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Pavel
Čumpelík

Policie má novou  
páku na neplatiče pokut
STRANA 5

Epidemie: Blížíme  
se k cílové rovince
STRANA 6

Zprávy 

Vyzráli jsme nad  
okny, kvůli kterým  
se nikomu nedovoláte
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

BOTANICKÁ ZAHRADA
do 27. 2.  Jana Zeithammerová:  
  Krušné hory, Lofoty, Island 
výstava fotografií
23. 4.   Den Země

GALERIE ZAHRADNÍHO DOMU
do 12. 3.  Petr Hubáček: Z cest…  
výstava fotografií z cest po Evropě, Africe, Jižní 
a Střední Americe i jiných končin

DŮM KULTURY 
22. 2., 1800  Martin Loew: Altaj  
cestovatelská diashow v kině Květen
23. 2., 1900  Valentýnský koncert 
V podání konzervatoristů zazní populární 
melodie a rytmy světoznámých autorů 
a interpretů – Bette Midler, Beyoncé, Jennifer 
Hudson, Hany Hegerové a dalších.
25. 2., 1700  Opět spolu u jednoho stolu 
vánoční akademie (přeložené představení 
z 2. 12. 2021)
9. 3., 1900  Organum cum majestate 
varhanní koncert
13. 3., 1900  Romeo a Julie  
balet v kině 
16. 3., 1900  Nezmaři 
speciální koncert v rámci turné 2022

JAZZ CLUB
5. 3., 2000  Otto Hejnic Trio 
Jedno z nejoriginálnějších jazzových trií česko-
slovenské hudební scény, které má za sebou 
mnoho úspěšných koncertů u nás i po Evropě.
11. 3., 2000  DeadBeatz  
Blues v podání dvou muzikantů Davida 
Karlingera a Bernieho Millera. Pokud nevěříte, 
že tito dva nestačí k vytvoření plnohodné kapely 
a silného bluesového zvuku, měli byste se stát 
svědky živého koncertu.
19. 3., 2000  The Ocelost  
dvojčata z irského Wexfordu

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
21. 2., 1900  Smolíkovi a jejich podivuhodné 
  dobrodružství 
Studio dva
27. 2., 1030  Ferda Mravecnec 
pohádkový muzikál
2. 3., 1900  Minipárty s Karlem Šípem 
Zábavná talk show moderátora Karla Šípa 
a baviče Josefa Aloise Náhlovského.
7. 3., 1900  Svatba bez obřadu 
Francouzská situační komedie, která byla v roce 
1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic 
s Mireille Darcovou a Louisem de Funésem. Bez 
obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát.
8. 3., 1900  Silnice
15. 3., 1000  Viva Jump
15. 3., 1730  Viva Jump
21. 3., 1900  Plnou parou vpřed  
Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, 
tajná pracovní a milostná schůzka, touha po 
dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou 
atraktivní ingredience pro brilantní komedii 
plnou záměn a zmatků, která ale končí laskavým 
smířením.
3. 4., 1900  Kryštof  
Po letech se kapela vrací do divadelního prostředí 
s projektem Jenom Písničky Tour 2022.

HVĚZDÁRNA TEPLICE 
Sobota a neděle 1300, 1400, 1500, 1600 – 
Pozorování Slunce, pokud nebude jasno, koná 
se náhradní program v kinosále hvězdárny 
doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů. 
Pátek a sobota 1900, 2000 – Pozorování objektů 
večerní oblohy dalekohledem. Měsíc je možné 
pozorovat 5. 3., 11. 3., 12. 3., 18. 3., 19. 3. 
Pokud nebude jasno, koná se v uvedené časy 
pouze náhradní program v kinosále.
18. 3., 1900 Setkání v první čtvrti: Marsovské 
rovery
17. 3., 1800 Café Nobel: Vzestupy a pády. 

Příběhy nejen Velké pětky vymírání 

PLANETÁRIUM TEPLICE 
2. 3.,  1400  Pohádka Křišťálové sestry
 1600 Pohádka Král Chufu 
  a sluneční loď 
 1900  Hra světel a stínů 
6.3., 1400  Pohádky a souhvězdí
 1600  Pohádky o Cvočkovi
 1900 Březnová hvězdná obloha 
9. 3.,  1400  Pohádky a souhvězdí 
 1600  Pohádky a souhvězdí 
 1900  Březnová hvězdná obloha
13. 3., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
 1600  Pohádky o Cvočkovi
 1900  Hra světel a stínů
16. 3., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
 1600  Pohádky o Cvočkovi
 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
20. 3., 1400  Odkud svítí sluníčko
 1600 Odkud svítí sluníčko
 1900  Naše místo ve vesmíru 
23. 3., 1400  Pohádky a souhvězdí
 1600 Pohádky a souhvězdí
 1900  Ze života hvězd
27. 3.
 1400  Pohádky o Cvočkovi
 1600  Pohádky o Cvočkovi
 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
30. 3.
 1400  Pohádky a souhvězdí
 1600  Pohádky a souhvězdí
 1900  Březnová hvězdná obloha 

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
akce
26. 2., 1300  Workshop paličkované a šité 

krajky – Přijďte se na teplický zámek rozloučit 
s úspěšnou výstavou Něžná krása krajky. 
Renomované lektorky vás zasvětí do tajů tvorby 
krajky. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé 
a jeho tématem je jaro a jarní motivy. 
výstavy
do 27. 2.  Něžná krása krajky 
do 27. 2.  Krušnohoří/Erzgebirge  
  Umění pozdního středověku 
Představuje umělecký vývoj česko-saského 
pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské 
těžby. Zdejší pohyblivá hranice nijak nebránila 
intenzivní kulturní výměně a na poli vizuálního 
umění se prakticky ztrácí. Kulturní a ekonomické 
propojení české a saské strany hraničních hor tak 
dokládá význam jednotné Evropy a společného 
evropského prostoru.
expozice 
Keramika a porcelán, zámecké interiéry, 
historické hodiny, Rokokový sál, umění  
14.–18. století, zoologie, paleontologie, 
mineralogie a archeologie.
Umění 14.–18. století, historické hodiny, zámecké 
interiéry, numismatický kabinet a lázeňství.
Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích, 
románská krypta, umělá jeskyně, malovaný sál.
exponát měsíce 
Únorovým exponátem je drobný zpěvný pták, 
zvonek zelený, kterého Česká společnost 
ornitologická zvolila ptákem roku 2022

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
28. 3., 1900  Blbec k večeři
7. 4., 1900  S Pydlou v zádech

KULTURNÍ CENTRUM DUCHCOV
9. 3., 1900  Setkání s… Josef Dvořák  
  s Marií Formáčkovou  
Zábavná talk show s nejznámějším českým 
vodníkem, divadelníkem, hercem a vypravěčem 
večerníčků Josefa Dvořáka v doprovodu 
spoluautorky jeho pěti knih, spisovatelky Marie 
Formáčkové.
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Odkládá se oprava nádraží? 
Ne, zní ze Správy železnic

Teplice – Unikátní historická 
nádražní budova, která je ale 
značně zanedbaná, by měla 
projít zásadní proměnou. Ale-
spoň to slíbila Správa želez-
nic, která jako její vlastník 
loni vypsala výběrové řízení 
na první etapu rekonstruk-
ce za 279,5 milionu korun, jež 
zahrnuje opravu fasády, oken, 
střech a přilehlého nástupiště. 

Přestože na veřejnost pro-
nikla informace, že se rekon-
strukce znovu odkládá, pří-
pravné práce podle Správy 
železnic pokračují. „Příprava 
rekonstrukce teplické výprav-
ní budovy v současné době 
pokračuje. Pro 1. etapu re-
konstrukce výpravní budovy 

ú n o r  2 0 2 2

ve stanici Teplice v Čechách 
aktuálně běží tendr na zho-
tovitele,“ řekl mluvčí Sprá-
vy železnic Dušan Gavenda 
a dodal, že termín zahájení 
samotné realizace této etapy 
se bude odvíjet od možností 
financování stavby a bude se 
ještě upřesňovat. Celkem by 
rekonstrukce nádražní budo-
vy v Teplicích měla stát 954 
milionů korun. 

Vedení města se už dříve vy-
jádřilo, že pracuje na studii na 
revitalizaci okolí nádražní bu-
dovy. Ta má za cíl najít využití 
historicky chráněné budovy 
a propojit území před a za ná-
dražím s centrem města a s lá-
zeňskou zónou.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 21. 2. 2022  Příští vydání: 14. 3. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 7. 3. 2022  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

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 Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

Tolik dopravních nehod se stalo loni na 
Teplicku. Bylo to o 200 nehod více než 
v roce 2020. V celém Ústeckém kraji 
došlo k 11 232 nehodám. Podíl nehod 
v Teplicích a okolí tak činí 13,76 pro-
centa. Při haváriích loni na Teplicku 
zemřelo 6 osob, v celém kraji to bylo 
38 lidí. 
Podle vrchního komisaře Miroslava 
Mocka z krajské dopravní policie více 
jak polovina nehod připadá na nespráv-
ný způsob jízdy, následuje nepřiměřená 
rychlost či nedání přednosti v jízdě 
a svůj podíl má i nesprávné předjíždění. 
Nejvíce nehod se stalo v pátek, naopak 
nejméně v neděli. Nejtragičtějšími 

dny roku 2021 se stala pondělí 
15. a 22. února, další byl čtvrtek 9. září 
a pátek 10. prosince.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E
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I u vás můžou zazvonit statistici
Teplicko - Statistici budou 
opět zkoumat v domácnos-
tech životní podmínky. Pod-
le krajské garantky Milosla-
vy Barčové bude v Ústeckém 
kraji v rámci tohoto šetření 
navštíveno 897 domácností 
– 370 domácností bude letos 
osloveno poprvé, zbývajících 

527 domácností se šetření 
zúčastní opakovaně. Šetře-
ní, které bude probíhat až do 
12. června, budou zajišťovat 
speciálně vyškolení tazatelé. 
Ti se budou prokazovat průka-
zem tazatele a průkazem za-
městnance Českého statistic-
kého úřadu.  gz
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Závady nahlásily přes aplikaci tisíce lidí

Vlaky se rozjedou na jaře

V Proseticích roste 
nová prodejna Lidl

Teplice – Už více než sedm let 
využívají Tepličané interneto-
vou aplikaci, pomocí níž upo-
zorňují na závady ve městě, 
jako jsou černé skládky nebo 
různé závady. V loňském roce 
teplická radnice zaznamenala 
700 hlášení, což je srovnatelné 
s rokem předchozím. 

bylo přijato zhruba 3 800 hlá-
šení. Třicítka nahlášených 
závad byla v loňském roce 
označena jako neřešitelná. 
Nejčastěji z majetkového dů-
vodu – závada není na majetku 
nebo ve správě města. Aplikaci 
Hlášení závad najdete na hla-
seni.teplice.cz.  gz

Teplice – Na čtyři desítky no-
vých pracovních míst by moh-
ly už brzy vzniknout v nové 
obchodní zóně, v Proseticích. 
Nová prodejna obchodního ře-
tězce Lidl a několik menších 
obchodů roste na louce, kte-
rá řadu let sloužila jako černá 
skládka. V Teplicích už půjde 
o jeho třetí prodejnu. Sou-
částí bude i parkovací plocha 
pro stovku automobilů. Hoto-
vo má být podle investora už 
v létě.  gz

Ústecký kraj – Kozí dráha už na 
jaře přivítá první turisty. Poni-
čená trať prošla rekonstruk-
cí za téměř 38 milionů korun. 
Vlaky zatím budou jezdit jen 
do Telnice, tedy do poloviny 
tratě. Poprvé vyjedou v sobo-
tu 26. března a jezdit budou až 
do října. 

Spoje budou jezdit o víken-
dech, svátcích a prázdninách. 
„Všechny turistické linky zahájí 
provoz na začátku dubna. Aby 
v tom nezaniklo obnovení pro-
vozu na Kozí dráze, chtěli by-
chom na ni vlaky vypravit o ví-
kendu 26. a 27. března,“ řekl 
náměstek hejtmana Jiří Řehák. 
Kraj objednal dopravu u KŽC 
Dopravy a za provoz vlaků za-
platí 2,1 milionu korun. 

Zástupci kraje i obcí ale dál 
usilují o obnovení provozu 
v celé délce. Podle Řeháka by 
mohl být provoz obnoven po 
celé délce trati od Telnice až do 
Oldřichova u Duchcova i přes 
Krupku, jejíž hornické památ-
ky jsou na seznamu UNESCO, 

Ženská reprezentace míří 
na Stínadla, čeká ji Island
Teplice – Na teplický stadion se 
opět vrátí reprezentační druž-
stvo. Na Stínadla tentokrát 
zavítá národní tým žen, který 
zde odehraje důležitý zápas 
v kvalifikaci o MS 2023. Svě-
řenkyně bývalého hráče Tep-
lic Karla Rady vyzvou v AGC 
Aréně tým Islandu, se kterým 
bojují o druhou barážovou 
příčku v kvalifikační skupině 
C. Zápas se bude hrát v úterý 
12. dubna od 17:30.

„Na zápas v Teplicích se 
moc těším, jelikož to pro nás 
bude velice důležité utkání 
a budeme potřebovat uhrát 
dobrý výsledek. Věřím, že nás 
přijde podpořit co nejvíce fa-
noušků a pomohou nám k do-
sažení našeho cíle,“ uvedla 
kapitánka národního týmu Pe-
tra Bertholdová.

Češky jsou zatím na třetím 
místě kvalifikační skupiny C 

za Nizozemskem a právě Is-
landem. Na světový šampio-
nát postupují přímo jen vítě-
zové skupin, na druhé celky 
čeká baráž.  gz

V části Trnovan budou 
jednosměrky
Teplice – Na přání místních oby-
vatel je už brzy v plánu zjed-
nosměrnit provoz v ulicích 
Havlíčkova, Skupova a Česko-
slovenských legií. Díky tomu by 
mohlo vzniknout více parkova-
cích míst. Podle mluvčího měs-
ta Robina Röhricha nepůjde ani 
o stavební úpravy, ale pouze 
formou úprav dopravního zna-
čení a zavedení jednosměrné-
ho provozu se v těchto ulicích 
takzvaně zlegalizuje parkování. 

„V této věci ještě ladíme 
s projektantem jeden detail, 
změnu oproti původnímu ná-
vrhu, týkající se způsobu stání 
v části ulice Skupova, v jejímž 
důsledku bychom pravděpo-
dobně ještě dokázali získat ně-
kolik parkovacích míst navíc,“ 
upřesnil mluvčí města a dodal, 
že pokud vše půjde podle plá-
nu, tak samotná realizace se 
předpokládá na jaře či na po-
čátku léta.  gz

během několika let. Na Kozí 
dráze skončil pravidelný pro-
voz v prosinci 2007. Krajský 
úřad přestal objednávat spoje, 
aby nemusel Českým drahám 
dorovnávat ztrátu. Naposledy 
se po dráze víkendový spoj pro-
jel v roce 2015.  gz

Cyklisté by se brzy 
mohli dostat i k Miladě

Po úklidu se znovu  
plní Re-Use centrum

Teplice – Síť městských cyklotras 
se snad brzy znovu rozroste. 
V loňském roce byl vybudován 
cyklokoridor, který bezpečně 
provede cyk-
listy městem 
a vede z Trno-
van do Řete-
nic. Cykloko-
ridor by měl 
v budoucnu 
navázat i na značenou trasu do 
oblíbené rekreační zóny okolo 
jezera Barbora.

Na druhé straně města je 
v plánu cyklotrasa, která do-
vede cyklisty k jezeru Milada. 
„Letos máme v plánu přípravu 
projektu k cyklostezce směr Mi-
lada. V tuto chvíli ještě nebylo 
vypsáno řízení na projekt, pro-
tože bylo potřeba dořešit ještě 
některé záležitosti ohledně ve-
dení trasy, z pohledu pozemků 
například,“ vysvětlil náměstek 
primátora Jiří Štábl s tím, že 
v rozpočtu je na to připraveno 
zhruba 250 tisíc korun.  gz

Foto: Viamont Servis

Teplice – Centrum pro opětovné 
užití věcí, takzvané Re- 
-Use centrum funguje v Tep-
licích od 4. června loňského 
roku. Po dobu fungování při-
šlo předat jednu nebo i víc věcí 
celkem 227 lidí a 236 lidí si ně-
jakou věc vzalo. Třicet lidí jen 
centrum navštívilo. Podle vede-
ní města byla celková návštěv-
nost od jeho uvedení do provo-
zu už bezmála 500 lidí.

Odevzdat zde mohou lidé 
s trvalým pobytem ve městě 
různé vybavení pro domácnost, 
sportovní potřeby či hračky. 
„Nedávno došlo v Re-Use cent-
ru ke generálnímu úklidu, a je 
tak připraveno pro nové věci,“ 
popisuje mluvčí Teplic Robin 
Röhrich.

Re-Use centrum se nachá-
zí u vjezdu do sběrného dvora 
v Úprkově ulici. Provozní doba 
je shodná se sběrným dvorem, 
ve všední dny od 8:00 do 18:00 
hodin a v sobotu od 8:00 do 
14:00 hodin.  gz

Radnici chodí průměrně dvě 
hlášení denně. „Nejvíc závad 
lidé nahlásili v březnu skoro 
osmdesát. V dubnu, srpnu, září 
a říjnu to pak bylo přes šede-
sát hlášení,“ popisuje mluv-
čí města Robin Röhrich. Lidé 
službu využívají od roku 2015 
a k začátku letošního roku 
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Policie má novou páku na neplatiče

Práce na železnici omezí dopravu ve městě

Oblíbené plivátko by 
mohlo otevřít už letos

ú n o r  2 0 2 2

Teplicko – Novou páku mají 
od ledna celníci, ale policie 
a za určitých okolností také 
městští strážníci při vymáhá-
ní pokut. V případě, že během 
kontroly zjistí, že řidič nemá 
uhrazenou pokutu za doprav-
ní přestupky, a navíc ji odmít-
ne uhradit, tak hrozí, že mu na 
auto nasadí takzvanou botič-
ku, nebo odeberou registrač-
ní značky, dokud nedoplatek 
neuhradí.

Podle mluvčího krajské cel-
ní správy Jiřího Nejedlého se 
první měsíc hlídce ústeckých 

celníků podařilo odhalit mezi 
kontrolovanými řidiči 20 dluž-
níků, kteří dlužili bezmála 
22 tisíc korun, pod hrozbou 
odebrání registrační značky 
či nasazení botičky svůj dluh 
všichni na místě ochotně uhra-
dili. Nejvyšší vybraný dluh byl 
5 500 korun, nejnižší 200 ko-
run. Ještě v prosinci dluh uhra-
dilo jen 22 procent z nich.

„Řidiči si můžou výši případ-
ného nedoplatku jednoduše 
zjistit na webových stránkách 
https://cportal.celnisprava.
cz,“ dodal Jiří Nejedlý.  gz

Dubí – V oblíbeném dubském 
„plivátku“, jak mu místní říka-
jí, bychom si mohli zaplavat už 
letos. Koupaliště je od předčas-
ně ukončené sezóny v roce 2019 
uzavřeno, protože z něj samo-
volně odtékala kvůli prasklině 
voda. Vedení města se rozhodlo 
nechat bazén potáhnout speci-
ální fólií. „Bazén by se obrousil, 
vyčistil a potáhnul. Fólie má zá-
ruku až šest let a celkové nákla-
dy dosáhnou zhruba pět miliónů 
korun,“ přiblížil dubský starosta 
Petr Pípal a dodal, že je to navíc 
bezúdržbové. Nyní město vypsa-
lo poptávku na zpracování pro-
jektu a chce co nejdříve vyhlásit 
výběrové řízení na prováděcí fir-
mu, aby stihla bazén do června 
opravit.  gz

Teplice – Nejen obyvatelé města, 
ale všichni, kdo Teplicemi pro-
jíždí, se musí obrnit trpělivos-
tí a připravit se na komplikace, 
které způsobí rozsáhlé opravy 
a úpravy na železničních pře-
jezdech. 

Podle mluvčího města Robi-
na Röhricha rekonstrukci čeká 
v následujících měsících křížení 
dráhy se silnicí rovnou na pěti 
místech. „Z důvodu technologic-
ké náročnosti staveb je nutné, 
aby rekonstrukce železničních 
přejezdů probíhala v úplných 
silničních uzavírkách a nepře-
tržitých výlukách železničního 
provozu. Kvůli objízdným tra-
sám bylo třeba pečlivě připra-
vit harmonogram prací – a to 
i se zástupci přilehlých obcí, ale 
přesto stavby a nutné objížďky 
výrazně zasáhnou do dopravy,“ 
vysvětluje Röhrich.

Už v únoru se zhruba na 
16 měsíců uzavřela ulice Emi-
lie Dvořákové v úseku mezi Do-
pravním podnikem a ulicí Sta-
nová. Správa železnic v místě 

vybuduje přemostění ulice, kte-
rá spojuje Trnovany s Novosed-
licemi, a vlaky tak budou po 
rekonstrukci křížit ulici po mos-
tě. Řidiči pak nebudou muset 
zastavovat u svěšených závor 
– nově totiž podjezdem neproje-
dou jen trolejbusy, ale veškerá 
doprava. 

Nový podjezd naplánovala 
Správa železnic i v Důlní ulici 
v Sobědruhách. Práce se poda-
řilo rozvrhnout tak, aby v době 
uzavírky komunikací Emílie 
Dvořákové a Důlní, kde se staví 
podjezdy, nemusel být uzavřen 
žádný z dalších opravovaných 
přejezdů. Přejezdy v Přítkovské, 
Zemské a Bohosudovské ulici se 
proto začnou opravovat, až když 
bude hotový podjezd v Důlní uli-
ci. Navíc ani Přítkovská a Zem-
ská ulice nebudou uzavřené zá-
roveň.  gz

Terasy podpoří lokální 
umělce i podnikatele
Teplice – Letošní zahájení lá-
zeňské sezony by mohlo být už 
bez větších omezení. Navíc by 
mimo oblíbené open air akce 
mohly být i takzvané teplické 
terasy. „Nápad, který se setkal 
s pozitivní odezvou loni, kdy 
podmínky pro lázeňskou kvůli 
pandemii nebyly příznivé, by-
chom letos rádi, pokud to bude 
jen trochu možné, udělali v ter-
mínu po lázeňské. Teplické te-
rasy probíráme s kulturní stá-
licí Teplic, Tondou Moravcem,“ 
přiblížil náměstek primátora 
Jiří Štábl. 

Teplice by touto akcí opět 
podpořily hospůdky a terasy 
a místní podnikatele. „Defi-
nitivní podoba velikosti této 
akce, stejně jako přesný ter-
mín se budou řešit co nejdříve 
tak, aby mohly začít intenzivní 
přípravy,“ dodal Štábl.  gz

Historicky prvním laureátem je Šavel
Teplice – O držiteli historicky 
první Ceny města Teplice bylo 
rozhodnuto. Obdrží ji in me-
moriam akademický malíř Ilja 
Šavel, který odešel nečekaně 
na sklonku roku 2020.

Cenu města obdrží osobnos-
ti, které přispívají k budování 
dobrého jména Teplic v růz-
ných oborech. Kromě písem-
ného ocenění obdrží vybraný 
kandidát umělecké dílo připo-
mínající dlouholetého starostu 
a primátora města Jaroslava 
Kuberu. Cena by se měla udílet 
koncem ledna, v den úmrtí Ja-
roslava Kubery. V letošním roce 
se slavnostní předání kvůli ko-
ronavirovým opatřením proza-
tím přesunulo.

Podle Radky Senftové z kan-
celáře primátora bylo na Cenu 
města Teplice 2021 nomino-
váno šest kandidátů. Diva-
dlo Krabice Teplice, Alexandr 

Kotz, Milan Míšek, pracovní 
tým MS Centra při neurologic-
kém oddělení Krajské zdravot-
ní – Nemocnice Teplice, Martin 
Richter a akademický malíř Ilja 
Šavel in memoriam. Nominace 
na Cenu města za rok 2021 mů-
žou lidé předkládat od 1. břez-
na do 31. srpna.  gz

Foyer v kulturáku 
čeká modernizace

Teplice – Současný foyer domu 
kultury je stísněný a temný 
prostor se šatnami. Do budouc-
na ho vystřídá moderní řešení 
s kavárnou. Na to je v rozpočtu 
připraveno 101 milionů korun. 
Podle vedoucího finančního od-
boru Romana Jodase skutečná 
výše nákladů vzejde z výběrové-
ho řízení a ze samotné realizace 
stavebních a technologických 
úprav. Primátor Hynek Hanza 
potvrdil, že první etapa rekon-
strukce je na spadnutí. „Pro-
běhla jednání s Metrostavem 
o termínech plnění. Další etapy 
budou volně navazovat,“ řekl 
Hanza s tím, že v těch následu-
jících etapách bude město vybí-
rat dodavatele formou EPC. To je 
komplexní služba, která v sobě 
zahrnuje návrh úsporných opat-
ření, přípravu, realizaci a zajiště-
ní financování projektu s cílem 
vedoucím k úsporám energie 
budov.  gz
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Epidemie: Blížíme se k cílové rovince 
Teplice – Po rekordních po-
čtech nakažených, kdy omi-
kron bořil bezmála šedesáti-
tisícová maxima, to vypadá, 
že se začíná blýskat na lepší 
časy. To potvrzuje i hlavní 
hygienička Krajské zdravot-
ní, pod kterou spadá i teplic-
ká nemocnice, Dana Vacu-
líková, která je už druhým 
rokem v samém centru dění. 
Podle ní se už blížíme k cílo-
vé rovince. Nasvědčují tomu 
i zkušenosti z jiných evrop-
ských států.

Očkování proti covidu-19 sta-
gnuje, jak je na tom Ústecký 
kraj?

Řekla bych, že jsme na tom 
úplně stejně jako v dalších 
koutech republiky. I my pozo-
rujeme stagnaci nebo spíš vý-
razný pokles zájmu o očkování. 
Ti, co se chtěli nechat očko-
vat, tak již vakcinovaní jsou. 
A ty, kteří jsou proti očkování 
a priori, tak ty prostě nepře-
svědčíme a ani přesvědčovat 
nechceme. Proto budeme od 
března například rušit mo-
bilní očkovací týmy. Odvedly 
obrovský kus práce, patří jim 

naše poděkování, ale v sou-
časné době pro ně přestává-
me mít využití. Tolik potřebný 
personál proto raději přesune-
me jinam, do nemocničních 
provozů.

Proč se lidé brání očkování?
To je spíše otázka na ty lidi. 

Já se můžu jen domnívat a vy-
cházet z toho, co slyším nebo 
čtu. Častokrát jsou to zprávy až 
na pomezí totálních dezinfor-
mačních bludů. Bohužel. Ale 
to je asi úděl očkování obecně. 
Ne každý mu fandí, i když je to 
jeden z největších vynálezů, se 
kterým lidstvo přišlo a který 
zachránil mnoho lidských živo-
tů. Za tím si stojím.

Zatím nejsou počty nakaže-
ných zanedbatelné. Odráží se 
to nějak v nemocnicích?

Samozřejmě. I my máme ná-
růst nemocných kolegů, ale 
i těch, co končí v karanténách, 
protože mají například malé 
děti. Takže musíme rychle rea-
govat tak, abychom byli schop-
ní zajistit provoz našich ne-
mocnic. Zatím se nám to daří 
a my věříme, že to zvládneme 
i nadále.

Jste pro rozvolnění zavede-
ných opatření?

V podstatě ano, ale rozvol-
nění by mělo být pozvolné. Tak 
jak se stupňovala jednotlivá 
opatření, tak by také měla po-
stupně ustupovat. 

Jste od začátku v samém cen-
tru dění, co vás dva roky tr-
vající pandemie naučila?

Naučila jsem se pokoře, na-
učila jsem se vnímat to, že nic 
není definitivní, a v neposlední 
řadě jsem se naučila opravdu 
si vážit života.

Jak vidíte blízkou budouc-
nost?

Jsem optimista a přikláním 
se k názoru, že už se blížíme 
k cílové rovince. Vidíme to ko-
neckonců i na jiných evrop-
ských státech. Osobně se pak 
těším, že jaro přivítáme oprav-
du již mnohem radostněji, bez 
razantních proticovidových 
opatření.  gz

Očkování bez registrace využily tisíce lidí
Teplice – Pět tisíc lidí se necha-
lo proti koronavirové nákaze 
očkovat bez registrace během 
dvou týdnů v centru ve Fontá-
ně. „To je více než 120 očko-
vacích hodin, při kterých se 
v centru vystřídalo 5 zdravot-
ních sester z Krajské zdravot-
ní, 12 členů Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Tep-
lice, 4 sestry domácí ošetřova-
telské péče Alice, 4 kolegyně 
z magistrátu a další desítka 

lékařů a lidí, kteří přišli do 
očkovacího centra pomoci,“ 
vyjmenovává náměstek primá-
tora Jiří Štábl. Očkovací místo 
se setkalo s pozitivní odezvou 

Až 200 tisíc pro 
začínající podnikatele 
Teplicko – Začínající pod-
nikatelé mohou získat až 
200 000 korun na rozjezd 
své firmy. Krajský úřad i le-
tos přijímá žádosti o dotace. 
„O finanční prostředky může 
požádat každý malý začínají-
cí podnikatel se sídlem v Ús-
teckém kraji, který získal či 
získá oprávnění k podnikání 
v roce 2021 nebo 2022,“ sdě-
lila krajská radní pro oblast 
strategie, přípravy a realizace 
projektů Iva Dvořáková. Začí-
nající podnikatelé můžou le-
tos žádat už posedmé, a to až 
do 11. března. Celkem je při-
praveno 8 milionů korun.  gz

Na silnici z Bíliny stodesítka

Teplicko – Od listopadu budou 
moci řidiči na části silnice 
mezi Bílinou a Mostem jezdit 
až 110 km/h místo současných 
90. Podle mluvčí Ústeckého 
kraje Magdaleny Fraňkové zá-
měr Ředitelství silnic a dál-
nic musel vypořádat různé 

Z obory ve Mstišově 
bude zoopark

veřejnosti. „Jezdili sem zájemci 
o očkování z celého Ústecké-
ho kraje. Byli jsme tuším jed-
ni z úplně prvních, kdo v na-
šem kraji zahájil očkování 
bez předchozí registrace, a to 
v takto dopravně dobře do-
stupném místě,“ dodává Štábl. 
Po Vánocích došlo k poklesu 
zájmu o očkování a po domlu-
vě s krajským koordinátorem 
se očkování stáhlo znovu do 
teplické nemocnice.  gz

Teplicko – Oblíbené výletní mís-
to mstišovskou oboru nahradí 
zoopark. Rušení obory prová-
zejí dezinformace na sociál-
ních sítích o odstřelu přebyteč-
ných zvířat. To starosta Dubí 
Petr Pípal i mluvčí Lesů ČR Eva 
Jouklová odmítají. „Jestli se 
bude stav zvěře snižovat, tak 
to je možné, ale v tomto přípa-
dě se jedná o oborovou zvěř, 
která se bude přemisťovat do 
jiných obor,“ upřesnila Jouk-
lová s tím, že bude přesunuta 
zřejmě do Červeného Hrádku 
v Jirkově na Chomutovsku. 

Maximálně do čtyř let vyros-
te ve Mstišově zoopark, kde bu-
dou výběhy pro evropskou lesní 
zvěř doplněné o klecové výběhy. 
V plánu je i dětské hřiště, pik-
nikové stoly, parkoviště či nové 
sociální zařízení. Součástí pro-
měny budou vycházkové okru-
hy od Loveckého zámečku k do-
movu důchodců a ke koupališti. 
S informačními tabulemi a od-
počinkovými místy.  gz

připomínky, jako je zhorše-
ní bezpečnosti a plynulosti 
provozu, ale i zvýšení hluku 
v okolí silnice nebo exhalací 
z dopravy. Teď je potřeba ještě 
instalovat ocelová a betonová 
svodidla, clony proti oslnění 
a změnit dopravní značení.  gz
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Autoškoláci se zapotí, v testech přibyly otázky i videa
Ústecký kraj – Do testovacích 
sad u zkoušek na řidičské 
průkazy brzy přibude sto no-
vých textových a dvacet vi-
deo-otázek. Zaměřovat by se 
měly na konkrétní situace 
v provozu a případná rizika. 
První sada otázek se obje-
vila v testech loni v říjnu. 
Od poloviny února přibývají 
další otázky, konkrétně sada 
pětatřiceti textových plus tři 
animované.

Poprvé se objeví video
Nové otázky mají podle mi-

nisterstva dopravy úplně jinou 
formu. Obrazová podoba se 
zaměří na konkrétní situace 
a nebezpečí, příčiny doprav-
ních nehod nebo na zranitelné 
účastníky v provozu, jako jsou 
cyklisté a chodci. Reagují i na 
možné problémy dopravy ve 
zhoršeném počasí. „Bezpečnost 
silničního provozu je jednou 

z mých priorit, proto oceňuji, že 
byly do testů pro nové zájemce 
o řízení zařazeny otázky, které 
je připravují na každodenní situ-
ace za volantem. V této sadě se 
poprvé u nás objeví i video-otáz-
ky, což je věc, kterou budeme 
v budoucnu dále rozvíjet,“ řekl 
ministr dopravy Martin Kupka. 
Další nové sady otázek přibydou 
každé čtvrtletí; vyzkoušet si je 
můžete na noveotazky.cz.

Posun pro nováčky 
Experti změnu kvitují. 

„Zrychlující se a zhuštěný pro-
voz volal po změně už dlou-
ho. Současné otázky nejsou 
špatné, v nových se však více 
odráží dnešní potřeby. Nové 
testové otázky budou zájemce 
o řidičské oprávnění nutit se 
více vzdělávat,“ řekl odborník 
na dopravu Jan Pechout. Podle 
něj by tyto změny měly situa-
ce, kdy se žadatelé učí testové 

příklady nazpaměť, eliminovat. 
Naopak by je nové otázky měly 
více nutit k pochopení pravidel 
a zásad provozu. Podle něj to 
bude pro začínající řidiče po-
sun k lepšímu. 

Řidičák na zkoušku
Mladí lidé za volantem patří 

mezi nejrizikovější skupiny ři-
dičů. Kromě náročnějších tes-
tů by bylo řešením i zavedení 
řidičských průkazů na zkouš-
ku. „Mluví se o něm už více 

než dvacet let. Pokud by měl 
mladý řidič k dispozici třeba 
jen polovinu bodů, nutilo by ho 
to jezdit opatrněji, protože by 
mohl velmi snadno o řidičák 
přijít. Tím se za ty dva roky vy-
jezdí,“ doplnil dopravní expert 
Jan Pechout. 

Přes dva tisíce nehod
Podle vrchního komisaře Mi-

roslava Mocka z krajské do-
pravní policie řidiči s praxí do 
dvou let způsobili v loňském 
roce v Ústeckém kraji bezmála 
2 200 dopravních nehod z cel-
kového počtu 11 232. Více jak 
polovina havárií připadá na ne-
správný způsob jízdy, následo-
vaná nepřiměřenou rychlostí, 
nedáním přednosti v jízdě a svůj 
podíl má i nesprávné předjíždě-
ní. „Kvůli nepřiměřené rychlosti 
vyhaslo na komunikacích Ús-
teckého kraje 19 lidských živo-
tů,“ podotkl Mocek.  gz

Trolejbusy slaví sedmdesátku, přibudou hybridy
Teplice – První úsek trolej-
busové trati v Teplicích byl 
otevřen 1. května 1952. Od 
té doby lázeňské město do 
rozvoje a modernizace nasy-
palo stamiliony. Ve veřejné 
dopravě dokonce hybridní 
trolejbusy čím dál víc vyt-
lačují autobusy. Podle pri-
mátora Hynka Hanzy chce 
město podporovat bezemis-
ní provoz, takže městská 
doprava bude časem pohá-
něná elektrikou komplet-
ně celá.

Radnice má v plánu koupit 
další trolejbusy. Kdy vyje-
dou do ulic?

Dodání předpokládáme nej-
později v první polovině roku 
2023, na jejich nákup bychom 
chtěli využít dotace, proto 
s vypsáním veřejné zakázky 
ještě čekáme. Nicméně vzhle-
dem k časovému cíli nehodlá-
me s vypsáním zakázky čekat 
déle než do poloviny letošního 
roku. To by sice znamenalo, 
že stejně jako předchozí ná-
kupy trolejbusů budou i tyto 
nakoupeny za finanční pro-
středky města. Náš rozpočet 
s tím počítá a jsme schopni 
realizovat nákup takzvaně za 
své. Dlouhodobě hospodaříme 
s finančními prostředky měs-
ta odpovědně a disponujeme 
v rezervách s téměř miliar-
dou korun volných vlastních 
finančních prostředků, takže 
si můžeme takový nákup zcela 
jistě dovolit.

Kolik by nákup nových trolej-
busů městskou kasu stál?

Ačkoliv všechny komodity 
v poslední době výrazně zdra-
žují, trolejbusy nabraly přes-
ně opačný trend, a to zejména 
díky opětovnému vytvoře-
ní konkurenčního prostředí. 
Částka v rozpočtu 80 milionů 
Kč je tedy maximální, ale oče-
káváme, že ve výsledku budou 
o nějakých 5 až 10 procent lev-
nější.

Kromě nákupu nových trolej-
busů město plánuje i rozšíře-
ní tratí. Kudy povedou a na 
kolik přijdou?

Celý projekt obsahuje cel-
kem čtyři stavby a je již v plné 
realizaci. Nová trolejbusová 
trať ulicemi Bohosudovská, 

Jana Koziny, Maršovská 
a Obránců míru je hotová 
a v provozu. Kompletní mo-
dernizace měnírny v Riegrově 
ulici je těsně před finálním do-
končením. Aktuálně se rozbí-
há realizace nové trolejbusové 
trati ulicemi Jana Koziny a Sta-
nová. Hotovo by mělo být do 
konce dubna. Poslední je nová 
trolejová propojka ulic U No-
vých lázní a Jankovcova/Josefa 
Hory – u této stavby jsme ak-
tuálně ve fázi veřejné zakázky 
na zhotovitele. Realizovat by 
se to mělo v druhé polovině le-
tošního roku. Finanční nároč-
nost tohoto projektu se blíží ke 
100 milionům korun a na pro-
jekt jsme získali dotační pod-
poru ve výši zhruba 40 milionů 
korun.

Dosud provoz městské hro-
madné dopravy zajišťu-
je společnost Arriva, která 
má smlouvu do konce roku 
2023. Proč se vedení města 
rozhodlo založit vlastní do-
pravní společnost?

Od převzetí provozování 
hromadné dopravy vlastním 
městským dopravcem si sli-
bujeme hlavně možnost větší 
kontroly nad celým systémem. 
Zejména pak nad kvalitou na-
bízených služeb, úrovní péče 
o majetek města a obecně dal-
ším rozvojem místní veřejné 
dopravy. 

Nebojíte se problémů, které 
provázely na Teplicku loni 
v prosinci změnu krajského 
dopravce?

Problémům v období změ-
ny dopravců, v lednu 2024, 
se budeme všemi silami sna-
žit vyhnout, ale zároveň je 
nemůžeme na 100 procent 
vyloučit. To je riziko u kaž-
dého dopravce, který zahaju-
je svůj provoz v nové oblasti. 
Situace s množstvím řidičů 
na pracovním trhu je stále ne-
jistá a v nejbližších letech se 
nejeví, že by se měla zlepšit. 
Naším cílem je dobré řidiče, 
a samozřejmě i ostatní za-
městnance, kvalitně finančně 
ohodnotit a zajistit jim dobré 
pracovní podmínky. To je jedi-
ná cesta, jak kvalitní zaměst-
nance udržet a nové, zejména 
mladší ročníky, do tohoto od-
větví nalákat.  gz
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Vyzráli jsme nad okny, kvůli kterým se nikomu nedovoláte

Technologie WaveThru 
umožní, aby signál prostoupil 
oknem, které díky svým vlast-
nostem logicky izoluje nejen 
zimu a hluk, ale také stíní sig-
nál. Podle manažera rozvoje 
trhu pro střední a východní 
Evropu AGC Flat Glass Czech 
Pavla Čumpelíka jde o chytré 
řešení jednou pro vždy.

Pokrytí mobilním signálem 
nebývá doma, ale ani v kan-
celářských budovách ideální. 
Čím to je?

Ve společnosti AGC dlouho-
době pracujeme na tom, aby 
se zlepšila kvalita vnitřního 
pracovního prostředí. Vyrábí-
me širokou škálu energeticky 
úsporných skel pro okna a fa-
sády, která na první pohled vy-
padají jako klasická čirá skla, 
ovšem obsahují vrstvy bloku-
jící prostup signálu. Jenže čím 
více a lépe budovu izolujeme, 
tím hůře se signál dostává do-
vnitř.

To zní logicky. Ale co s tím?
Našli jsme řešení. Pojmeno-

vali jsme ho WaveThru. Spočí-
vá v tom, že opracuje povrch 
stávajících oken. Jde o techno-
logii, která nijak zásadně ne-
ovlivní vlastnosti oken, ať jde 
o termoizolační, bezpečnost-
ní, protipožární, zvukotěsné, 
či jiné charakteristiky. Okna 
zpracovaná technologií Wa-
veThru zvýší mnohonásobně 
průchod signálu. Takže nárůst 
kvality pokrytí signálem je 
okamžitě viditelný na disple-
jích telefonů. 

A jak to probíhá?
Je to snadná a časově ne-

náročná úprava. Přijdeme 
k vám domů nebo do kancelá-
ře, jako kdyby přišel třeba in-
stalatér, ale neuděláme tolik 
nepořádku. Máme jen malé 
mobilní zařízení, kterým sklo 

Po většinu dne probíhá velká část mobilní 
komunikace uvnitř budov. A ne každý 
centimetr je pokrytý signálem tak dobře, že 
volajícího na opačném konci linky slyšíte 
zřetelně, i když si během hovoru skočíte do 
kuchyňky uvařit kávu. Nejen na to, jak dostat 
mobilní signál do budov, v nichž je mizerné 
pokrytí, se zaměřil start-upový projekt 
vývojářské dílny teplických sklářů. 

opracujeme. Za jeden den 
jsme schopní upravit desítky 
oken. 

Jak poznáte, že zrovna tímto 
oknem signál neprochází?

Před opracováním i po něm 
změříme míru propustnosti 
signálu jednotlivých operáto-
rů. Výsledek se okamžitě uká-
že.

Po úpravě se signál zlepší 
hned?

Ano, mobilní signál všech 
dostupných operátorů takto 
technologicky upravená okna 
přivedou hned do budovy. Dá 
se to ale udělat třeba jen pro 
jednu kancelář nebo i celé pa-
tro. Zlepšení je jednorázové 
a trvalé, bez nutnosti jakékoliv 
další údržby. 

Je na okně vidět, že je opra-
cované?

Speciální mřížka vytvořená 
přenosným zařízením je okem 
téměř neviditelná, ovšem i tak 
úprava probíhá především 
v horních částech okenních 
ploch, aby byl zajištěn nejlepší 
možný estetický dojem.

Jde o novinku. Jsou už okna 
upravená prostřednictvím 
WaveThru někde v Česku in-
stalována? 

Realizace úpravy oken po-
mocí WaveThru se v Česku už 
odehrávají, vůbec první byla 

budova T-Mobile na pražských 
Roztylech. Většinou se řešení 
uplatňuje u středních a men-
ších kancelářských budov 
a větších obytných komplexů. 
Stále vyhledáváme zajímavé 
příležitosti pro uplatnění této 
technologie. Jestliže máte pro-
blém s prostupem mobilního 
signálu a zaujalo vás toto řeše-
ní, neváhejte nás kontaktovat. 

V rámci projektu Wave jste 
vytvořili i další inovaci. Ta-
bulku skla o velikosti table-
tu, která je ve skutečnosti 
anténou. To je nové spojení 
skláři a antény?

Asi vás překvapím, ale není. 
Anténami ze skla se AGC za-
bývá od roku 1974. Primárně 
směřovaly do automobilových 
skel a dnes není neobvyklé, 
kdy je na jednom skleněném 
dílu do automobilu umístě-
no třeba osm antén součas-
ně. Lze je tam dobře schovat, 
protože se maskují za vyhřívá-
ní, k okrajům skel a podobně. 

Foto: AGC Flat Glass Czech
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Ing. Pavel Čumpelík pracuje 
v teplické sklárně od roku 1999. 
Jeho doménou je architektonic-
ké využití skla. V AGC pracoval 
na různých pozicích ve výrobě 
zpracovaného skla i ve výzkumu 
a vývoji. Nedávno se vrátil z více-
leté pracovní mise na Tchaj-wanu, 
kde se zabýval podporou výroby 
nových technologií. V současnosti 
působí v oddělení rozvoje nových 
obchodních příležitostí v AGC Flat 
Glass Europe. Je ženatý a ve vol-
ném čase se věnuje běhu, turistice 
a hře na hudební nástroje.

Pavel Čumpelík

P R O F I L
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Spíš se nabízí otázka, proč 
tomu tak ještě není u budov, 
když je pro ně stejně důležité 
integrovat obdobné technolo-
gie pokud možno nenápadným 
a esteticky přijatelným způso-
bem.

A nabízí se i odpověď, proč 
tomu tak u budov není?

Není tomu tak proto, že es-
tetické kritérium bylo dlouho 
nevýznamné. Prioritou byla 
funkcionalita. Doba se ale 
změnila a nikdo už nestojí 
o nevzhledné antény na stře-
chách. Skleněné antény jsou 
neviditelnou náhradou při po-
krývání vnitřních i vnějších 
prostor historických i moder-
ních budov mobilním signá-
lem. Přinášejí nové možnosti, 
jak zajistit v těchto místech 
přístup k vysokorychlostnímu 
mobilnímu internetu. 

Jak vlastně vypadá?
Jde o nenápadnou skleně-

nou anténu s malým výkonem 
a optimalizovaným dosahem, 
která zvládá komunikaci pro 
zajištění těch nejmodernějších 
telekomunikačních technologií 
a přitom nijak nehyzdí své oko-
lí. Je stejně nenápadná jako ka-
ždé sklo, které máme denně na 
očích, a vnímáme jej jako přiro-
zenou část našeho okolí.

Opravdu jsou vyrobené vý-
hradně ze skla?

Anténa je zcela transparent-
ní, i když obsahuje také další 
pokročilé materiály. To je ov-
šem celkem běžné i u autosk-
la nebo okenních výplní. Je to 
vrstvená konstrukce z ultraten-
kých vrstev skla, transparentní 
fólie a vodivých materiálů, pro 
přirovnání lze použít bezpeč-
nostní sklo u aut nebo na fasá-
dách budov, případně také ob-
razovku mobilních zařízení.

Chytrá skla teplických sklá-
řů se umí přizpůsobit prostře-
dí, aby zapadala. Dokáže to 
i anténa?

Stejně jako naše skla, i naše 
anténa se do určité míry umí 
přizpůsobit místu instalace 
a odstínu fasády i tvaru oken, 
za která bude umístěná. Nevy-
hýbáme se ani budoucím mož-
nostem úpravy barvy skla nebo 
jeho jiné dekorativní úpravě, 
technologie pro tuto variantu 
jsou nám dobře známé. Anténa 
může mít probarvenou hmotu, 
může být potištěná nebo s re-
flexní vrstvou. Tyto možnosti 
ale zatím spíše zkoumáme.

Mají zákazníci speciální po-
žadavky na design? 

Největší poptávka je po či-
rém a transparentním pro-
vedení. Umíme udělat také 
řešení na míru, ale pak je dů-
ležitý i požadavek na určitou 
množstevní sériovost, aby vý-
roba i nasazení byly technicky 
i ekonomicky efektivní.

V jakých velikostech ji vy-
rábíte? 

Velikost antény vyplývá 
z požadavků na technologické 

parametry pro šíření signálu, 
jako je třeba rozsah nebo fre-
kvence, a z obvyklého poža-
davku na její umístění těsně 
za okenní sklo, tedy ze strany 
interiéru. Nejběžnější velikost 
je stejná, jako má list papíru 
formátu A4. 

Dají se antény i zakamuflo-
vat třeba do loga, značky?

Dají, pracujeme na varian-
tě antény pro použití v exteri-
éru. Naši partneři mají velký 
zájem na takovém řešení, kdy 

se antény navenek mohou tvá-
řit třeba jako směrovka měst-
ského informačního systému, 
malý vývěsní štít obchodu s lo-
gem nebo jiný prvek běžně po-
užívaný v ulicích. I v takovém 
případě by si měla anténa za-
chovat svůj skleněný vzhled 
a kompaktní plošné prove-
dení. 

Technicky jsou skleněné an-
tény srovnatelné s běžnými, 
které bývají na střechách?

Proti klasickým vysíla-
čům pracují skleněné antény 
s menším výkonem, což nava-
zuje na obecný trend úspory 
energie, investic a zabránění 
vyzařování elektromagnetic-
kých vln do okolí, kde je ni-
kdo nepožaduje a nevyužije. 
Je samozřejmě nutné srovná-
vat srovnatelné, tedy antény 
s obdobnou specifikací v po-
dobném nasazení. Tam se 
myslím naše inovace prosa-
dí velmi dobře, integrace do 
budovy je totiž často snazší 
a levnější. 

Jak velkou oblast pokryje?
Anténa umí signál dobře 

směrovat, má záměrně nízký 
výkon, aby mohla hravě po-
krýt stometrovou ulici nebo 
náměstí, odpočinkové, zábav-
ní a turistické zóny. Efektiv-
ně pokryje například zahra-
du u domu. Když ji umístíte 
na budovu teplického divadla, 
pokryje víc než polovinu par-
ku. Když na stadionu, kde ti-
síce fanoušků vyfotí gól a v je-
den moment fotku všichni 
posílají na sociální sítě, signál 
našich antén to umožní bez 
problémů. Přitom by se anté-
na dala dobře skrýt třeba ve 
skleněných panelech označují-
cích východ ze sportoviště.  pr
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INZERCE

Teplicko – Osecká autorka de-
tektivek Veronika Černucká 
vydala novou knížku. Jmenu-
je se Tři kroky od pekla a vy-
dává ji brněnské naklada-
telství Moba v edici Původní 
česká detektivka. 

Podle autorky se opět setká-
me se soukromou vyšetřova-
telku Tarou, kterou přivede 
do Svárova pátrání po dvou 
malých chlapcích. Brzy dojde 
k vraždě člověka, jehož smrt 
všechny překvapí. Následu-
jí další vraždy a Tara má plné 
ruce práce. „Případ je čím dál 
zamotanější a nic nedává smy-
sl,“ láká na novou detektiv-
ku sama autorka a dodává, 
že jde o její třináctou knihu 

u brněnského nakladatelství. 
Svou první knihu s názvem 
Noc, kdy jsem měla zemřít 
vydala v roce 2011. „Nyní se 

Cestování po Evropě  
i Africe na fotkách

Teplice – Během první letošní 
výstavy v Galerii Zahradní 
dům v Teplicích se představí 
lékař Petr Hubáček se svými 
fotografiemi „Z cest“. Podle 
kurátora výstavy Vladimí-
ra Šavela většina fotografií 
vznikla při jeho cestách Ev-
ropou, Afrikou, Jižní a Střed-
ní Amerikou, ale i našimi 
končinami. Snaží se zachytit 
vše podstatné z dané lokali-
ty, zachytit genia loci.

Teplický rodák, gynekolog 
Petr Hubáček byl vedle své lé-
kařské profese i zanícený ama-
térský fotograf, který se svou 
pílí a houževnatostí vypraco-
val na profesionální úroveň. Po 
řadě výstav se představuje se 
svou rozsáhlou tvorbou v Ga-
lerii Zahradní dům v Teplicích, 
kde bude výstava k vidění až 
do 12. března.  gz

Knihovna láká studenty třetího věku
Teplice – Regionální knihovna 
přijímá přihlášky na letní se-
mestr do virtuální univerzity 
třetího věku. Zájemci mohou 
vybírat ze dvou samostatných 
kurzů: Genealogie – Hledáme 
své předky a Architekti ital-
ského baroka. 

Pokud máte touhu se vzdělá-
vat, máte na studium čas, ale 
nechcete nikam dojíždět, tak 

studujte v knihovně. Studium 
probíhá formou videopřednášek 
promítaných jednou za 14 dní 
v prostoru společenského sálu 
Regionální knihovny Teplice, Lí-
pová 13, přízemí. Cena kurzu je 
300 korun za semestr. Přihlá-
sit se můžete osobně v knihově 
nebo na e-mailové adrese: kate-
rina.pitlikova@knihovna-tepli-
ce.cz do 20. února.  gz

chystá vydání další detektivky, 
která ponese název Píseň beze 
slov,“ uzavírá osecká spisova-
telka.  gz

Výstava o historii Krušnohoří se chýlí ke konci
Teplice – Výstava Krušnohoří / 
Erzgebirge – Umění pozdní-
ho středověku představuje 
umělecký vývoj česko-saské-
ho pomezí v době největšího 
rozmachu krušnohorské těž-
by. Zdejší pohyblivá hrani-
ce nijak nebránila intenzivní 

kulturní výměně a na poli vi-
zuálního umění se prakticky 
ztrácí. 

Kulturní a ekonomické pro-
pojení české a saské strany hra-
ničních hor tak dokládá význam 
jednotné Evropy a společného 
evropského prostoru. Výstava 

pořádaná Ústeckým krajem ve 
spolupráci s Regionálním mu-
zeem v Teplicích bude k vidění 
ve III. výstavní místnosti až do 
27. února. Otevírací doba mu-
zea je úterý až pátek 12:00–
17:00 hodin, víkend 10:00–12:00 
a 13:00–17:00 hodin.  gz

Uklízet svět se bude už potřicáté
Teplicko – Velký jarní úklid se 
blíží. Termín pro jarní akce 
Ukliďme svět je stanoven na 
26. března. Letos jde už o tři-
cátý ročník. Organizátoři akcí 
se už nyní mohou přihlašovat 
na webových stránkách pro-
střednictvím formuláře. 

„Je důležité, aby dobrovolní-
ci své přihlášky odeslali včas. 
Balíčky se tak stihnou připravit 
a odeslat před hlavním termí-
nem úklidů, “ sdělila koordiná-
torka kampaně Veronika Andr-
lová. Místní akce Ukliďme svět 
lze konat během roku kdykoliv. 
Pokud je někdo chystá dříve než 
26. března, může se na případ-
né podpoře domluvit individu-
álně, pokud později, měl by si 
stihnout o podporu požádat do 
1. března. Na konci srpna však 

bude možná další rozesílka ma-
teriálů určených pro podporu 
podzimních úklidů. Jako každý 
rok, budou jarní úklidy doprová-
zet fotografické soutěže. „První 
z nich bude „Před a po“, která 
spočívá ve fotodokumentaci 
uklízeného místa před začátkem 
úklidu a bezprostředně po něm. 
Druhou fotografickou soutěží 
bude „Fotografie z akce“, která 
přináší neomezenou míru fan-
tazie. Nejzajímavější, nejvtip-
nější a nejakčnější fotografie 
budou mít největší pravděpo-
dobnost výhry,“ doplňuje ko-
ordinátorka kampaně s tím, 
že novinkou je „videosoutěž“ 
z úklidu, o odpadcích, o recyk-
laci nebo jen o tom, jak třídíte 
doma. Pravidla soutěží najdete 
i na uklidmesvet.cz.  gz

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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Protonová radioterapie – unikátní 
léčba rakoviny je českým pacientům 
dostupná již desátým rokem

Pražské Protonové centrum otevřelo 
své dveře prvním onkologickým pa-
cientům již v roce 2012. Od té doby 
se jich zde léčilo více jak 8000 a kli-
nika samotná se stala vysoce uzná-
vanou v odborných kruzích nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. V čem tedy 
tkví hlavní přednosti protonové léč-
by a pro které diagnózy se hodí? Na 
to odpovídá doc. MUDr. Jiří Kubeš, 
Ph.D., ředitel Zdravotního úseku 
Protonového centra.

• Pane primáři, jaký je princip 
a hlavní výhody protonové léčby?

Protonová léčba, jak již název na-
povídá, funguje na základě protonů. 
Ty mají, na rozdíl od fotonů použí-
vaných při konvenčním ozařování, 
zcela jiné fyzikální vlastnosti. Díky 
těmto vlastnostem je možné proto-
nový paprsek přesně zacílit přímo do 
nádoru a významně tak snížit ozáře-
ní okolních zdravých tkání a orgánů. 
Díky tomu se snižuje i riziko vzniku 
nežádoucích účinků léčby, a tím i do-
pad léčby na kvalitu života pacienta 
v jejím průběhu i po skončení.

• Jaké diagnózy léčíte v Protonovém 
centru?

Dlouholeté zkušenosti, sdílené 
i  s  kolegy ze zahraničí, špičková 
technologie i naši renomovaní léka-
ři spolupracující s fyziky, to vše nám 
umožňuje protonovou terapií léčit 
stále širší spektrum diagnóz. Úspěš-
ně tak léčíme nádory hlavy a  krku, 
maligní lymfomy, nádory plic, cen-
trální nervové soustavy, vybrané 
nádory zažívacího traktu, sarkomy. 
Zcela ojedinělých výsledků však Pro-
tonové centrum dosahuje v oblasti 
léčby karcinomu prostaty u mužů 
a rakoviny prsu u žen. Mezi naše pa-
cienty patří i děti.

• Je protonová léčba hrazena zdra-
votními pojišťovnami?

Ano, Protonové centrum má smlou-
vu se všemi českými zdravotními 
pojišťovnami, protonová léčba je tak 
hrazená a dostupná všem pacientů 
z celé ČR.

• Protonová léčba karcinomu pro-
staty je rychlá, efektivní  
a bez vedlejších účinků?

V léčbě rakoviny prostaty, kterou  
každým rokem v  České republice 
onemocní až 7 000 mužů, dosahuje-
me celosvětově skutečně ojedinělých 
výsledků, a to jak v úspěšnosti léčby 
– ta souvisí s  počtem zcela vyléče-
ných pacientů a se vznikem nežá-
doucích účinků po léčbě, tak i v dél-
ce trvání léčby. Při včasném záchytu 
onemocnění dokážeme zcela vyléčit 
až 97 % mužů! 

Loni se nám podařilo publiko-
vat výsledky naší dlouholeté práce 
v  prestižním odborném zahranič-
ním časopise zaměřeném na radiač-
ní onkologii. Jde o výsledky studie, 
jež probíhala po dobu 8 let, a z vý-
sledků studie jasně vyplývá, že se 
díky protonové terapii vyléčilo 97 % 

pacientů s karcinomem prostaty 
nízkého rizika a přes 90 % pacientů 
se středně rizikovým karcinomem 
prostaty. A  to vše v  poměrně neob-
vykle krátké době léčby, která čítala 
pouze 5 ozařovacích dnů. Protonová 
léčba má celkově na pacientův běž-
ný život minimální dopad: probíhá 
ambulantně, takže umožňuje pacien-
tům i v průběhu léčby bez omezení 
pracovat, a je oproti jiným léčebným 
metodám poměrně šetrná a s mi-
nimálními vedlejšími účinky. Těmi 
jsou nejčastěji inkontinence (poru-
cha udržení moči) a impotence, jejíž 
riziko je v případě operace velmi vy-
soké, přes 80 %. U protonové léčby 
karcinomu prostaty časného stádia je 
toto riziko sníženo na méně než 1 %.

• Protonová léčba rakoviny prsu má 
také vysokou úspěšnost vyléčení?

V léčbě rakoviny prsu pomocí pro-
tonové radioterapie patří české Pro-
tonové centrum mezi první centra, 
která tuto diagnózu začala léčit. Prá-
vě naši lékaři a fyzici totiž vyvinuli 
a  zdokonalili inovativní léčebné po-
stupy, jejichž know-how předáváme 
i  zahraničním kolegům. Úspěšnost 
léčby karcinomu prsu je při včasném 
záchytu onemocnění téměř 90 %, pro-
to je potřeba, aby pacienti měli mož-
nost svůj život po léčbě žít bez omeze-
ní a zdravotních komplikací.

Největší přínos má protonová ra-
dioterapie při levostranném postiže-
ní, kdy je potřeba chránit srdce, věn-
čité tepny a plíce před nežádoucím 
ozářením. Právě protonový paprsek je 
totiž možné zacílit přímo do nádoru. 
Pro maximální přesnost probíhá oza-
řování v řízeném hlubokém nádechu. 
Tímto způsobem ozáření jsme schop-
ni v horizontu 10–20 let po ukončení 
léčby předcházet komplikacím v  po-
době akutního infarktu, ischemické 
chorobě srdeční, vzniku arytmií apod.

• Součástí Protonového centra je 
také oddělení diagnostiky. Jaká 
vyšetření u vás může pacient 
podstoupit?

Součástí Protonového centra jsou ne-
jen špičkové technologie k léčbě, ale 
také spolehlivé a kvalitní diagnostické 
přístroje. Pacientům, a to nejen našim 
onkologickým, ale i široké veřejnosti, 
nabízíme vyšetření magnetickou re-
zonancí. Máme velmi příznivé objed-
nací termíny, které se pohybují v roz-
mezí 2, max. 3 týdnů.

V loňském roce jsme na Oddě-
lení nukleární medicíny, jako první 
zdravotnické zařízení v  ČR, instalo-
vali nový přístroj k digitálnímu ske-
nování PET/CT. Tato v  současnosti 
nejmodernější diagnostická metoda 
slibuje včasnější a přesnější odhale-
ní případných nádorových ložisek, 
včetně jejich přesného umístění. Pro 
pacienty to znamená včasné odhalení 
onemocnění, a tím pádem i mnohem 
vyšší šance na uzdravení. 

Diagnostická vyšetření v Proto-
novém centru jsou dostupná pro 
každého, nejen pro pacienty v léčbě. 
Objednat se může každý, stačí mít 
vyplněnou žádanku od obvodního 
lékaře či jiného specialisty.

Co je dobré vědět
• Protonová léčba i všechna 
diagnostická vyšetření v Pro-
tonovém centru jsou hrazená 
ze zdravotního pojištění.
• Pacienti mohou Protonové 
centrum kontaktovat kdykoliv 
sami, a to i bez doporučení 
lékaře, telefonicky na čísle 
222 999 000 nebo e-mailem 
na pacient@ptc.cz. Informaci 
o tom, zda je jejich diagnóza 
vhodná pro protonovou léčbu, 
pak dostanou do 24 hodin.
• Vstupní konzultaci mohou nyní 
pacienti absolvovat i z pohodlí 
svého domova, prostřednictvím 
takzvané virtuální ambulance. 
Tato služba je zdarma.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Skotské přísloví

Na výstavu do Modrodomu
takzvané krystalické glazu-
ry se staly charakteristic-
kým tématem jeho tvorby. 
Vedle krystalických váz vý-
stava ukáže také Pekařův 
Keramický nábytek. Milan 
Pekař má za sebou účast na 
více než třech desítkách vý-
stav u nás i v zahraničí, byl 
několikrát nominován na 
cenu Czech Grand Design 
a jeho tvorba je zastoupena 
v muzeích v Česku a v Ně-
mecku. 

Výstava bude v Modrodo-
mu k vidění až do 25. břez-
na.  gzTeplice – V xerickém sklení-

ku teplické botanické zahra-
dy začala dlouho plánovaná 
rekonstrukce svahu, který 
reprezentuje rostliny z Jižní 
a Střední Ameriky. Po patnác-
ti letech provozu začal nesta-
bilní svah sjíždět na návštěv-
nickou cestu a zasypávat 
vzácné druhy rostlin. 

„Celý nestabilní svah je po-
třeba zpevnit s ohledem na 
již vzrostlé dřeviny, se kte-
rými není možné manipulo-
vat. Práce budou probíhat od 
mexického domečku směrem 
k expozici Galapágy. V prů-
běhu rekonstrukce budou 
sneseny kameny a vyndány 

rostliny, u kterých je to mož-
né a které manipulací nepo-
škodíme,“ vysvětluje ředitel 
botanické zahrady Petr Šíla. 
Pro návštěvníky je připrave-
na náhradní prohlídková tra-
sa a zpřístupněn je i skalnič-
kový skleník. Po zahradě je 
umístěn náhradní navigační 
systém. „Nyní se nám sešlo 
několik rekonstrukcí, které 
částečně omezí komfort. Vě-
říme, že to naši návštěvníci 
pochopí a díky tomu s námi 
budou moci oslavit výročí 
20 let od založení Botanické 
zahrady v Teplicích v nové 
a rekonstruované podobě,“ 
dodává Šíla.  gz

Rekonstrukce mění trasu prohlídky
Dubí – Dům porcelánu 
s modrou krví v Tovární uli-
ci v Dubí pořádá výstavu 
Krystalické vázy & keramic-
ký nábytek keramického 
designéra Milana Pekaře. 
Vysokoškolský pedagog Mi-
lan Pekař patří v současné 
době k předním českým ke-
ramickým designérům. 

Podle Jany Tanzmanno-
vé z Městského informač-
ního centra autor v roce 
2009 založil vlastní stu-
dio zaměřené na keramic-
kou tvorbu a vývoj glazur. 
A právě glazury nebo spíš 

Přispěli na bezbariérový přístup
Teplice – Desítky policis-
tů z Teplicka se zapojily do 
22. ročníku celorepublikové 
Tříkrálové sbírky, která pro-
bíhala v prvních šestnácti 
dnech letošního roku.

„Finanční příspěvek v řádu 
tisíců korun, na který se složily 
desítky strážců zákona z celé-
ho teplického okresu, předal 
v uplynulých dnech kolega z tr-
novanského obvodního odděle-
ní, které bylo iniciátorem pro-
jektu, řediteli Charity Teplice 

Pavlovi Majerákovi,“ řekl poli-
cejní mluvčí Daniel Vítek s tím, 
že to není poprvé, kdy se poli-
cisté z Teplicka zapojili do cha-
ritativní sbírky. V loňském roce 
předali finanční dar jiné nezis-
kové organizaci.

Podle ředitele teplické Cha-
rity získané finanční příspěvky 
půjdou na bezbariérový přístup 
v Základní škole při Biskup-
ském gymnáziu Krupka – Boho-
sudov, který ulehčí život handi-
capovaným studentům.  gz
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Dračice bojovaly na olympiádě
Poprvé v historii má Bíli-

na své zástupce na olympiá-
dě v Pekingu. Oporami ženské 
hokejové reprezentace jsou 
Daniela Pejšová a Kateřina Ze-
chovská. Česká ženská hoke-
jová reprezentace si účast na 
olympijských hrách vybojovala 
úplně poprvé.

Kateřina je bílinskou rodač-
kou, a pokud má v nabitém 

programu čas, nastupuje za 
bílinskou juniorku. Je také 
součástí trenérského týmu 

gólmanů. Daniela pochází 
z Teplic. Do Bíliny přestoupi-
la v raném věku a prošla si 
téměř všemi kategoriemi v od-
dílu. Nyní již čtvrtým rokem 
hraje za slavný švédský klub 
MODO, jenž vychoval pro NHL 
velké hvězdy světového hoke-
je, jimiž jsou například bratři 
Sedinovi. 

  HC Draci Bílina

Senioři překonávají 
kanál La Manche

Hledají se pohádkové čtecí babičky a dědečkové 

Senzační senioři ze Zvonko-
hry Teplice plavou už poosmé 
vzdálenost, jaká dělí města Do-
ver a Calais. V průběhu celé-
ho února probíhá v dopoledne 
v aquacentru akce „Překonej 
svůj La Manche“. 

„Máme skvělého už několik 
ročníků nejlepšího plavce seni-
ora v republice Karla Stupku. 
Karel chce i letos obhájit svůj 
rekord a na tom velmi inten-
zivně pracuje. O osobní rekord 
v plavbě přes La Manche se letos 
hodlá pokusit i Alenka Buková,“ 
řekla Helena Voctářová z teplic-
ké Zvonkohry a dodala, že i letos 
plavou se seniory také středo-
školáci, takže se postupně pro-
jekt proměňuje v mezigenerační.

Tak jako v minulém ročníku 
seniory přišla podpořit, pře-
plavat deset bazénů a setkat 
se super partou, kterou neba-
ví sedět doma a provozovat 
gaučing, i teplická radní Věra 
Říha a deset bazénů si zapla-
val pro dobrou věc i zastupitel 
Jakub Mráček.

 Helena Voctářová, Zvonkohra z.s. 
SEN SEN Teplice

Pro lidi v seniorském věku 
se nabízí mnoho krásných ak-
tivit. Jednou takovou aktivitou 
je i program neziskové organi-
zace Mezi námi, která propoju-
je seniory s mateřskými škol-
kami, kam senioři dochází číst 
dětem pohádky. V Teplicích or-
ganizaci Mezi námi s rozvojem 
programu Přečti pomáhala or-
ganizace Spolu proti samotě.

Nyní Klub pohádkových čte-
cích babiček a dědečků v Tep-
licích rozšiřujeme. Pohádko-
vé čtecí babičky a dědečkové 

pomáhají dětem posilovat cit 
k jazyku, vytvářet úctu ke stá-
ří a na oplátku dostávají od 
dětí příval energie a pocit, že 
dělají něco dobrého. Zároveň 
se senioři stávají členy Klubu 
pohádkových čtecích babi-
ček a dědečků, pro které jsou 
v Teplicích organizována spo-
lečná setkání, přednášky a se-
mináře, výlety a čekají je i dal-
ší výhody jako poděkování za 
jejich dobrovolnickou činnost. 

Pokud byste se i vy chtě-
li stát pohádkovou čtecí 

babičkou či dědečkem a chodit 
číst dětem do mateřské školky 
blízko Vašeho bydliště, ozvěte 
se na e-mail: klub-teplice@me-
zi-nami.cz nebo na telefon 777 
404 386. 

  Eliška Beluhová, Mezi námi

Nadační fond s Kontem našeho srdce pomohly malému Jáchymovi
Jáchymovi jsou 4 roky a už od 

prenatálního období musel bo-
jovat. Krvácení do mozku mu 
způsobilo atrofii tohoto důleži-
tého orgánu. Následně tato ne-
hoda způsobila dětskou mozko-
vou obrnu, mentální retardaci, 
epilepsii, vadu sluchu a celkové 
opoždění vývoje.

Tentokrát propojil Nadační 
fond FK Teplice síly s Kontem 
našeho srdce litvínovské Vervy 
a partnerem wike.cz a mamin-
ce malého Jáchyma všichni spo-
lečně pomohli. Pro zdravý vývoj 
malého bojovníka z Teplicka 
potřebuje maminka speciální 
vozík WIKE s možností připoje-
ní za jízdní kolo, který zároveň 
slouží jako dětský kočárek. Já-
chymova slovní zásoba je velmi 

omezená a pomoci mu mohou 
speciální sluchátka s mikrofo-
nem, která procvičují jeho ko-
munikaci od společnosti Sensei.

S vozíkem vyšla vstříc společ-
nost Dvěplusdvě, specialisté na 
přepravu dětí wike.cz, kteří po-
skytli 25% slevu. Nadační fond 
FK Teplice a Konto našeho srd-
ce HC VERVA Litvínov zakoupi-
ly rovným dílem tyto pomůcky 
za celkovou částku 16 400 ko-
run. Zdravotní pomůcky předá-
vali za Nadační fond FK Teplice 
dlouholetý kapitán a legenda 
klubu Admir Ljevakovič a člen 
správní rady nadačního fondu 
Vilém Kunz a za charitativní 
projekt Konto našeho srdce HC 
VERVA Litvínov Libor Weber.

  Nadační fond FK Teplice

Jubilejní ročník soutěže Namaluj svého anděla zná vítěze
Desátý ročník výtvarné sou-

těže Namaluj svého anděla, 
kterou pořádá Salesiánské 
středisko Štěpána Trochty byl 
vyhlášen. Téma 10. ročníku 
„Anděl z ruiny“ bylo inspiro-
vané projektem Živý dům. Vý-
tvarná díla, která do soutěže 
tento ročník dorazila, budou 
použita na další podporu Živé-
ho domu.

Soutěž vznikla v roce 2012. 
V prvním ročníku soutěžilo 105 
obrázků převážně teplických 

dětí. V letošním ročníku bylo 
přihlášeno 552 obrázků a vý-
tvarných děl z 66 škol a zaříze-
ní pro děti z celé České repub-
liky. Další, už jedenáctý ročník 
soutěže bude vyhlášen v listo-
padu 2022.

Soutěžilo se ve třech kategoriích, 
ve kterých zvítězili:
I. kategorie: 
děti předškolního věku 

1. místo Jana Jelínková, 
MŠ Cibuláček Dubí

2. místo Lukáš Špinler, 
MŠ Lovosice, Terezínská ul.
3. místo Kryštof Moravanský,
MŠ Mikulov

II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ 
1. místo Tereza Hánová, 
ZŠ a MŠ Žalany
2. místo Adam Nováček, 
ZŠ a MŠ Chrášťany
3. místo Adéla Maršíková, 
ZŠ Ročov
4. místo Jindřich Krutský, 
SZS A. Sochora Duchcov,
šk. družina

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

1. místo Michal Vojtík, 
AVU Praha
2. místo Věra Ferencová, 
BPA Brno
3. místo Dina Holešovská, 
Praha

Zvláštní cena poroty:
1. třída – Motýlci 
MŠ Na spojce, Teplice
Alan Hladík, Praha
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 7.–9. 4
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
28.–30. 4.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 14.–
16. 4. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 21.–23. 4.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 4.–6. 4.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 20.–22. 4.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 15.–18. 4.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 27.–29. 4.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 29.–2. 5.
Hlávkova 5.–7. 4.
Husova x Arbesova – na parkovišti 6.–8. 4.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 20.–
22. 4.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 27.–
29. 4.
Kopřivová x Trnková 14.–16. 4.
Krušnohorská – parkoviště 8.–11. 4.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
29. 4. – 2. 5.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 20.–22. 4.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
29. 4. – 2. 5.
Nedbalova x Fibichova 13.–15. 4.

Potoční ul. 1.–4. 4.
Proboštovská x Táborská 6.–8. 4.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 27.–29. 4.
Přítkovská x Edisonova 8.–11. 4.
Severní x Na Haldách 28.–30. 4.
Scheinerova 19.–21. 4.
Unčínská 11.–13. 4.
Zemská 1439 2.–5. 5.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob  
na tříděný odpad 4.–6. 4.
Doubravická 1683-4 26.–28. 4.
Gagarinova 25.–27. 4.
Kosmonautů 22.–25. 4.
Kpt. Jaroše 1620 29.–2. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 5.–7. 4.
Skupova x Čs. legií 15.–18. 4.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
8.–11. 4.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 25.–27. 4.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 11.–13. 4.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 18.–20. 4.
V Závětří 1676-7 5.–7. 4.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 19.–21. 4.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 21.–23. 4.
Fučíkova stezka x Foersterova 7.–9. 4.

Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul.  
B. Němcové 29. 4. – 2. 5.
J. Hory x U Horského pramene 11.–13. 4.
J. Hory x Vančurova 19.–21. 4.
J. Suka 2591 20.–22. 4.
Jankovcova u garáží (tabák) 19.–21. 4.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
26.–28. 4.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 22.–25. 4.
Křičkova x Škroupova 1.–4. 4.
Křížkovského 2508-10 15.–18. 4.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
1.–4. 4.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
13.–15. 4.
Potěminova x K. Čapka 4.–6. 4.
Raisova 2573 – vnitroblok 13.–15. 4.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici  
na zpevněné ploše 5.–7. 4.
P. Holého x Purkyňova 11.–13. 4.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 18.–20. 4.
Alejní 2754 – zeleň 12.–14. 4.
Dubská x U Hřiště 7.–9. 4.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 12.–14. 4.
Lípová x Jungmannova 2.–5. 5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 25.–
27. 4.
Tyršova 21.–23. 4.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 

2786-9 26.–28. 4.
Písečná 2990 28.–30. 4.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
21.–23. 4.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice  
6. –8. 4.
Rohová 185 – z boku domu 4.–6. 4.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
25.–27. 4.
Stará Mlýnská x Souběžná 12.–14. 4.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–23. 4.
Sviní potok, Prosetice 14.–16. 4.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 22.–25. 4.
Habrová 3082-3 2.–5. 5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
4.–6. 4.
Javorová 3025 12.–14. 4.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 18.–20. 4.
Novoveská 3090-3 1.–4. 4.
Bílinská – točna MHD 1.–4. 4.
Francouzská x Varšavská 6.–8. 4.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 22.–25. 4.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 
2330-1 5.–7. 4.
Jugoslávská 2534-5 2.–5. 5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 12.–14. 4.
Ostravská x Bulharská 14.–16. 4.
Slovenská 18.–20. 4.
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INZERCE

KDY? 5. března 2022 / sobota
KDE? Aquacentrum Teplice V KOLIK? Od 10 hodin



ul. U garáží – u bývalého bunkru 7.–9. 4.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 
8.–11. 4.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 15.–18. 4.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 28.–30. 4.
Sklářská 223 – 247 18.–20. 4.
Stará Duchcovská 403 15.–18. 4.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 20.–22. 4.
U Soudu 13.–15. 4.
Vrázova x Svojsíkova 26.–28. 4.
Americká x Londýnská – u trafostanice 2.–5. 5.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 22.–
25. 4.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku 
věžáků 6.–8. 4.
Buzulucká 305-7 27.–29. 4.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 13.–15. 4.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 19.–21. 4.
Litoměřická 27.–29. 4.
Mostecká x Ruská 11.–13. 4.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 25.–27. 4.
Zrenjaninská 297-8 8.–11. 4.
Zrenjaninská 320-1 26.–28. 4.
Hudcov, Cihelní ul. 28.–30. 4.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 14.–16. 4.
Hudcov, Panoráma 7.–9. 4.
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Orangutani mizí z ústecké zoo

Osecký kemp dostal ocenění

Stěhování čeká dvě samice 
orangutanů z ústecké zoolo-
gické zahrady. Už brzy by měly 
Ňuninka a Cantik putovat do 
zoo v Norsku a Německu. Dů-
vodem je, že zoo nemá podle 
Evropské asociace zoologic-
kých zahrad a akvárií vhodné 
prostory pro jejich chov. V prů-
běhu března odjede Cantik 

a v dubnu Ňuninka. Samec Fer-
da zůstane v Ústí, protože by 
pro něj byl transport vzhledem 
k jeho věku rizikový. Oran-
gutani bornejští jsou v Ústí 
tradičním druhem. „Uděláme 
maximum pro návrat tohoto 
vlajkového druhu do Ústí,“ do-
dala ředitelka zoo Ilona Pšen-
ková.  gz

Prohlídku si můžete 
objednat online

Botanická zahrada spusti-
la nový rezervační systém pro 
komentované prohlídky škol 
i pro vybrané jednotlivé sku-
piny. „Návštěvník vše snad-
no zvládne ve čtyřech kro-
cích od požadovaného času 
po program až po vyplnění zá-
kladních údajů, abychom ho 
v případě potřeby mohli dále 
kontaktovat,“ říká ředitel za-
hrady Petr Šíla, který podotkl, 
že jde o další krok ke zvýšení 
návštěvnického komfortu.

Návštěvníci naleznou všech-
ny informace na webových 
stránkách botanickateplice.
cz v záložce „Pro návštěvníky“, 
kde jsou další informace uve-
dené v sekcích „Komentova-
né prohlídky“ a „Programy pro 
ZŠ/SŠ“.  gz

V Oseku mají Nejlepší kemp 
v Ústeckém kraji za loňský 
rok. 

Zároveň se osecký kemp 
umístil mezi 25 nejlepší-
mi v České republice a na 

Slovensku z devadesáti rekre-
ačních středisek. Hlasovali 
návštěvníci kempu, kterým se 
nejvíce líbilo prostředí a polo-
ha kempu a kteří si pochvalo-
vali služby personálu.  gz
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Střední škola AGC drží nejnovější trendy 
V současné době se střední 

školy připravují na přijímací ří-
zení pro nábor nových žáků pro 
školní rok 2022/2023. Zeptali 
jsme se ředitele školy Tomáše 
Holomka, co všechno připravu-
jí, a nejenom pro nové žáky.

„Přijímací řízení je pro 
všechny školy důležité obdo-
bí, protože nábor nových žáků 
je součástí tvorby dlouhodo-
bé historie, ovlivňuje vnímá-
ní školy jako takové veřejnos-
tí a názor či postoj žáků má na 
toto vnímání zásadní dopad. 
Našim žákům se vždy snaží-
me nabízet ten nejlepší servis 
a začínat musíme již u uchaze-
čů. Ve dnech otevřených dveří 
si každý mohl osobně prohléd-
nout celou školu, nahlédnout 
do učeben a zeptat se našich 
pedagogických pracovníků na 
cokoliv. Součástí osobní ná-
vštěvy bylo i vyplnění přihláš-
ky na tzv. výukový den a tím 
vlastně většině současných 
uchazečů začíná společná ces-
ta s naší školou. Pro všechny 
zájemce jsme připravili spe-
ciální program a možnost zú-
častnit se vyučování pod vede-
ním zkušených pedagogických 
pracovníků. Chceme, aby si 

všichni mohli vyzkoušet, jak se 
na střední škole vzdělává, ale 
není třeba se ničeho obávat. 
Hlavní činnost se totiž v tomto 
případě odvíjí od badatelsky 
orientované výuky a praktic-
kých ukázek výstupů. Chceme, 
aby první delší pobyt v naší 
škole byl pro mladé školáčky 
zábavou a zároveň si odnesli 
i něco nového.

Pro ty starší jsme připra-
vili třítýdenní odbornou stáž 
v Budapešti. Patnáctičlenná 
výprava odjíždí již tuto ne-
děli. Žáci druhého ročníku 

oboru Mechanik elektrotechnik 
vstoupili do stipendijního pro-
gramu, připravují se na budou-
cí profesi u vybraných firem, 
a pokud dovolí mezinárodní si-
tuace, rádi bychom vyslali ješ-
tě tento rok skupinu mladých 
robotiků na odbornou stáž do 
Belgie. Postupně vyměňujeme 
starší počítače za nové note-
booky, renovujeme učebny a dí-
lenské prostory a v tomto roce 
máme v plánu vybudovat zcela 
novou odbornou učebnu IoT 
(tzv. internet věcí), která bude 
sledovat trendy průmyslu 4.0.

A nový trend se nevymy-
ká ani těm nejstarším, matu-
rujícím žákům. Protože jsme 
akreditovaným střediskem 
certifikace ECDL, připojili 
jsme se k pokusnému ověřo-
vání MŠMT pro uznávání me-
zinárodních certifikačních 
standardů ICT v rámci profi-
lové části maturitní zkoušky. 
První zájemci mají již v tuto 
chvíli jednu odbornou matu-
ritní zkoušku splněnou a my 
zase víme, že problematiku 
ICT skutečně ovládají,“ dopl-
ňuje Tomáš Holomek.  pr
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Trápí vás lupénka či ekzém?
EUC Dermacentrum je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu, které se zabývá především léčbou onemocnění, u nichž 
je indikována fotoléčba a balneofototerapie. Využívá se zejména při léčbě psoriázy (lupénky), atopické dermatitidy, seborhoické 
dermatitidy a jiných kožních onemocnění – akné, lichen ruber, pruritus (svědění kůže).

Nabízíme:
• moderní vířivé vany s možností regulace teploty
• hydromasáž s obsahem minerálních solí
• fotoléčbu lokální i celkovou
• samostatné léčebné boxy poskytující soukromí

Přednosti balneofototerapie:
• útlum svědění a zánětu kůže
• ovlivnění průběhu a rozsahu kožního onemocnění
• zabraňuje opakovanému zhoršování choroby
• stimulace krevního oběhu - prokrvení, pružnost, omlazení pokožky
• regenerace organismu - uvolnění toxinů, vyrovnané pH pokožky
• fyzioterapeutický efekt (pohybový systém)
• relaxační a očistný účinek, psychoterapeutický efekt

Součástí tohoto zařízení je biostimulační laser a doplňkový prodej dermatologických produktů. O možnosti využití této léčby se 
můžete poradit se svým ošetřujícím dermatologem či přímo s lékaři kožního oddělení EUC Kliniky – po předchozím objednání. 
Zhoršil se váš zdravotní stav v souvislosti s onemocněním Covid-19? Neváhejte a navštivte lékaře. Jsme zde pro vás každý den. 
Specializované dermatologické pracoviště je součástí EUC Kliniky v Ústí nad Labem a nachází se v 2. mezipatře, budova B.

EUC Dermacentrum s. r. o. se těší na Vaši návštěvu.

EUC DERMACENTRUM
fototerapie - balneoterapie

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94 
400 01 Ústí nad Labem

DERMACENTRUM

EUC DERMACENTRUM
fototerapie - balneoterapie

v naší péči

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

Trápí vás lupénka či ekzém?
EUC Dermacentrum je nestátní zdravotnické zařízení 
ambulantního typu, které se zabývá především 
léčbou onemocnění, u nichž je indikována fotoléčba a 
balneofototerapie. Využívá se zejména při léčbě psoriázy 
(lupénky), atopické dermatitidy, seborhoické dermatitidy 
a jiných kožních onemocnění – akné, lichen ruber, pruritus 
(svědění kůže). 

Nabízíme:
 - moderní vířivé vany s možností regulace teploty
 - hydromasáž s obsahem minerálních solí  
 - fotoléčbu lokální i celkovou
 - samostatné léčebné boxy poskytující soukromí

Přednosti balneofototerapie:
 - útlum svědění a zánětu kůže
 - ovlivnění průběhu a rozsahu kožního onemocnění 
 - zabraňuje opakovanému zhoršování choroby
 - stimulace krevního oběhu  - prokrvení, pružnost, omlazení  
  pokožky
 - regenerace organismu - uvolnění toxinů, vyrovnané  
  pH pokožky
 - fyzioterapeutický efekt (pohybový systém)
 - relaxační a očistný účinek 
 - psychoterapeutický efekt

Součástí tohoto zařízení je biostimulační laser a doplňkový 
prodej dermatologických produktů. O možnosti využití této 
léčby se můžete poradit se svým ošetřujícím dermatologem 
či přímo s lékaři kožního oddělení EUC Kliniky – po 
předchozím objednání. Nově zrekonstruované pracoviště 
najdete v EUC Klinice Ústí nad Labem, budova B (bývalý 
Doctus), v 2. mezipatře.

Těšíme se na vaši návštěvu!

kontaktujte nás na telefonních číslech:

+420 477 102 200
+420 602 232 582

Provozní doba:
Pondělí 6:30 – 15:00
Úterý 6:30 – 17:30
Středa 6:30 – 15:00
Čtvrtek 6:30 – 17:30
Pátek 6:30 – 12:00

kontaktujte nás  
na telefonních číslech:

+420 477 102 200 
+420 602 232 582
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