Vodo-
rovné čáry se odstraňují až nyní, 
protože podle dodavatele bylo 
nejdříve auto na odstraňování 
vodorovného dopravního zna-
čení vodním paprskem rozbité 
a pak provádělo práce na D1,“ 
vysvětluje náměstek primátora 
Jiří Štábl a dodává, že by se měly 
symboly a piktogramy začít na-
stříkávat začátkem září. Nová 

Betonovo-cihlová stavba za-
mýšleného lázeňského komple-
xu v Mlýnské nikdy nebyla do-
končena, její torzo řadu let jen 
chátralo a obývala jej asi pade-
sátka bezdomovců, kteří ji mu-
seli opustit. Podle vizualizace, 
která už existuje, by se do bu-
doucna mohla tato část města 
změnit a zmodernizovat. Vznik-
nout by tu mohly terasové domy 
pro bydlení nebo lávka přes „ka-
ňon“, která spojí dva parky.  gz

Výpadovka na Bílinu 
se zazelenala
Teplicko – Na čtyřproudové 
silnici mezi Teplicemi a Bí-
linou jsou nově nainstalová-
ny clony proti oslnění, které 
by měly zvýšit komfort jízdy 
za tmy. Podle mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic Niny Led-
vinové mají řidiče chránit 
před oslněním protijedoucími 
auty. Další se budou instalo-
vat i mezi Bílinou a Mostem, 
kde se plánuje zvýšení rych-
losti na 110 kilometrů v hodi-
ně.  gz

trasa pro cyklisty za 2,5 milionu 
korun, která povede z Trnovan 
do Řetenic, by měla v budoucnu 
navázat i na trasu do rekreační 
zóny okolo jezera Barbora.  gz
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Velká očkovací 
centra skončila Volby: Kraj čeká bitva o premiéra

Ústecký kraj – O novém složení 
Poslanecké sněmovny budeme 
rozhodovat 8. a 9. října. V Ústec-
kém kraji zaregistrovalo svoje 
kandidátky 17 politických sub-
jektů. Je to o osm subjektů méně 
než před čtyřmi roky. 

Do regionu budou v říjnu smě-
řovat zraky celé republiky. Ode-
hraje se tu zřejmě bitva o premi-
éra. ANO v Ústeckém kraji totiž 
nasadilo předsedu vlády An-
dreje Babiše a Piráti se Starosty 
zase svého lídra Ivana Bartoše. 
Právě ANO v závěsu s koalicí Pi-
rátů a STAN vedou v preferen-
cích voličů podle srpnového vo-
lebního modelu agentury Kantar 
CZ pro Českou televizi.

Kandidátku v regionu ode-
vzdaly tradiční strany zastoupe-
né ve sněmovně, jako například 
ČSSD, ANO, SPD, KSČM, koali-
ce Spolu složená z ODS, KDU-
-ČSL a TOP 09 i koalice Pirátů 
a STAN. Ale i nová uskupení, 
jako je Trikolora Svobodní Sou-
kromníci nebo Přísaha Roberta 
Šlachty.

Strany už znají i volební čís-
la, se kterými se budou o pří-
zeň voličů na podzim uchá-
zet. Číslo jedna dostali Zelení, 
ANO má dvacítku, ČSSD pětku, 

KSČM osmnáctku a koalice Pi-
ráti a STAN se budou ucházet 
o hlasy voličů s číslem sedm-
náct. Hnutí Přísaha dostalo čís-
lo dvanáct, uskupení Trikolo-
ra Soukromníci Svobodní bude 
kandidovat s osmičkou a SPD se 
čtyřkou.

Ve volebním klání se v Ús-
teckém kraji zapojí i poslanec 
Jaroslav Foldyna jako lídr SPD. 
Na kandidátce ANO je i posla-
nec Jaroslav Bžoch, náměstek 
teplického primátora Jiří Štábl 
nebo poslankyně Eva Fialová. 
ČSSD povede do voleb krupský 
starosta Zdeněk Matouš. Stranu 
Trikolora Svobodní Soukromníci 

Tereza Hyťhová. Lídrem KSČM 
je krajský zastupitel Jaroslav Ko-
mínek.

Mezi kandidáty z Ústeckého 
kraje budou v podzimních sně-
movních volbách vybírat i Češi 
žijící v zahraničí.  gz

Kdo usedne v sídle vlády ve Strakově akade-
mii? Foto: Úřad vlády ČR

Ústecký kraj – Velkokapacit-
ní očkovací centra v Ústec-
kém kraji ukončila svoji čin-
nost. V provozu dál zůstane jen 
očkovací centrum v obchodním 
domě Fórum v Ústí nad Labem, 
kam mohou lidé přijít bez před-
chozí registrace.

„Nyní v rámci naší strategie 
přecházíme na očkování v ne-
mocnicích a využívání mobil-
ních očkovacích týmů a takzva-
ného očkobusu,“ řekla hlavní 
hygienička Krajské zdravotní 
Dana Vaculíková. 

Očkování bude pokračovat 
v teplické nemocnici v interním 
pavilonu J od pondělí do pátku 
od 8:00 do 15:00 hodin. Očko-
vací místo pro děti ve věku 12 
až 15 let je v ordinaci Lékařské 
pohotovostní služby a fungu-
je ve středu, čtvrtek a pátek od 
8:00 do 14:00 hodin.  gz

1 Strana zelených – Lenka Simerská
2 Švýcarská demokracie – Josef Voborník
3 Volný blok – Iva Vrbová
4 SPD – Jaroslav Foldyna
5 ČSSD – Zdeněk Matouš
7 Aliance národních sil –  
Adam Benjamin Bartoš
8 Trikolora, Svobodní, Soukromníci – 
Tereza Hyťhová
9 Aliance pro budoucnost –  
Richard Matiašek
10 Hnutí Prameny – David Kovář
12 Přísaha – Jaroslav Pelc
13 SPOLU – Karel Krejza
15 Urza.cz – Anna Honzíková
16 Koruna Česká – Miloš Kánský
17 Piráti a STAN – Ivan Bartoš
18 KSČM – Jaroslav Komínek
20 Ano 2011 – Andrej Babiš
21 Otevřeme Česko normálnímu životu – 
Radek Žďárecký
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Ekonomika žije s covidem, ale na trhu práce to není znát
Teplice – Ústup pandemie je cítit 
na trhu práce. Nezaměstnanost 
se drží podle údajů Českého 
statistického úřadu na hodnotě 
3,7 procenta. Je velký převis na-
bídky práce nad poptávkou. To 
ale není případ jedné z největ-
ších firem na severu Čech, sklář-
ského koncernu AGC Flat Glass 
Czech, který patří k prestižním 
zaměstnavatelům. Podle perso-
nálního ředitele Libora Sehnala 
si tepličtí skláři na nedostatek 
zájemců o práci nemohou stě-
žovat.

Ekonomika oživuje a alespoň 
na trhu práce je cítit ústup 
pandemie. Souhlasíte? 

V této velmi specifické době 
se nedá téměř odhadnout, co 
nám letošní a příští rok přinese 
a jak se bude vyvíjet situace na 
trhu práce. Prozatím se chová 
dost nestandardně. Ekonomika 
totiž žije mnoho měsíců s coro-
navirem, jenomže na trhu prá-
ce to prakticky není vidět. A to 
vše zejména v důsledku státních 
zásahů. Migrace pracovníků 
je veliká, ale do celkových čí-
sel nezaměstnanosti se proza-
tím zásadně nepromítá. Místo 
toho, aby celkový počet uchaze-
čů o zaměstnání rostl, tedy aby 

také rostla míra nezaměstna-
nosti, překvapivě klesá. Ekono-
mika je hluboko pod potenciá-
lem, nevyrábí se jako dřív. I když 
poroste, svého potenciálu ještě 
dlouho nedosáhne. Vládní opat-
ření růst nezaměstnanosti jen 
odkládají a brzdí změnu struktu-
ry ekonomiky.

V celé republice firmy hleda-
jí přes 358 tisíc zaměstnan-
ců. Má i vaše sklárna podobný 
problém? 

Nemá. Dlouhodobě je zájem 
o práci ve společnosti AGC Flat 
Glass Czech velký. Prakticky vol-
né pozice nemáme.

Čím to je? Souvisí to také 
s tím, že si AGC vychovává 
kvalifikované zaměstnance?

Jsme společnost, která svým 
zaměstnancům poskytuje jis-
totu zaměstnání, perspektivu 
kariérního růstu, výborné pla-
tové podmínky a špičkový pro-
gram zaměstnaneckých výhod. 
Plně si uvědomujeme důležitost 
lidských zdrojů pro úspěšnou 
činnost podniku. Velmi dobře 
víme, že spokojený zaměstna-
nec je hlavní podmínkou pro 
dlouhodobý úspěch firmy, proto 
solidní přístup k zaměstnancům 

považujeme ze neoddělitelnou 
součást firemní strategie.

Jsme jednou z mála firem, 
která má vlastní střední školu. 
Mladí lidé pak vstupují do pra-
covního života vybaveni kom-
petencemi a znalostmi, které 
v naší firmě mohou uplatnit. Je 
důležité, aby již v průběhu škol-
ní přípravy měli žáci a studenti 
možnost poznat reálné pracov-
ní prostředí, získat konkrétní 
představy o světě práce a o mož-
nostech svého uplatnění. Naše 
Střední škola AGC dokonce 
připravuje budoucí zaměstnan-
ce i pro další firmy z regionu. 
Máme obory Informační tech-
nologie, Ekonomika a podniká-
ní, Elektrikář, Mechanik elek-
trotechnik a Podnikání a nově 

otevřený maturitní studijní pro-
gram Robotika a automatizace, 
které právě důsledně vychází 
z reálné potřeby zaměstnavate-
lů. Teoretickou výuku propoju-
jeme s výkonem praxe přímo 
v podnicích. V řadě případů pak 
studentům podniky nabízí sti-
pendia.

Přinesla doba nejpřísnějších 
epidemiologických opatření 
nějaká velká úskalí ve fungo-
vání velkých firem?

Jedním ze symbolů epidemie 
se stal hromadný přesun pracov-
níků do režimu home office, tedy 
na práci z domova. Některé fir-
my nechaly zaměstnance doma 
prakticky celý rok, mnohé v tom 
budou pokračovat i v budoucnu 
a uvažují o tom, že trvale zmen-
ší kancelářské prostory. Práce 
z domova má však i svá úskalí. 
Přináší například zhoršenou ko-
munikaci uvnitř firem. A pro-
středí kanceláře je daleko krea-
tivnější než home office. Covid 
také přímo ovlivnil i práci perso-
nalistů. Namísto osobních setká-
vání se zájemci o práci, přišly na 
řadu online schůzky a pracovní 
pohovory na dálku. Ty sice šetří 
čas, ale přímý kontakt s uchaze-
čem nenahradí. 
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Plán: Těžba lithia na Cínovci v roce 2025
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Teplicko – Do dvou let by moh-
lo padnout finální rozhodnutí 
o těžbě lithia na Cínovci, kde 
jsou zhruba tři procenta světo-
vých zásob. V plánu projektu 
těžby lithia společnosti Geo-
met, ve které má ČEZ majoritní 
podíl a která na Cínovci už je-
denáct let provádí průzkum, je 
začít těžit lithium v roce 2025.

V současné době plány na 
těžbu procházejí posouzením 
vlivu na životní prostředí EIA, 
které mají být hotové do kon-
ce příštího roku. Těžaři musí 
zapracovat do dokumentace 
například vypracování hlukové 
a hydrogeologické studie nebo 
variantní řešení otvírky lomu. 
Nyní se zpracovává studie pro-
veditelnosti, která by měla být 
hotová příští rok v květnu.

Zpracování v Prunéřově
Podle generálního ředitele 

skupiny ČEZ Daniela Bene-
še nelze udělat rozhodnutí jen 
o těžbě, dokud nebude hotová 
i část jejího zpracování, a to 
bude v roce 2023. „O metodě, 
kterou použijeme na zpracová-
ní lithia, bychom rádi rozhodli 
v roce 2023 tak, abychom byli 
schopni začít s výrobou v roce 

2025, aby se nám tento harmo-
nogram potkal s harmonogra-
mem využití lithia při výrobě 
baterií, především baterií do 
elektromobilů,“ říká Daniel 
Beneš.

Na Cínovci se počítá s hlu-
binnou těžbou, drtit se má 
ruda přímo v dole. Zpracová-
vat by se měla v areálu elek-
trárny Prunéřov na Chomutov-
sku. Metody zpracování lithia 
se nyní testují ve výzkumném 
centru Cirktech v Čížkovi-
cích na Litoměřicku. Spolu-
pracují i s odborníky z Vysoké 
školy chemicko-technologic-
ké. „Metodou, kterou jsme 
na naší škole vyvinuli a která 

je bezodpadová, lze získávat 
lithium z lithné slídy cinval-
ditu. Technologii, která zatím 
není nikde ve světě v provozu, 
naši experti ověřují v čížkovic-
ké cementárně,“ řekl rektor 
školy Pavel Matějka.

Lithium za miliardy
Lithium se využívá zejména 

při výrobě baterií. Odbytištěm 
pro krušnohorské lithium by 
mohly být baterie do elektro-
mobilů či baterie systémů pro 
ukládání elektřiny. 

V plánu je na Cínovci vytě-
žit během dvaceti let zhru-
ba 40 milionů tun rudy, která 
lithium obsahuje. Hodnota 

Lithium je stříbrolesklý a velice reaktivní 
kov, takže se v přírodě vyskytuje jen ve 
sloučeninách. Je nejlehčí ze všech kovů a velmi 
měkký, ale tvoří pevné slitiny s ostatními 
kovy. Existuje mnoho minerálů s obsahy lithia, 
ale z praktického hlediska jsou nejdůležitější 
amblygonit, spodumen, lepidolit, petalit 
a eukryptit. Nově byl v Srbsku objeven minerál 
jadarit. Česká lithiová slitina se podle naleziště 
v severních Čechách jmenuje cinvaldit.

C O  J E  L I T H I U M ?

vytěžitelného lithia přesahu-
je 7 miliard dolarů, zhruba 
150 miliard korun. „Vzhledem 
k očekávanému růstu počtu 
elektromobilů a baterií s tím 
spojených se předpokládá, že 
poptávka po lithiu naroste do 
roku 2030 více než desetiná-
sobně,“ řekl mluvčí ČEZu Ro-
man Gazdík.

Obce a města v těsném sou-
sedství Cínovce ani Ústecký 
kraj proti těžbě výhrady ne-
mají kromě Krupky, která už 
zaslala nesouhlasné stanovis-
ko s těžbou. Je totiž zapsána 
s dalšími hornickými památka-
mi na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví 
UNESCO.  gz

Na Cínovci probíhá průzkum možných ložisek lithia. Foto: Geomet
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Rodák ze slovenské Nitry Zdenko Frťala 
je s lázeňským městem spjatý už od 
roku 1994. Kromě toho, že za skláře osm 
let hrát, tak v klubu působil i jako trenér. 
Teď ke žlutomodrým nastoupil do pozice 
šéftrenéra mládeže, které chce ukázat 
realitu fotbalového života.
Gabriela Zlámalová

Kdy jste se rozhodl, že se fot-
balu budete věnovat profesi-
onálně?

Myslím si, že to bylo ve čtr-
nácti letech, když jsem pře-
stoupil do Spartaku Trnava, 
což byl vlastně klub nejen 
mého srdce, ale celého toho 
regionu. Protože to je na Slo-
vensku historicky nejznáměj-
ší klub. A tím, že jsem tady do 
toho kolosu vstoupil, tak tam 
jsem také začal mít prvotní 
myšlenky, že bych se tím fotba-
lem jednou chtěl živit.

Pocházíte z Nitry , v Tepli-
cích žijete od roku 1994. Co 

vás na sever Čech přivedlo?
Bylo to rozhodnutí opustit 

klub mého srdce, protože jsem 
cítil, že se to ubírá špatným 
směrem, a já jsem se tam ne-
chtěl trápit. Takže jsem chtěl 
částečně změnu prostředí. 

Žlutomodré barvy Teplic jste 
hájil víc než osm let. Teď jste 
zpátky. Jaký je návrat po le-
tech na Stínadla?

Já se vlastně do Teplic vra-
cím podruhé. Poprvé to bylo do 
pozice asistenta trenéra Plíš-
ka. A teď jako šéftrenér mláde-
že. Pocity jsou příjemný. Před-
tím to bylo v dospělém fotbale, 

ale teď jsem součástí mládež-
nické kopané v Teplicích. Vím, 
do jakého prostředí jsem při-
šel. Určitě se tu nějaké věci 
změnily, některé věci zůstaly 
stejné, jako když jsem odchá-
zel. Ta doba tak hrozně uply-
nula, že mi to přijde, že jsem 
tady nebyl možná týden, i když 
je to už deset let.

Co vlastně říkáte na výsled-
ky teplického klubu. Dá se 
srovnat klub, který jste před 
lety opustil, s tím, do které-
ho jste nastoupil?

Já jsem to částečně naznačil, 
že hodně věcí se tady změni-
lo, hodně zůstalo stejných. Ale 
co se týče aktuálního postave-
ní klubu v očích fotbalové, ale 
i teplické veřejnosti, tak troš-
ku ztrácí lesk. Ale já věřím, že 
je to jenom takové období, kte-
rým si prošly stovky, tisíce klu-
bů ve světě. Takže to je možná 
i součást nějaké situace, která 
je daná, těch faktorů může být 
spousta.

Může za to třeba i nynější 
období, kolem pandemie ko-
ronaviru?

To si nemyslím, protože ko-
rona postihla všechny. Každý 
na to reagoval jinak, ale vy-
mlouvat se na koronavirus, že 
je ta situace tady taková, jaká 
je, tak to si nemyslím, že by 
bylo správně.

A v čem tedy podle vás tep-
lický fotbal pokulhává?

Já si myslím, že mi nepří-
sluší tyhle věci hodnotit. Ka-
ždopádně věřím, že spoustu 
věcí si všichni uvědomujeme, 
spoustu věcí jde ještě zachrá-
nit, ale zároveň je to už stav 
takové mobilizace. Což jsme 
kdysi říkávali v některých 
klubech, kde jsem byl a ne-
dařilo se, tak jsme vyhlásili 
stav mobilizace. To znamená, 
že by všichni měli napnout 
síly a všechny své schopnos-
ti a ten potenciál, který tady 
je, ať už v trenérech, funkcio-
nářích, ale hlavně v hráčích. 
Aby si uvědomili, že ten klub 
má nějakou historii, má ji bo-
hatou, a i když je momentál-
ně teplický fanoušek smutný, 
tak věříme, že ta doba se blíží, 
kdy mu začneme všichni dělat 
radost.

Jako trenér hradeckých fot-
balistů jste tým dovedl do 
nejvyšší soutěže. Jak se zro-
dilo angažmá u teplické fot-
balové mládeže? 

My jsme byli s Teplicemi 
v kontaktu asi dva roky, kdy 
to mělo nějaký vývoj, ať už ve 
vztahu k áčku, nebo ve vztahu 
k mládeži, to šlo o neformální 
diskuze. V Teplicích všechny 
znám, ať už osobně, nebo tak, 
že jsme se potkávali. Nikdy 
jsem se nevyjadřoval způso-
bem, jak bych to dělal já, nebo, 
jak by se to mělo dělat, protože 
jsem dovnitř těch starostí ne-
viděl, neviděl jsem do inter-
ních věcí, takže to mi nikdy 
nepříslušelo. Teď, když už jsem 
součástí klubu, tak můžu ovliv-
nit věci, co se týče mládežnic-
ké kopané, pro kterou jsme 
se pak po diskuzích rozhod-
li. Moje kroky se budou ubírat 
k mládežnické sekci, kde chce-
me nastavit hlavně týmy tre-
nérů, které budou vychovávat 
budoucí generace teplického 
fotbalu.

A není to pro vás krok zpát-
ky v kariéře?

Tak já jsem s myšlenkou jít 
k mládeži koketoval už před 
třemi lety, kdy jsem byl jen 
krůček před podpisem akade-
mie v Českých Budějovicích. 
To jsem byl osloven lidmi z fot-
balového svazu, kteří hledali 
šéftrenéry mládeže. A já se už 
delší dobou zabývám myšlen-
kou připravenosti mladých 
hráčů, kteří vstupují do dospě-
lého fotbalu. A tohle bylo vlast-
ně vyústění toho všeho. Jedna 
věc je o tom mluvit, ale druhá 
věc je se spolupodílet. To byla 
ta moje myšlenka…, když máš 
možnost to nějak ovlivnit, tak 
si to pojď zkusit. A to nemlu-
vím o tom, že to vnímám jak 
po trenérské, tak po manažer-
ské stránce tak, že to rozšíří 
můj obzor slova fotbal a věcí 
s tím spojených.

Jste na novém postu v klubu 
chvíli. Jaké to je?

Tak je to něco nového, pro-
tože je tam spousta organi-
začních věcí s tím spojených. 
A protože mám na starosti pět 
kategorií, tak trénování samot-
nému se zatím věnuji oprav-
du minimálně. Potřebujeme 
tady nastavit spoustu věcí, co 
se týče hracích ploch, co se 
týče personálního obsazení, co 
se týče realizačního týmu. Po-
dobné problémy má vícemé-
ně 80 % českých klubů, takže 
to se netýká jen Teplic. Pevně 
věřím, že propojení s regionál-
ními kluby bude mít nějaký 
vývoj, ale nikdo si nemůže my-
slet, že během půl roku nebo 
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Zdenko Frťala: Fanouškům už brzy budeme dělat zase radost

se narodil se 9. srpna 1970 v Nitře. 
S fotbalem začal v Hlohovci, pak hrál 
za Spartak Trnava. V Teplicích od roku 
1994 žije a více než osm let hrál za 
žlutomodré. Nejprve ve druhé lize, 
pak v nejvyšší soutěži a evropských 
pohárech. Na Stínadlech působil i jako 
trenér B mužstva a asistent u ligového 
áčka. Naposledy trénoval v Hradci 
Králové, který dokázal během tříletého 
působení dovést do nejvyšší soutěže, 
něco podobného se mu povedlo dříve 
s týmem Varnsdorfu. Kromě těchto 
týmů působil také jako hlavní trenér 
v Jablonci nebo jako asistent v Blša-
nech, Plzni či Spartě.

Zdenko Frťala 

P R O F I L
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mým příchodem se to tu změní 
ze dne na den. Je to prostě dlou-
há cesta. 

Klub roky řeší stavbu trénin-
kového centra. Je to podle vás 
důležité?

Jednoznačně je to to nejdů-
ležitější. S tímto problémem se 
teplický klub potýká dlouho-
době. Už se to před lety nějak 
řešilo, už se někam posouvalo 
a mělo to vývoj, ale uteklo sed-
madvacet let, co žiju v Tepli-
cích, a zatím se nenašel způsob 
řešení, aby se vybojovalo něco 
pro fotbalovou mládež. Něco, 
kde budou mít svoji identitu, 
kde budou mít zázemí. O to slo-
žitější je to ale nejen pro Tep-
lice, ale pro ty možnosti, kte-
ré v českém fotbalu jsou. Měl 
jsem možnost vidět zázemí pro 
mladé fotbalisty v Drážďanech 
a oni tam mají 16 tréninkových 
hřišť, tak je to v našem reálném 
světě nedostižitelné, ale my 
bychom byli rádi, abychom na-
šli nějaké zázemí, kdy bychom 
měli možnost dvou tří hřišť. 
Protože bez toho to nejde.

Je těžké vychovávat nové fot-
balové talenty?

Já vždy říkám, že je to tak 
těžké, jaké si to uděláme, ale 
samozřejmě každá generace 
měla něco svého. Nějaké plusy, 
nějaké minusy. Já jsem se vždy 
snažil, i když jsem trénoval 

dospělé hráče, pochopit sta-
rosti těch mladých, vnímat, co 
prožívají, co je tíží, kde se dá 
co zlepšit, naslouchat jim. Hod-
ně si zakládám na komunikaci. 
I když komunikace s fotbalovou 
mládeží je zase něco nového. 
Někdo říká, jak jsou pod vlivem 
rodičů, agentů… těch lidí, kte-
rým naslouchají, je kolem nich 
spousta. A já se jim snažím po-
radit, aby věřili především sami 
sobě, a pak aby si našli dva, tři 
lidi, kteří to s nimi myslí dobře, 
a aby nevěřili slibům, proto-
že svět fotbalu je tak pomíji-
vý. Snažím jim ukázat realitu, 
aby nežili jen v tom růžovém 
světě, že je to jen jednoduché 
a příjemné. Je to právě naopak. 
Čím dřív pochopí ty nepříjemné 
věci a čím dřív se naučí s tím 
problémem pracovat, tím líp to 
bude pro všechny.

Je to teď jiné než za vašich 
„mladých let“?

Začínal jsem v sedmnác-
ti, a když to srovnám, tak my 
jsme nebyli ovlivňováni medii, 
bulvárem, závistí a tím, co teď 
má vývoj. Ať už ekonomický, 
tak i v možnostech, že by se 
dalo chodit do jiných fotbalo-
vých destinací. Do toho pak 
vstoupili agenti. Od toho všeho 
my jsme byli odproštěni a fot-
balem jsme se bavili. Fakt se 
vším všudy. Pro nás byla čest 
hrát s hráči, kteří pro nás na 

československé poměry byli 
idoly. Teď mají hráči různé vzo-
ry, ale z nich si málo vezmou. 
My si brali z těch nejbližších. 
Tato generace se vidí hned ve 
velkoklubech, ale málokdo je 
schopen pochopit, co všech-
no to obnáší. A my se budem 
snažit to těm klukům nasta-
vit a vysvětlit, že to vůbec není 
jednoduché. Vždy je něco za 
něco.

Takže je vaším posláním vy-
chovávat kvalitní hráče pro 
A mužstvo?

Většina klubů má takovou 
filozofii hrát s vlastními od-
chovanci, ale pak jsou další 
faktory, které to shodí ze sto-
lu, protože najednou se zjis-
tí, že ty konkurence schopné 
talenty nemají. A hledají jiné 
zdroje. V tom jsou takové vlny. 
Byla fáze balkánských hrá-
čů, pak hráčů z Afriky. Tady je 
ale náročná adaptace, jazyko-
vé vybavení. Za mě je důležité 
nastavení určitých principů, 
zásad a pravidel, která by se 
měla dodržovat, a věřit v ně. 
Protože když se to dělá jednou 
tak a jednou tak, tak se v tom 
ztrácí smysl fotbalu a výchovy 
talentů.

Máte čas i na koníčky?
Celý život máme psy, takže 

co se týče vyčištění hlavy, tak 
to je ten nejlepší způsob. Pro-
cházky a ty psí oči, které si vás 
získají, ať jste v jakémkoli roz-
položení. Také čtu, mám rád 
životopisy, jak sportovců, tak 
významných lidí. A rád hou-
bařím. A samozřejmostí je ro-
dina, jsem teď čerstvě dědeč-
kem.

Takže byl impulsem k návra-
tu i fakt, že v Teplicích žije 
vaše rodina?

To byl asi nejdůležitější fak-
tor. Najednou jsem si uvědomil, 
že jsem byl mimo domov deset 
let. Jsou tu věci, které člověk 
v rámci povolání obětuje, ale ta 
rodina byla pro mě vždy základ 
všeho, čeho se mi podařilo do-
sáhnout. Úspěchy jsou pomí-
jivé, ale rodina byla ta, co mi 
umožnila se věnovat tomu, co 
mám rád. A teď jim to chci vrá-
tit. Nevím, jak dlouho tak budu 
nastavený, ale slíbil jsem, že ur-
čitý čas tady budu. Určitě bych 
byl rád, kdyby se tady ta moje 
kariéra, která doufám bude ješ-
tě dlouhá, ukončila právě tady 
v Teplicích. Ale ta naše profese 
je tak nevyzpytatelná, že nikdy 
nevíte, co se stane.

V Teplicích jste míval hospo-
du. Neplánujete zase něco ta-
kového?

Tak zrovna práce v tomto 
oboru byla jedna z těch, kdy 
jsem si řekl, touto cestou asi ni-
kdy nepůjdeš (smích), protože 
člověk má k něčemu geny, a já 
si to chtěl vyzkoušet v době, kdy 
už se blížil konec mojí aktivní 
kariéry. Hospoda nebyla moje, 
ale mých kamarádů ze Sloven-
ska. A já jsem se jim o to staral, 
dělal jsem provozního. Trvalo to 
krátce a já si řekl, že stačilo.

jídlo: houby na 
všechen možný 
způsob

barva: v civilu bílá 
a černá a fotbalově 
žlutá a modrá 

číslo: 4

hudba: rocková, 
Kabáti

politik: nemám

M O J E  N E J

Zdenko Frťala je fotbalovým trenérem tělem i duší. Foto: FK Teplice



v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zV O L N Ý  Č A S

1 0

Aimée Allen Quartet v Jazz clubu V galerii uvidíte 
alternativní grafiky

INZERCE

Nabízíme Vám široké spektrum elektroléčebných 
procedur jako podpůrnou léčbu neurologických, 
ortopedických a jiných onemocnění pohybového 
aparátu provázených bolestí a zvýšením svalovým 
napětím.

Elektroléčba je léčebná metoda, která, dle druhu, 
pozitivně lokálně ovlivňuje bolestivost postiženého 
místa, uvolňuje svalstvo a okolní měkké tkáně 
a působí protizánětlivě. Vše bez nežádoucích 
vedlejších účinků, s nimiž se setkáváte při podávání 
léků.

Objednáme Vás osobně bez čekání dle žádanky 
Vašeho ošetřujícího lékaře. 

(po–pá 7:00–11:30 a 12:30–14:30 hodin)

Těšíme se na Vás.

FYZIOTERAPIE 
EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

Masarykova 2000/ 92

ODDĚLENÍ FYZIOTERAPIE 
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21
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Teplice – Do teplického Jazz 
clubu se chystá Aimée Allen 
Quartet. Koncert se uskuteč-
ní 24. září od 20.00. Vstupné je 
220 korun. 

Hudebnice Aimée se naro-
dila se a vyrůstala v Pittsbur-
ghu v Pensylvánii. Její dětství 
bylo obohaceno klasickým 
jazzem, protože matka měla 
neskutečnou a nepřebernou 
sbírku desek, jež neustále pře-
hrávala na rodinném gramo-
fonu. Aimée nyní žije a působí 
v New Yorku s častými výjezdy 
do zahraničí. Její současný re-
pertoár tvoří výběr jazzových 
standardů z „velkého americ-
kého zpěvníku“, vzdává i poctu 

brazilské bossa nově a obsahu-
je též francouzsky zpívané ly-
rické písně. Její vokální projev 

Teplice – V městské galerii se 
představí jablonecká výtvarnice 
Šárka Coganová, která je vedle 
malířky a grafičky i výtvarným 
pedagogem. Podle kurátora ga-
lerie Vladimíra Šavela se autor-
ka ve své vlastní výtvarné práci 
zaměřuje v oblasti alternativní 
grafiky zejména na vyjádření 
nejniternějšího prožitku, který 
koresponduje s okolní realitou. 
Vychází z ní, ale neopisuje ji. 
Posunuje a rozvádí ji v umělec-
ké rovině. Autorka vystavova-
la v řadě měst naší republiky 
a v německém Passau nebo na 
Slovensku v Bratislavě. Výstava 
v Galerii Zahradní dům potrvá 
až do 2. října.  gz

Na fotografické výstavě můžete vyhrát knihu

je vždy upřímný a zvuk soubo-
ru autentický, ve vyzrálém zpě-
vaččině hlase je slyšet jak odu-
ševnělost a životní zkušenost, 
tak i ženská smyslnost. Jazzo-
vé standardy a bossa novy jsou 
stálou součástí jejího reper-
toáru, ale postupně se Aimée 
prezentuje a prosazuje i jako 
skladatelka, zpívající své pů-
vodní písně, z nichž mnohé se 
staly velmi oblíbené mezi jejím 
publikem. 

Většinu zpívá anglicky, 
část z nich zpívá francouz-
sky, skladby inspirované latin 
jazzem pak portugalsky. Tvor-
ba Aiméé Allen je zachycena 
na čtyřech albech.  zt

Teplice – V muzeu vyhlásili sou-
těžní anketu o katalogy k vý-
stavě Teplicko objektivem 
Františka Fridricha. Do anket-
ního lístku, který dostanete na 
výstavě v Jízdárně teplického 
zámku, napište název místa, 
které je zde zachyceno na jed-
né či více fotografiích Františ-
ka Fridricha, ale které v Tep-
licích a okolí již neexistuje 

a vám tu chybí. 
Anketní lístky budou na 

konci výstavy slosovány a tři 
vylosovaní výherci obdrží ka-
talog výstavy Teplicko objek-
tivem Františka Fridricha. 
Výstava je otevřena denně kro-
mě pondělí, v úterý až pátek 
od 12.00 do 17.00 a o víkendu 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00. Plné vstupné je 30 

korun a snížené 20 korun. Děti 
do 6 let mají vstup zdarma.
Výstava bude k vidění až do 
26. září.  gz

Caveman se vrací  
s one man show
Teplice – Máte chuť se rozesmát 
až k slzám? Přijďte se podívat na 
slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví. Před-
stavení Caveman se odehraje 
v Krušnohorském divadle 26. říj-
na od 19.00.  zt
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Do Teplic míří houslový virtuos

Zábava a odreagování pod taktovkou Dua Yamaha
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Teplice – Do Zahradního domu 
se chystá houslista Pavel Špor-
cl se svým Paganiniana Tour 
2021. Na vystoupení se můžete 
těšit 16. září od 18.00. Vstupné 
je 420 korun. 

Nejpopulárnější český hous-
lista současnosti se vydává do 
nejvirtuóznějších vod houslové-
ho repertoáru na svém novém 
albu Paganiniana a na něj na-
vazujícím turné. Šporcl nato-
čil v průběhu roku 2020 nové 
album Paganiniana. Po několika 
nosičích mimo oblast klasické 
hudby se tímto albem vrací do 
niternějších hudebních sfér a re-
pertoáru, který je mu nejbližší. 

Na desku Paganiniana si vy-
bral skladby, které patří k nej-
těžším v sólovém houslovém 
repertoáru a jsou výsadou 

jen hrstky světových hous-
listů. Program koncertu vy-
chází z nahraných skladeb, 
aby mohli posluchači osobně 
slyšet tento mimořádný re-
pertoár. Hostem koncertů je 
kytarista a skladatel Lukáš 

Kdo zradí svůj klub, 
nemá štěstí v životě

Teplice – V Krušnohorském di-
vadle je na 20. září od 19.00 
naplánována komedie Muži 
v offsidu. Hudební komedie 
pod taktovkou Ondřeje Ha-
velky o tom, že kdo zradí svůj 
klub, nemá štěstí v životě. Do-
zvíte se, co učiní vášeň fotbalo-
vá z pana Načeradce, majitele 
obchodu s konfekcí a gumáky, 
a kterak otec a syn Habáskovi 
skrze lásku k žižkovské Vik-
torce dojdou rodinného štěstí. 
Přitom se bude vaše bránice 
třepetat jako míč ve svaty-
ni soupeřova brankáře. Ins-
cenace získala titul Komedie 
roku na Grandfestivalu smí-
chu v Pardubicích v roce 2008. 
Vstupné je od 360 do 500 ko-
run.  zt

Teplice – Zajděte si na hudebně 
zábavnou akci plnou tempera-
mentních autorských skladeb 
okořeněných jedinečným slov-
ním doprovodem, který za- 
ujme všechny věkové gene-
race. Během hudební pro-
dukce zazní nejen lidové, ale 

i moderní skladby. Pokud se 
chcete dobře pobavit, zazpí-
vat a správně se odreagovat, 
nesmíte na tomto koncertě 
chybět. Koncert Dua Yamaha 
se uskuteční v Domě kultury 
10. října od 19.00. Vstupné je 
od 250 do 299 korun.  zt

Sommer, se kterým Pavel 
Šporcl zahraje skladby N. Pa-
ganiniho a L. Sommera. Pa-
ganini byl sám vynikající ky-
tarista a mnoho jeho skladeb 
napsal právě pro kombinaci 
těchto dvou nástrojů.  zt

INZERCE
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Střední škola AGC se připravila na nový školní rok

Střední škola AGC a.s. se stejně jako ostatní 
vzdělávací instituce připravuje na nový školní 
rok, který, jak všichni doufáme, již proběhne za 
standardních podmínek, na rozdíl od předcho-
zích dvou let.

Pro naše žáky proto chystáme řadu novinek. 
Jako každý rok proběhla v době letních prázd-
nin rekonstrukce několika učeben, vyměni-
li jsme podlahovou krytinu, vymalovali a vyba-
vili je zcela novým nábytkem, protože pohodlí 
a komfort žáků jsou pro nás velmi důležité.

V  souvislosti s  oborem Mechanik elektro-
technik jsme vybudovali zcela novou dílnu ur-
čenou pro leptání plošných spojů a kompletně 
zrenovovali dílnu elektroniky.

Na začátku nového školního roku nainsta-
lujeme první pracoviště pro výuku automatiza-
ce a robotiky od společnosti Festo, které bude 
možné propojit s robotickou rukou Festo – Mit-
subishi, na níž se mladí robotici budou připra-
vovat do reálného života. 

Pro učně oboru Elektrikář naši mistři bě-
hem prázdnin vyrobili univerzální výukové pa-
nely pro zapojování domovních i  průmyslo-
vých aplikací.

Budoucím učitelkám jsme pro lepší přípra-
vu pořídili speciální výukové pohybové sady 
a  didaktické pomůcky. V  oblasti vzdělávání 
jsme se přihlásili k pokusnému ověřování kom-
binovaného vzdělávání, pokusnému ověřování 

Střední škola AGC a. s. 
Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice 
Tel: +420 417 538 357 
GSM: +420 602 233 045 
www.skola-agc.cz 

nahrazení odborné profilové maturitní zkouš-
ky certifikátem ECDL, získali jsme grant pro re-
alizaci odborné stáže našich žáků v Maďarsku 
a  připravujeme odbornou stáž pro vybrané 
žáky do AGC Automotive v Belgii.

 Ing. Tomáš Holomek,  
 ředitel školy 
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Sklářský nadační fond podpořil nevidomé 
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Nadační fond fotbalového 
klubu Teplice se snaží pomá-
hat organizacím a osobám 
v regionu, které to potřebují, 
už více než rok. Tentokrát pod-
pořil tři nevidomé klienty Ty-
floCentra Ústí nad Labem. 

Konkrétně se jednalo o po-
řízení mluvícího tlakoměru, 
mluvící váhy, indukačního va-
řiče s hmatovými prvky a ma-
sážní židle pro Adama, Ivetu 
a Irenu. „Náš klub spolupra-
cuje s nevidomými klienty Ty-
floCentra Ústí nad Labem již 
dlouhodobě. V minulosti moh-
li například sledovat přímo 
na našem stadionu zápas se 
Spartou se speciálním komen-
tářem pro nevidomé,“ říká 
předseda správní rady Nadač-
ního fondu FK Teplice Martin 
Kovařík.

TyfloCentrum Ústí nad La-
bem si pomoci od nadačního 
fondu velmi váží: „Moc ráda 
bych jmény našich klientů 
Adama, Ivety a Ireny poděko-
vala za finanční dary na po-
řízení mluvícího tlakoměru, 
kterým bude nevidomý syn, 
pečující o svoji starší mamin-
ku, měřit její tlak. Dále za 
česky mluvící váhu pro Petra, 

který se dlouhodobě snaží 
o zlepšení svého zdravotní-
ho stavu i tím, že si zdravě 
vaří a váží své jídlo. A nako-
nec za indukční vařič s hma-
tovými prvky pro nevidomou 
Ivetu, která už několik let byd-
lí sama a sama si i vaří. Iveta 

také pracuje v masážním sa-
lonu TyfloCentra a získala 
podporu pro pořízení masáž-
ní židle, kterou využije pro 
pohodovější masáže šíje,“ vy-
jmenovává a děkuje ředitelka 
TyfloCentrum Ústí nad Labem 
Alena-Kristina Bašníková.

Nadační fond za rok své 
působnosti už kromě jiného 
uhradil osmiletému Štěpánko-
vi měsíc terapie Aplikované 
behaviorální analýzy. Bývalé 
sestřičce z ortopedických sálů 
teplické nemocnice koupil 
speciální antidekubitní pro-
gram včetně matrace za více 
než 26 tisíc korun, ale také 
podpořil teplickou nemocni-
ci nákupem FFP3 respirátorů 
za 25 tisíc korun, věnoval pět 
tisíc korun na akci Sportovci 
ženám v nouzi anebo nakou-
pil vánoční dárky pro dětské 
domovy na Teplicku v hodnotě 
téměř deseti tisíc korun. 

Důležitou součástí získávání 
prostředků jsou také dobro-
činné aukce unikátních dresů, 
které probíhají na facebooko-
vé stránce FK Teplice. Kromě 
finanční podpory nadačního 
fondu existuje projekt Žluto-
modrá splněná přání, jenž má 
za úkol potěšit fanoušky, kteří 
se potýkají s nějakou nepříz-
ní osudu.

Pokud chcete přispět Na-
dačnímu fondu FK Tepli-
ce, tak číslo transparentní-
ho účtu vedeného u ČSOB je 
293310060/0300.  gz

K Ř Í Ž O V K A Jeden z Murphyho zákonů.

zit1905kk001.CDR

V nemocnici vás uzdraví, ale musíte to pøežít1
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Studenti vyrobili chytrý med Šachista byl stříbný na 
českém šampionátu

z á ř í  2 0 2 1

INZERCE

Magnetická rezonance v plném provozu!
Vyšetření prsů, kolen, ramen, páteře, mozku 
a dalších orgánů, například třísel, svalů, ostatních 
kloubů, ledvin, jater, prostaty nebo celotělový 
screening s krátkými objednacími dobami nabízí 
EUC Klinika Ústí nad Labem.

Objednat se můžete: 
e-mailem – mri.ustinadlabem@eucklinika.cz 
telefonicky – 477 102 253 (11:00–15:00)

Pro objednání využijte přednostně e-mail, 
co nejdříve se vám ozveme na vámi uvedené 
telefonní číslo. Více informací k vyšetření na 
magnetické rezonanci najdete na https://euc.cz/
nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-usti-nad-labem/
radiodiagnosticke-oddeleni/

Od 1. 10. 2021 budeme mít smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

MAGNETICKÁ REZONANCE 
EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2431/94 
Vchod B, 1. mezipatro

ODDĚLENÍ RADIOLOGIE

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 
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Včely medonosné chováme 
v gymnáziu již deset let. Upro-
střed letošního léta nastal čas 
včely přikrmit. To dobře ví vrch-
ní školní včelař Martin Rak. 
Podle jména by se sice hodil spí-
še na chovatele korýšů, ale on 
si vybral včely. V sedmi úlech 
na terase budovy C jich má asi 
350 tisíc. Protože jde o včely 
středoškolačky, nese jejich vý-
robek ochrannou značku chyt-
rý med. Náš med obsahuje kro-
mě 35 % fruktózy, 30 % glukózy, 
5 % sacharózy, 5 % maltózy, 4 % 

dalších cukrů, 17 % vody a 4 % 
přímesí, jako jsou minerály, pyly, 
proteiny, aminokyseliny, pry-
skyřice, také zvláštní složitou 

látku nazvanou cerebrobon-
num, která významně prospívá 
rozvoji kognitivních funkcí lid-
ského mozku. O náš chytrý med 
je velký zájem a není snadno 
k sehnání. Nejlepší studenti ho 
dostávají za odměnu. Med mají 
ke koupi i v Beuronské kapli či 
ve školní prodejně v budově A. 
Abychom mohli uspokojit co 
nejvíc zájemců, prodáváme med 
v malém balení. Jeden zákazník 
si může koupit jen jednu malou 
skleničku.

 Gymnázium Teplice

Na Mistrovství 
České republiky 
mládeže v šachu 
skončil Vladi-
mír Veverka z ŠK 
Teplice na 2. mís-
tě. Linda Slívová 
ze stejného oddí-
lu obsadila šesté 
místo mezi dívkami. Vládíkova 
stříbrná medaile znamená, že 
v další sezóně bude reprezento-
vat ČR na mezinárodních šacho-
vých mládežnických turnajích.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

Skauti rozšiřují své řady
Skauti z teplického středis-

ka Doubravka pořádají pro 
chlapce a děvčata nábor. Roz-
šiřují zejména svůj chlapecký 
oddíl. Přihlásit se mohou děti 
nastupující do druhé a vyšší 
třídy základní školy.

Zatímco mnohé skautské od-
díly z kapacitních důvodů ne-
přijímají nové členy, teplickému 
středisku Doubravka se podařilo 
od nového školního roku navýšit 
kapacitu. „Pro vstup do oddílu je 
září optimální. Plánujeme rozší-
řit zejména chlapecký oddíl, ve 

kterém bude od začátku nadchá-
zejícího školního roku fungovat 
nová skupina pro mladší chlap-
ce do 10 let, kterým říkáme vl-
čata. Omezený počet míst nabízí 
i dívčí oddíl,“ uvádí Jiří Richter 
ze střediska Doubravka. 

Budoucí nováčci se se svými 
rodiči mohou přijít podívat pří-
mo na některou ze schůzek, kte-
ré budou probíhat ve středu od 
16:30 do 18:00 hodin. Informace 
dostanete také na telefonu 607 
703 557. 

 Jiří Richter, skauti Doubravka

Tepličtí fotbaloví skláři na-
vštívili sportovní příměstský 
tábor zaměřený na všeobecnou 
pohybovou přípravu dětí. Kemp 
pořádá ve svém zmodernizova-
ném areálu fotbalový klub SEKO 
Louny. Přibližně 30 malých fot-
balistů a fotbalistek dostalo 
šanci si zatrénovat pod vede-
ním bývalých ligových fotba-
listů a zároveň legend teplické 
kopané. Kempu se aktivně zú-
častnil šéftrenér dorostenecké 

Děti si užily trénink 
s Ljevakovičem i Rezkem

akademie FK Teplice Zdenko 
Frťala a také dosud aktivní hráči 
teplické rezervy a tepličtí trené-
ři Admir Ljevakovič a Jan Rezek, 
společně s hlavním trenérem 
nejmladší dorostenecké katego-
rie U16 Davidem Šourkem. Děti 
měly možnost si s osobnostmi 
FK Teplice nejen zatrénovat, ale 
na závěr s nimi také diskutovaly 
o jejich bohatých zkušenostech 
s profesionálním fotbalem.

 FK Teplice
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 30. 9. – 2. 10., 4.–6. 11
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 14.–16. 9.,  
19.–21. 10., 23.–25. 11.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5.května – u hřiště  
27.–29. 9., 1.–3. 11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 21.–23. 9., 
26.–28. 10.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 13.–15. 9.,  
18.–20. 10., 22.–24. 11.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
23.–25. 9., 28.–30. 10.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 9.–11. 9., 14.–16. 10., 18.11.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 29. 9. – 1. 10., 3.–5. 11.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
2.–4. 9., 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
30. 9. – 2. 10., 4.–6. 11.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 4.–6. 10., 8.–10. 11.
Hlávkova 24.–27. 9., 29. 10 .– 1. 11.
Husova x Arbesova – na parkovišti 16.–18. 9.,  
21.–23. 10., 25.–27. 11
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 7.–9. 9.,  
12.–14. 10., 16.–18. 11.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11.
Kopřivová x Trnková 14.–16. 9., 19.–21. 10.,  
23.–25. 11.
Krušnohorská – parkoviště 3.–6. 9., 8.–11. 10.,  
12.–15. 11.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  

22.–24. 9., 27.–29. 10.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR  
15.–18. 10., 19.–22. 11.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 6.–8. 9.,  
11.–13. 10., 15.–17. 11.
Nedbalova x Fibichova 23.–25. 9., 28.–30. 10.
Potoční ul. 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Proboštovská x Táborská 23.–25. 9., 28.–30. 10.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
1.–4. 10., 5.–8. 11.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti 
23.–25. 9., 28.–30. 10.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
14.–16. 9.
Severní x Na Haldách 30. 9. – 2. 10.
Scheinerova 10.–13. 9., 15.–18. 10., 19.–22. 11.
Unčínská 8.–10. 9., 13.–15. 10., 17.–19. 11.
Zemská 1439 30. 9. – 2. 10., 4.–6. 11.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 23.–25. 9., 28.–30. 10.
Doubravická 1683-4 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 30. 9. – 2. 10., 4.–6. 11.
Kosmonautů 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Kpt. Jaroše 1620 ) 27.–29. 9., 1.–3. 11.
Metelkovo nám. x Fügnerova ) 16.–18. 9.,  
21.–23. 10., 25.–27. 11.
Skupova x Čs. legií 11.–13. 10., 15.–17. 11.
Skupova x Thámova 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
7.–9. 10., 11.–13. 11.

Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 14.–16. 9., 19.–21. 10., 23.–25. 11.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 29. 
9. – 1. 10., 3.–5. 11.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 14.–16. 10., 18.–20. 11.
V Závětří 1676-7 17.–20. 9.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 24.–27. 9., 
29. 10. – 1. 11.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 4.–6. 10.,  
8.–10. 11.
Fučíkova stezka x Foersterova 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
24.–27. 9.
J.Hory x U Horského pramene 15.–18. 10.,  
19.–22. 11.
J. Hory x Vančurova 
J. Suka 2591 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Jankovcova u garáží (tabák) 1.–4. 10., 5.–8. 11.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
15.–18. 10., 19.–22. 11.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 24.–27. 9.,  
29. 10. – 1. 11.
Křičkova x Škroupova 20.–22. 9., 25.–27. 10.
Křížkovského 2508-10 1.–4. 10., 5.–8. 11.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
22.–24. 9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p.  
14.–16. 10., 18.–20. 11.
Potěminova x K. Čapka 20.–22. 9.
Raisova 2573 – vnitroblok 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Zeyerovo nám. 1300 11.–13. 10., 15.–17. 11.

Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 19.–21. 10., 23.–25. 11.
P. Holého x Purkyňova 5.–7. 10., 9.–11. 11
28. října – vedle restaurace „Marica“ 18.–20. 10.,  
22.–24. 11.
Alejní 2754 – na zeleň 11.–13. 10., 15.–17. 11.
Dubská x Brožíkova 17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11.
Dubská x U Hřiště 29. 9.– 1. 10., 3.–5. 11.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–15. 10., 17.–19. 11.
Lípová x Jungmannova 18.–20. 10., 22.–24. 11.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 27.–29. 9., 
1.–3. 11.
Tyršova 20.–22. 10., 24.–26. 11.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
17.–20. 9, 22.–25. 10., 26.–29. 11.
Písečná 2990 13.–15. 10., 17.–19. 11.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 4.–6. 10., 
8.–10. 11.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice  
5.–7. 10., 9.–11. 11.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice  
24.–27. 9., 29. 10. – 1. 11.
Rohová 185 – z boku domu 21.–23. 10., 25.–27. 11
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
18.–20. 10., 22.–24. 11.
Stará Mlýnská x Souběžná 28.–30. 9., 2.–4. 11.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–23. 10.,  
25.–27. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné  
6.–8. 10., 10.–12. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
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PARTNEŘI UTKÁNÍ

FK TEPLICE - FC BANÍK OSTRAVA
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21.–23. 10., 25.–27. 11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 28.–30. 9.,  
2.–4. 11.
Habrová 3082-3 21.–23. 9., 26.–28. 10.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
12.–14. 10., 16.–18. 11.
Javorová 3025 28.–30. 9., 2.–4. 11.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou  
15.–17. 9., 20.–22. 10., 24.–26. 11.
Novoveská 3090-3 5.–7. 10., 9.–11. 11.
Bílinská – točna MHD 21.–23. 9., 26.–28. 10.
Francouzská x Varšavská 28.–30. 9., 2.–4. 11.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 6.–8. 10., 10.–12. 11.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
6.–8. 10., 10.–12. 11.
Jugoslávská 1941 21.–23. 9., 26.–28. 10.
Jugoslávská 2534-5 13.–15. 10., 17.–19. 11.
Opavská 2625 22.–24. 9., 27.–29. 10.
Ostravská x Bulharská 12.–14. 10., 16.–18. 11.
Slovenská 2638 1.–4. 10., 5.–8. 11.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 20.–22. 9.,  
25.–27. 10.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 12.–14. 10.,  
16.–18. 11.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
29. 9. – 1. 10., 3.–5. 11.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 4.–6. 10.,  
8.–10. 11.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
14.–16. 10., 18.–20. 11.
Sklářská 223 – 247 6.–8. 10., 10.–12. 11.

Stará Duchcovská 403 26.–28. 10.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 20.–22. 9.,  
25.–27. 10.
U Soudu 13.–15. 10., 17.–19. 11
V Břízkách – točna MHD 22.–24. 9., 27.–29. 10.
Vrázova x Svojsíkova, 6.–8. 10., 10.–12. 11.
Americká x Londýnská – u trafostanice 18.–20. 10., 
22.–24. 11.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“  
11.–13. 10., 15.–17. 11.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
27.–29. 9., 1.–3. 11.
Buzulucká 305-7 5.–7. 10., 9.–11. 11.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
22.–25. 10., 26.–29. 11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická  
28.–30. 9., 2.–4. 11.
Litoměřická 27.–29. 9., 1.–3. 11.
Mostecká x Ruská 20.–22. 9., 25.–27. 10.
Sokolovská cesta 340 15.–17. 9., 20.–22. 10.,  
24.–26. 11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 4.–6. 10.,  
8.–10. 11.
Zrenjaninská 297-8 29. 9. – 1. 10., 3.–5. 11.
Zrenjaninská 320-1 12.–14. 10., 16.–18. 11.
Hudcov, Cihelní ul. 22.–24. 9., 27.–29. 10.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 5.–7. 10., 9.–11. 11.
Hudcov, Panoráma 1.–4. 10., 5.–8. 11.

HAKU  
Haku je desetiměsíční 
štěně. Vyrostl rychleji, 
než se stihl všemu 
naučit, tak má pořád 

štěněcí pohyby, při vítání skáče člo-
věku až na hlavu a snaží se vměstnat 
do klína. V první fázi všechny samo-
zřejmě náležitě vyštěká, aby k němu 
náhodou člověk nešel a neohrozil ho. 

KAIN  
V tuto chvíli není ještě 
připraven jít do adopce. 
Neumí nic, nezná 
vodítko a lidí se bojí. 

Případní zájemci musí počítat s více 
návštěvami útulku a delším zvykacím 
procesem.

MÍŠA  
Trochu nedůvěřivý ze 
začátku, malý, drobný, 
mladý pejsek se sepa-
rační úzkostí. Majitelé 

ho odložili, jelikož hodně plakal, když 
zůstával sám doma. Hledáme pro 
něj někoho, kdo ho nebude nechávat 
samotného doma.  

WOODY  
Byl přijat od majitele, 
který ho nezvládal. Má 
sklony k nežádoucímu 
chování, některé chlapy 

nemá rád a může se vůči nim projevovat 
agresivně. K ženám je mírnější. Obecně 
je spíš trochu vystrašený a při správném 
přístupu z něj bude skvělý pes.

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.

Fučíkova stezka: do 26. 9. je z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace úplně uzavřená ulice 
Fučíkova stezka. 
Škroupova: do 24. 10. probíhá úplná uzavírka ulice z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. 
Křičkova – ulice bude od 25. 10. do 15. 12. úponě uzavřena z důvodu rekonstrukce povrchu 
komunikace. 
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. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
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PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: Restaurace Aladdin, salonek, 
Masarykova Tř. 159/72, Teplice
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ 
HODINKY (mechanické, natahovací). 
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, 
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME 
MINCE z celého světa do r. 1960. 
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY, 
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, 
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY 
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, 
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, 
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950. 
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800. 
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA 
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY 
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY 
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME 
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ 
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ ZLATA a STŘÍBRA

KDE: Restaurace Aladdin, salonek, 
Masarykova Tř. 159/72, Teplice
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.VÝKUP BUDE 

PROBÍHAT:
STŘEDA 8. 9. 2021

9:00 - 17:00

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)

Inzerce Výkup 210x297 mm_Teplice.indd   2 8/16/2021   3:38:10 PM

MC
20
21
09
19


