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Zdraví

Tepličané pomáhají lidem, kteří 
museli uprchnout před válkou
STRANA 7

Krušnohoří úřady nedostatečně 
chrání, míní ekologové
STRANA 11

Komunity

David
Pleva

Pivo zamává s příjmem,  
radši si dám jídlo

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
19. 3.   Jarní provázení  
Kurátorské provázení po prvních rozkvetlých 
jarních rostlinách v expozici.
23. 4.   Den Země
do 3. 4.  Výstava kolážových obrazů  
  Terezy Žáčkové

GALERIE ZAHRADNÍHO DOMU
do 16. 4.  Martin Manojlín:  
  Grafika a ex libris Lázeňská
27.–29. 5.  Zahájení lázeňské sezony

DŮM KULTURY 
16. 3., 1900  Nezmaři – speciální koncert  
  v rámci turné 2022
17. 3., 1900  Abonentní koncert  
Diriguje Charles Olivieri-Munroe
23. 3., 1900  Five Brass
24. 3., 1900  Mimořádný koncert studentů  
  konzervatoře
26. 3., 1900  Wohnout  
Turné k novému albu Huh
30. 3.   Petra Černocká a Jiří Pracný
31. 3., 1900  Abonentní koncert  
Diriguje Petr Vronský
2. 4., 1800  Rigoletto  
Royal Opera House
3. 4., 1900  Kryštof  
JenomPísničkyTour 2022
14. 4., 1900  Abonentní koncert

JAZZ CLUB
19. 3., 2000  The Ocelost  
Dvojčata z irského Wexfordu
1. 4., 2000  Bex Marshall  
První dáma britského blues podruhé zavítá do 
Teplic.
9. 4., 2000  Paul Batto Trio 
Vystoupení jazzového a bluesového zpěváka, 
který se narodil ve Slovinsku.

22. 4., 2000  Mike Ross Band  
Emotivní hlas a opojná virtuózní kytarová hra 
šestinásobného držitele British Blues Awards.

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
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.
4. 4., 1900  Úvěr
5. 4., 1900  Lov na losa
24. 4., 1030  Lotrando a Zubejda
25. 4., 1900  Kdokoli může dělat cokoli

HVĚZDÁRNA TEPLICE 
Sobota a neděle 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
– Pozorování Slunce, pokud nebude jasno, 
koná se náhradní program v kinosále hvězdárny 
doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů. 
Pátek a sobota 19:00, 20:00 – Pozorování 
objektů večerní oblohy dalekohledem. Měsíc je 
možné pozorovat 18. 3. a 19. 3. Pokud nebude 
jasno, koná se v uvedené časy pouze náhradní 
program v kinosále.
17. 3., 1800  Café Nobel: Vzestupy a pády 
Příběhy nejen Velké pětky vymírání 
18. 3., 1900  Setkání v první čtvrti:  
  Marsovské rovery

PLANETÁRIUM TEPLICE 
20. 3., 1400  Odkud svítí sluníčko  
Pohádka o věčně nemocném králi, kterému jeho 
šašek poradí, že nejlepším lékařem je Sluníčko. 
A tak si král nechá postavit zámeček tak, aby 
ho Slunce ráno budilo, v poledne mu svítilo 
k obědu a večer mu posvítilo na dobrou noc. Jak 
si stavitel poradí se změnami sluneční poutě 
oblohou v různých ročních dobách a zda se král 
skutečně uzdraví, se dozvíme v naší pohádce. 
Po pohádce se děti seznámí s hvězdami na 

opačné straně oblohy, než kde je Slunce 
v poledne, tedy s hvězdami nad severem. 
20. 3., 1600  Odkud svítí sluníčko
20. 3., 1900  Naše místo ve vesmíru 
V pořadu se postupně, po násobcích desíti, 
podíváme na škály různých velikostí. Nejprve 
se budeme vzdalovat od rozměrů běžných 
zkušeností až na samotný okraj vesmíru 
a následně se vrátíme zpět k našim rozměrům, 
abychom mohli vyrazit do mikrosvěta. 
23. 3., 1400  Pohádky a souhvězdí  
Série tří filmových pohádek, ve kterých se znovu 
setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem 
a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude 
potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Tentokrát 
v příbězích Jak Rákosníček udělal z nebeského 
Draka kolotoč, Jak si Rákosníček nepomohl 
k nebeské Koruně a Jak Rákosníček přivedl 
k nebeskému Pastýři zatoulané hvězdy. 
23. 3., 1600  Pohádky a souhvězdí
23. 3., 1900  Ze života hvězd  
Stejně jako lidé, i hvězdy se rodí, žijí a umírají. 
V pořadu se seznámíme se základy našeho 
poznání hvězdného životního cyklu – od zrodu 
z mezihvězdných mračen až po závěrečná 
stádia: bílého trpaslíka, neutronovou hvězdu 
a černou díru. 
27. 3., 1400  Pohádky o Cvočkovi  
Zažijeme společně příhody profesorova psa 
Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří 
se společně vydali do vesmíru prozkoumávat 
neznámé planety. Tentokrát v příbězích 
Klobásková válka, Pohádková planeta a Planeta 
přeludů. Po pohádkách se děti seznámí 
s hvězdnou oblohou.
27. 3., 1600  Pohádky o Cvočkovi
27. 3., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
30. 3., 1400  Pohádky a souhvězdí
30. 3., 1600  Pohádky a souhvězdí
30. 3., 1900  Březnová hvězdná obloha 
Za pomoci přístroje planetária se podíváme 
na současný stav oblohy. Ukážeme si hvězdy 

a souhvězdí, která se na obloze objeví během 
jedné pozorovací noci. Začneme u Persea, 
projdeme kolem Oriona, Býka, Blíženců až 
k typickým jarním souhvězdím. Uvidíme 
Lva, Pastýře, Pannu, Váhy a pouť po obloze 
zakončíme u letních souhvězdí Labutě, Lyry 
a Orla.

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. 
VÝSTAVY
do 24. 4.  Hynek Čermák: U pře-rodu 
Výstava populárního herce představuje výběr 
z volné fotografické řady. Jedná se o tvorbu, 
která vznikala v průběhu posledních dvou let. 
do 24. 4.  Stromy života  
Výstava vzpomínkových fotografií uživatelů 
sociálních služeb Domova důchodců Bystřany 
a Sozial-Kulturelles Zentrum Dresden-Leubnitz. 
do 1. 5.  Po svém, společně  
Společná výstava výrazných umělců, které 
spojuje hravost a láska k umění a lidem. 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
23. 3., 930  Sirotci času
28. 3., 1900  Blbec k večeři
7. 4., 1900  S Pydlou v zádech
24. 4., 1500  O hloupé Kačence

KULTURNÍ CENTRUM FONTÁNA
26. 3., 2000  27. Reprezentační ples  
  města Bíliny

LETNÍ AMFITEÁTR
17. 7., 1600  Koncert pro kamerunské kozy  
Škwor, SPS, Už jsme doma
22. 7., 1900  Tomáš Klus – Cítím Bílinu
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DEN ZEMĚ 2022
Středa 20. 4. 2022

Tradiční odpoledne plné zábavy pro děti
a rodiče s dětmi nabídne nejen přírodo-
vědně zaměřené  soutěže,  ale  i řadu
dovednostních  her a atrakcí.  Za jejich
plnění   děti   získají  speciální  penízky,
za které  si  pak mohou koupit  v našem
obchůdku sladkost či jinou drobnou cenu.

Bli í informace:žš

Jaroslav erný, cerny@ddmul.cz,Č

, 475 210 861, 777 803 983www.ddmul.cz

Dům dětí a mládeže
a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p. o.,

Sdružení dětí a mládeže TILIA a Centrum ochránců přírody TILIA

za podpory
Města Ústí nad Labem

pořádají

.

od 15:30 do 17:30 hod.

Přijďte do Domu dětí a mládeže oslavit svátek Země

Na akci není nutné se přihlašovat.
Vezměte s sebou i své kamarády a kamarádky.

VST
UP

VO
LNÝ

točená limonáda opékání vuřtůa !

POZOR: Za hezkého počasí
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Hadí lázně zůstanou kulturní 
památkou, rozhodl soud

Teplice – Budova Hadích lázní 
kulturní památkou zůstane. 
Rozhodl o tom Ústavní soud. 
Společnost Treinvest neuspěla 
se stížností na opětovné při-
znání památkové ochrany Ha-
dím lázním v Teplicích. Stíž-
nost směřovala proti dřívějším 
rozhodnutím Městského sou-
du v Praze a Nejvyššího správ-
ního soudu.

Hadím lázním tento status 
odebral exministr kultury An-
tonín Staněk v roce 2019, po-
slední den ve funkci. To změ-
nil svým rozhodnutím bývalý 

ministr kultury Lubomír Za-
orálek.

Hadí lázně byly prohláše-
ny kulturní památkou v roce 
1958. Svému účelu přestala 
budova sloužit na přelomu ti-
síciletí a developer Jaroslav 
Třešňák ji vlastní od roku 
2006. Od té doby chátrá. Ma-
jitel chtěl objekt přestavět na 
lázeňskou léčebnu pro děti 
s pohybovými poruchami, ale 
jeho záměr narážel na odpor 
památkářů, protože podle 
nich šlo prakticky o zbourání 
budovy a stavbu nové.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 16. 3. 2022  Příští vydání: 14. 4. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 6. 4. 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

Tolika lidem prchajícím před válkou na 
Ukrajině pomohlo krajské asistenční 
centrum. Podle mluvčího krajských 
hasičů Lukáše Marvana centrem pro-
cházejí především ženy s dětmi. „Mužů 
a seniorů je minimum,“ řekl Marvan 
s tím, že krajští hasiči, kteří činnost 
centra koordinují, zprostředkovali 
ubytování 1030 z nich. „Kapacita, která 
zbývá, je bezmála 300 míst,“ dodal. 
Centrum je v provozu od 3. března 
a lidé z Ukrajiny si mohou pod jednou 
střechou vyřídit první registraci, vízum, 
pojištění, ubytování či jinou humani-
tární pomoc. Provoz centra je zajištěn 
v nepřetržitém provozu a nachází se 

v bývalém rektorátu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Hoření ulici.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E
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Ples pomůže farnímu sboru i útulku
Teplice – Po dvou letech se měs-
to vrací k tradici a pořádá 
městský reprezentační ples. 
Stejně jako v minulosti dá měs-
to výtěžek ze vstupného dvěma 
veřejně prospěšným organiza-
cím. „Letošní výtěžek ze vstup-
ného se rozdělí rovným dílem 
mezi dvě organizace. Těmi 

jsou Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Teplicích 
a spolek Anidef, který provozu-
je útulek pro opuštěná zvířata,“ 
přiblížil primátor Hynek Han-
za. Ples se koná 1. dubna od 
20:00 hodin. Vystoupí na něm 
Big Band konzervatoře, Josef 
Vojtek nebo VivaJump.  gz

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: 4,5-6,8 l/100 km 118-154 g/km. Vyobrazení vozu v provedení GT Line je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Nová Kia Ceed.
Akční model Spin.
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Teplice testují chytré semafory

Kubera má pamětní desku v Lounech

V pandemii koronaviru přibylo transplantací

Dodávky poslední instance končí, hrozí odpojení 

Nová ředitelka musí 
řešit stav zámku
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Teplice – Zelená vlna je spe-
ciální nastavení semaforů, 
které řidičům městské hro-
madné dopravy a záchraná-
řům umožní projet městem 
bez zbytečného zastavovaní 
v křižovatce. Chytré semafory 
umí přijíždějící vůz městské 
dopravy nebo složek Integro-
vaného záchranného systému 
rozpoznat a dát mu zelenou. 
Ostatní musí čekat. 

Město chce od září spustit 
takzvané preferenční řízení 
světelné signalizace. V rámci 
pilotního provozu budou pa-
lubními jednotkami osazeny 

2 až 3 trolejbusy a po jednom 
vozidle u každé složky inte-
grovaného záchranného sys-
tému, tedy hasičů, záchran-
né služby, policie a městské 
policie.

„Nejprve to vyzkoušíme 
na světelných křižovatkách 
u Slávie a u okresní policie 
na Masarykově ulici. Vybíra-
li jsme místa, kde je průjezd 
zásahových vozidel a MHD 
opravdu frekventovaný,“ řekl 
primátor Hynek Hanza a do-
dal, jestli se to osvědčí a bude 
pozitivní zpětná vazba, tak 
je v plánu rozšíření i na dal-
ší místa ve městě. Úpravy na 
semaforech přijdou městskou 
kasu na 850 tisíc korun, osa-
zení vozidel palubními jed-
notkami a softwarovou část 
zajistí společnost O2.  gz

Teplice – Muzeum bude mít od 
dubna novou ředitelku. Krajští 
radní jmenují do této pozice 
Janu Ličkovou, která muzeum 
vede jako pověřená ředitelka 
a nyní uspěla ve výběrovém 
řízení.

Podle náměstka hejtmana 
Jiřího Kulhánka první kroky 
nové ředitelky musí směřovat 
k řešení technické situace ko-
lem stavu budovy zámku, je tře-
ba vyřešit depozitář v Jateční 
ulici a muzeum v Krupce, které 
by se mělo stát jakousi součástí 
toho teplického muzea.

Výběrově řízení na ředite-
le teplického muzea se opa-
kovalo několikrát. Původně 
zvoleného bývalého náměstka 
hejtmana a starostu Krupky 
Zdeňka Matouše ale nové ve-
dení kraje na tomto postu ne-
chtělo.  gz

Teplice/Louny – Na domě č. p. 
653 ve Vladislavově ulici, kde 
se 16. února 1947 
Jaroslav Kubera na-
rodil, byla slavnost-
ně odhalena pamět-
ní deska. „Lounský 
rodák, který to 
svou pílí a pracovi-
tostí dotáhl až na 
druhého nejvyššího ústavního 
činitele, si zaslouží titul Čest-
ného občana i desku na rod-
ném domě,“ řekl starosta Pavel 
Janda.

Jde o odlitek s podobiz-
nou Jaroslava Kubery a logem 

města Louny. „Louny mi udě-
laly velkou radost, jsem moc 

ráda, že zde na 
manžela lidé vzpo-
mínají,“ uvedla 
Věra Kuberová, kte-
rá se odhalení osob-
ně zúčastnila.

Lounský rodák 
Jaroslav Kubera, 

který náhle zemřel 20. ledna 
2020, byl dlouholetý teplický 
primátor a senátor. Od roku 
2018 zastával druhou nejvyšší 
ústavní funkci, když předsedal 
horní komoře Parlamentu Čes-
ké republiky.  gz

Deratizace se blíží, 
dejte pozor na psy i děti
Teplice – Každoroční deratiza-
ce, která má omezit přemnože-
ní hlodavců ve městě, vypukne 
v březnu. 

„Nástrahy budou umístěny 
na místech přístupných veřej-
nosti do jedových staniček, 
které znesnadňují přístup dě-
tem a domácímu zvířectvu. 
Deratizované objekty a prosto-
ry i deratizační staničky ulo-
žené na volném prostranství 
budou označené výstražným 
návěstím,“ řekla vedoucí odbo-
ru životního prostředí Dagmar 
Teuschelová.

Plánovaná deratizace bude 
probíhat od 28. března do 
25. dubna. Pozorní by měli být 
především majitelé psů a ko-
ček, ale i rodiče malých dětí. 
Dojde-li k požití deratizační 
látky, je nutné vyhledat lékaře 
nebo veterináře.  gz

Teplice – Během pandemie ko-
ronaviru přibylo transplan-
tací. 

V teplickém dialyzačním 
středisku se podařilo připra-
vit pro transplantaci v praž-
ském IKEMu devět pacien-
tů, což je historicky nejvyšší 
počet. Novou ledvinu dostalo 
pět mužů a čtyři ženy. U dvou 
příjemců se jednalo o kombi-
novanou transplantaci ledviny 

a slinivky, jedna transplanta-
ce proběhla od žijícího dárce 
ve formě takzvané párové vý-
měny. 

Své ledviny si můžete otes-
tovat na dálku pomocí webu 
www.ledvinovakalkulacka.cz. 
Pokud vám vyjde, že jste v ri-
zikové skupině, měli byste po 
svém praktickém lékaři poža-
dovat preventivní vyšetření 
ledvin.  gz

Ústecký kraj – Už jen pár týdnů 
zbývá na vyřízení nové smlou-
vy na dodávky plynu či elek-
třiny lidem, kteří po říjnovém 
krachu Bohemia Energy a dal-
ších firem stále využívají slu-
žeb takzvaných dodavatelů po-
slední instance (DPI). 

„Více než 97 % z nich si už 
našlo nového dodavatele a pře-
šlo na standardní produkty. 
Těm zbývajícím, kteří stále 
vyčkávají u DPI, ale nezbývá 
mnoho času. Dodávky posled-
ní instance skončí za několik 

týdnů,“ upozorňuje tiskový 
mluvčí Energetického regulač-
ního úřadu Michal Kebort. 

Bývalým zákazníkům spo-
lečností ze skupiny Bohemia 
Energy, kteří ještě od DPI ode-
bírají elektřinu, skončí režim 
poslední instance 14. dubna 
a u plynu to bude 17. dubna. 
Termíny se krátí i těm, kterým 
v loňském roce dodávky ukon-
čily další společnosti.

Pokud termín přechodu 
k řádnému dodavateli ener-
gií zmeškáte, dopustíte se 

neoprávněného odběru, který 
následně povede až k odpojení 
vaší domácnosti od energií.  gz
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Seniorům i studentům zdraží jízdné

Expres jezdí do Prahy za 65 korun

b ř e z e n  2 0 2 2

Teplice – O oslavy u příležitosti 
zahájení lázeňské sezony letos 
Tepličané a návštěvníci města 
nepřijdou. Naplánovány jsou na 
poslední květnový víkend, v ter-
mínu od 27. do 29. května.

„Vše nasvědčuje tomu, že by 
mohlo být klasické zahájení 
lázeňské sezony. Její 868. roč-
ník by měl mít až čtyři scé-
ny. Klasická scéna na Ptačích 
schodech, za domem kultu-
ry, v Mušli a jedna by měla být 
v altánu u Zahradního domu,“ 

vyjmenoval náměstek primáto-
ra Jiří Štábl s tím, že by během 
víkendové akce mohlo vystoupit 
zhruba pětadvacet hudebních 
těles. Hlavní změnou oproti 

předchozímu zahájení lázeň-
ské sezony je, že bude mít méně 
pouťový charakter. 

„Kolotoče jsme úplně neza-
vrhli, ale pokud to bude možné, 
budou dál od centra. Stánky 
v Dlouhé ulici nebudou,“ vysvět-
lil Štábl. Na zahájení lázeňské 
sezony naváže akce Teplické te-
rasy, která se osvědčila už loni. 
Teplice by touto akcí opět podle 
primátora Hynka Hanzy podpo-
řily hospůdky a terasy a místní 
podnikatele.  gz

Ústecký kraj – Studenti a senio-
ři se musí od dubna připravit 
na dražší jízdné v regionální 
dopravě. Jde o reakci na sníže-
ní slev státem. Stát už nebude 
proplácet 75 procent, příspě-
vek se sníží na 50 procent.

Podle vedoucího krajské-
ho odboru dopravy Jindřicha 
Fraňka se ke krajské dopravě 
přidají i města s městskou hro-
madnou dopravou, která upra-
ví své tarify.

Slevy budou moci dál vyu-
žívat děti a studenti do 26 let 
a senioři starší 65 let. Systém 
slev se navíc rozšíří o invalidní 

Omezení na 
„třináctce“ potrvá
Teplicko – Mezi Teplicemi a Bíli-
nou na čtyřproudové silnici I/13 
je už od podzimu 2018 doprav-
ní omezení u Hostomic. Podle 
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic 
Dany Zikešové se nyní připravu-
je další geotechnický průzkum, 
který ukáže, jaký vliv měly na 
sesuv staré štoly, které jsou na 
místě. Vrtné práce už na odboč-
ce na Hostomice silničáři za-
hájili a hotovo by mohlo být do 
konce dubna. K zahájení sanace 
štol a ujíždějícího svahu má do-
jít v roce 2024.  gz

Teplice – Od dubna začnou jez-
dit na trase z Prahy do Tep-
lic a zpět autobusy FlixBus. 
Nový dopravce nasadí šest 
spojů denně v každém směru. 
Od 10. dubna budou jezdit ze 
zastávek Pražská, Benešovo 
náměstí a Celní. Spoje budou 
směřovat a vyjíždět z autobu-
sového nádraží v pražských 
Holešovicích.

Teplice tak získají další pří-
mé spojení s hlavním městem. 
„Věřím, že toto spojení pad-
ne do noty cestujícím z Tep-
lic i zájemcům o lázeňskou 
turistiku z Prahy,“ řekl ředitel 
FlixBusu Pavel Prouza a do-
dal, že cestující jistě potěší 

Ceremoniál můžete sledovat online

Kotlíkovné se vrací, kraj na něj  
má připravených osmdesát milionů

Teplice – Historicky první ce-
remoniál slavnostního pře-
dávání Ceny města Teplice 
může veřejnost sledovat on-
line na webu města. Předá-
vání se uskuteční 25. března 
od 17:00 hodin v Zahradním 
domě. Cenu obdrží in me-
moriam akademický malíř Ilja 
Šavel, který odešel nečekaně 
na sklonku roku 2020. 

Cena by se měla udílet ka-
ždoročně na konci ledna jako 
připomínka na dlouholetého 
teplického primátora Jarosla-
va Kuberu. „Kromě písemné-
ho ocenění obdrží vybraný 

kandidát umělecké dílo připo-
mínající dlouholetého starostu 
a primátora města Jaroslava 
Kuberu,“ řekl už dříve primá-
tor Hynek Hanza. Kvůli koro-
navirovým opatřením se letos 
slavnostní předání posunulo.

Na Cenu města Teplice 2021 
bylo nominováno 6 kandidá-
tů. Divadlo Krabice, Alexan-
dr Kotz, Milan Míšek, tým MS 
Centra při neurologickém od-
dělení teplické nemocnice, 
Martin Richter a Ilja Šavel in 
memoriam. Návrhy na cenu za 
letošní rok můžou lidé před-
kládat až do konce srpna.  gz

Ústecký kraj – Také letos budou 
mít možnost zájemci využít 
kotlíkových dotací. Letošní 
vlna bude určená především 
pro nízkopříjmové domácnos-
ti, které budou mít možnost při 
pořízení nového kotle dosáh-
nout na dotaci ve výši až 95 %. 
Pro ostatní domácnosti bude 
ale letošní podpora nižší, mo-
hou získat až 50procentní pod-
poru. Ústecký kraj v ní rozdělí 
více než 80 milionů korun. 

„Naší snahou je poskytnout 
finanční prostředky na vý-
měny kotlů nízkopříjmovým 
domácnostem v co nejkratší 

době. Podmínky ještě neby-
ly nikdy tak výhodné, dotace 
činí až 95 % a kromě toho bude 
poskytována zálohově, takže 
domácnostem bude stačit mít 
naspořenou jen malou část 
vlastních prostředků,“ řekla 
ministryně životního prostředí 
Anna Hubáčková.

Příjem elektronických žá-
dostí bude zahájen už na konci 
jara, po projednání radou Ús-
teckého kraje. Čas na výměnu 
se krátí, kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním nebude 
možné provozovat od letošní-
ho září.  gz

důchodce s invaliditou třetího 
stupně.  gz

atraktivní startovací cena 
65 korun.  gz

Kolotoče na Lázeňské budou

Ve městě přibyly 
nové jednosměrky
Teplice – V březnu došlo ke 
zjednosměrnění části ulic Ha-
vlíčkova, Skupova a Čs. legií. 
Podle mluvčího města Robina 
Röhricha ke změně došlo pro-
to, že zde řidiči parkovali vo-
zidla v rozporu se zákonem po 
obou stranách vozovek, a ne-
zůstávaly tak volné tři metry 
pro každý směr jízdy.  gz

Skláři jsou na čele žebříčku odpovědných klubů 
Teplice – Žlutomodří se umísti-
li jako nejlepší z českých klubů 
v žebříčku neziskové organiza-
ce Responsiball. Ta na základě 
různých kritérií hodnotí ligové 
soutěže a kluby z celého světa, 
v oblasti environmentálních, so-
ciálních a správních otázek. Po-
suzuje například společenskou 
odpovědnost klubů nebo jejich 
transparentnost. Responsiball 

vydává žebříček od roku 2011 
a loňský ročník zahrnoval v me-
zinárodním žebříčku 350 klubů 
z 24 zemí. „V posledních dvou 
až třech letech nabývá hodnoce-
ní sportovních organizací pod-
le našich kritérií na významu. 
Fotbal, sport s největším vlivem, 
musí jít příkladem,“ řekl před-
seda vědeckého poradního sbo-
ru Responsiball Rolf Schwery. 

V žebříčku ligových soutěží 
se česká Fortuna:liga umísti-
la na 19. příčce, FK Teplice pak 
na 108. místě v celosvětovém 
žebříčku klubů. Teplice jsou zá-
roveň nejúspěšnější českým 
týmem. Nejlépe hodnoceným 
světovým klubem byl Real Mad-
rid. Až za skláři z Teplic se umís-
til například Inter Milan, Olym-
pic Lyon nebo Neapol.  gz
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Ústecká škola je už osm let nejlepší pro praxi
Vlajkovou lodí technického vzdělávání včetně 
učebních oborů v Ústeckém kraji je Střední 
průmyslová škola Ústí nad Labem se středisky 
v Resslově ulici a na Stříbrníkách. Vyniká 
flexibilitou a kontinuitou teoretické a praktické 
přípravy s nástupem do zaměstnání.

Ředitel průmyslovky Mgr. Bc. 
Jaroslav Mareš si prvenství 
v soutěži „Doporučeno za-
městnavateli“ váží, přestože 
jej škola dosahuje opakovaně. 

Už poněkolikáté nás za-
městnavatelé vyhodnotili jako 
školu, která v kraji nejlépe 
připravuje absolventy do prak-
tického života. Tímto titulem 
se již pyšníme osmým rokem. 
Není to tedy nahodilé a je za 
tím spousta práce. Spoluprá-
ce s firmami patří mezi prio-
rity školy. Naše škola má přes 
padesát významných partne-
rů. Spolupracujeme s největ-
šími firmami v regionu a celé 
republice, jako jsou Monzas, 
Festo, Ferox, Unipetrol, Kol-
benschmidt, Black and Decker 
a plno dalších, které zajišťují 
praxi našich studentů.

V posledních letech a měsí-
cích, a to i v důsledku nedo-
statku pracovníků do firem-
ních provozů, roste potřeba 
modernizace a robotizace 

výroby a zavádění „chytrých“ 
technologií. Odráží se to i ve 
vaší výuce?

Ano. Po skončení covidové 
doby se nám podařilo obnovit 
vztahy s portfoliem sociálních 
partnerů a prohloubit spolu-
práci s řadou dalších pro- 
gresivních firem. Například, 
ve spolupráci s firmou CWS 
a Ústeckým krajem se podaři-
lo dokončit vybavení hybridní 
učebny. Jde o moderní učebnu 
vybavenou audiovizuální a IT 
technikou. Díky sponzorským 
darům od firem ČEPS a KOPOS 
se rozšířily možnosti materi-
álního a technického vybave-
ní i pro učební obory. Škola by 
se dokonce měla stát v nej-
bližší budoucnosti středoškol-
ským centrem kybernetické 
bezpečnosti. Zaměřili jsme ve 
školním vzdělávacím progra-
mu výuku do této oblasti. Ve 
spolupráci se zřizovatelem se 
v nejbližších letech pokusíme 
toto centrum vybudovat i po 
technické stránce.

Takové plány kladou nároky 
na pedagogy. Musí jich být 
dostatek a s dobrou orientací 
v moderních technologiích.

Obecně se dá konstatovat, 
že pedagogické sbory stárnou. 
V posledních letech se ale hod-
ně snažíme o omlazení kolek-
tivu, a to se nám začalo dařit. 
Hlavně došlo k posílení peda-
gogů učebních oborů na stře-
disku Stříbrníky a omladil se 
kolektiv učitelů IT oboru díky 
našim bývalým absolventům. 
Podařilo se doplnit novými pe-
dagogy i odborné předměty 
oboru strojírenství. Co se ještě 
nezadařilo, to je posílení týmu 
pedagogy do elektrotechnic-
kých oborů. Zájemce o vede-
ní výuky těchto předmětů rádi 
uvítáme.

Před vámi je období přijíma-
cích zkoušek, motivačních 
pohovorů, řešení naplněnos-
ti ročníků učebních oborů. 
Jak náročné je to období pro 
školu? 

Přijímací řízení podléhá 
správnímu řádu a z hledis-
ka administrativy se jedná 
o velmi náročný proces a jed-
no z nejnáročnějších období 
pro školu. V letošním roce je 
obdobný zájem o obory ško-
ly jako v minulých letech, což 
nás velice těší. Bylo podáno 
přes šest set přihlášek na de-
vět oborů školy, jejich eviden-
ce, zpracovaní a vyhodnocení 
je hodně náročné. Budeme se 
snažit uspokojit maximum zá-
jemců, ale u většiny maturit-
ních oborů bude hodně záležet 
na jednotné přijímací zkoušce. 

Největší zájem je právě 
o maturitní obory a přede-
vším o obor informační tech-
nologie. Z pohledu dnešního 

Střední průmyslová škola, 
Ústí nad Labem, Resslova 5, 
příspěvková organizace

Zřizovatel: Ústecký kraj
sekretariat@spsul.cz
475 240 054, 478 572 204
referentka studijního oddělení: 
475 240 050

PARTNER ŠKOLY

K O N T A K T

trendu je to i pochopitelné. Ale 
i o ostatní obory, jako je elek-
trotechnika a strojírenství, je 
také veliký zájem. Letos jsme 
zaznamenali zvýšený zájem 
o obor dopravní prostředky, 
těší nás zájem o učební elek-
tro obory. Absolventi našich 
učebních oborů mají v součas-
né době téměř jistou pracov-
ní perspektivu u partnerských 
firem.

Uchazeče, ale také jejich ro-
diče často zajímá i atmosféra 
a aktivity školy, někdy také 
prostředí a jeho modernizace.

Jako každý rok chceme žá-
kům zpestřit školní rok řadou 
mimoškolních aktivit. Pořá-
dáme projektový týden, řadu 
exkurzí a sportovních kurzů. 
Podařilo se nám letos zorgani-
zovat lyžařské kurzy pro téměř 
dvě stě žáků. Každý rok je po-
řádáno mnoho školních akcí, 
soutěží. Na začátku školní-
ho roku je pořádán adaptační 
kurz pro první ročníky, který je 
několikaletou tradicí, příkla-
dem dobrého vstupu do nové 
školy a nového kolektivu. Na 
závěr školního roku pak za-
jišťujeme exkurze v tuzemsku 
i zahraničí a sportovně a turis-
ticky zaměřené aktivity. I přes 
nepříznivou covidovou situa-
ci pokračujeme v moderniza-
ci školy díky podpoře našeho 
zřizovatele – Ústeckého kraje. 
Byl zpracován projekt rekon-
strukce vnějších ploch středis-
ka Stříbrníky, který by se měl 
realizovat v nejbližším období, 
doufáme že v roce 2023. Ještě 
letos by měly začít práce na 
projektu k rekonstrukci budo-
vy Výstupní 2. Samotná rekon-
strukce by mohla být dokonče-
na v roce 2025.

Jaroslav Mareš zpestřuje adaptační kurzy nováčkům školy asistencí a ukázkami práce 
školního policejního střediska, členů zásahové jednotky policie ČR.
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INZERCE

Teplicko – Ruská invaze na 
Ukrajinu vyvolala obrovskou 
vlnu solidarity. Lidem prchají-
cím před válkou pomáhají jak 
neziskové organizace, města 
a kraje, tak i obyvatelé jed-
notlivých měst a obcí. V Tep-
licích probíhá hned několik 
materiálních sbírek obleče-
ní, drogerie nebo trvanlivých 
potravin. 

Sbírky organizují kromě ji-
ných Sokol Trnovany, Lions 
Club Teplice Ladies, Český čer-
vený kříž, Sbor ČCE Teplice. 
Centrum pro celou rodinu ve 
Štúrově ulici každý den navští-
ví ukrajinské maminky s dětmi. 
Do centra si jich denně přijde 
několik desítek vybrat základ-
ní potraviny, aktovky do školy, 
oblečení nebo kočárky. Všem or-
ganizacím můžete přinést věci, 
které chcete ukrajinským rodi-
nám věnovat.

Pomáhá i teplický fotbal 
a sklářský gigant. Společná sbír-
ka společnosti AGC a FK Teplice 
na podporu Ukrajiny se shroma-
žďuje na transparentním účtu 
Nadačního fondu FK Teplice. 
„Celý výtěžek sbírky bude prů-
běžně zasílán do sbírky, kterou 

v rámci Evropy organizuje na 
pomoc Ukrajině společnost AGC 
Glass Europe,“ přiblížil předse-
da správní rady nadačního fon-
du Martin Kovařík.

Na účtu se už sešlo více než 
sto tisíc korun, a to nejen od 
zaměstnanců FK Teplice, ale 
i od veřejnosti. Včetně výtěž-
ku z aukce dresu, který dostal 
ředitel klubu Rudolf Řepka 

jako dar u příležitosti zápasu 
Ukrajina – ČR hraného 16. říj-
na 2018 v rámci UEFA Nations 
League. Přispět můžete pro-
střednictvím transparentního 
účtu 293310060/0300 a do po-
známky uvádějte heslo Pomoc 
Ukrajině. 

Matkám s dětmi z Ukrajiny 
poskytly ubytování v budově 
Nových lázní i Lázně Teplice 

a v areálu ubytovny Hornická 
nemocnice v Bílině. Tepličan 
Milana Stryja podotkl, že v jeho 
domě už asi čtyři roky byd-
lí dvě party bezproblémových 
ukrajinských dělníků. a nyní za 
nimi přijeli manželky s dětmi 
z oblasti Sumy.

Vyřídit si dokumenty potřeb-
né pro život v Česku, odpoči-
nout si a najíst se mohou lidé 
prchající před válkou v sou-
sedním Ústí nad Labem, kde 
v budově bývalého rektorátu 
v Hoření ulici vzniklo Krajské 
asistenční centrum. Už pomoh-
lo více než pěti tisícům lidí, 
funguje nepřetržitě 24 hodin 
7 dní v týdnu. Na místě vše ko-
ordinují hasiči. Podle mluvčí-
ho krajských hasičů Lukáše 
Marvana mezi uprchlíky před 
válkou výrazně převažují ženy 
a děti. Obrátit se na něj lze pro-
střednictvím e-mailové adresy 
kacpu@ulk.izscr.cz nebo tele-
fonicky na nonstop linku 974 
444 444.

Na pomoc Ukrajině a uprch-
líkům vyhlásily sbírky i or-
ganizace Člověk v tísni, Post 
Bellum, Skaut nebo Armáda 
spásy.  gz
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David Pleva: Pivo zamává s příjmem, radši si dám jídlo
Pohled na jeho vyrýsované tělo potěší 
nejedno dámské oko, pánové nejspíš budou 
závidět. Naturální kulturistika učarovala 
šestadvacetiletému Tepličanovi Davidu 
Plevovi. Podařilo se mu nasbírat řadu cenných 
úspěchů, třeba když zazářil na mistrovství 
Evropy. Vrcholem letošní sezony je pro něho 
jednoznačně světový šampionát, který se 
uskuteční v Praze. Se svalovci z různých zemí 
světa se chce utkat o stupně vítězů.

Jak dlouho se věnujete spor-
tu a jak jste se dostal ke kul-
turistice?

Od šesti jsem hrál v Teplicích 
hokej, jenže pak nám zboura-
li stadion a skončil jsem. Pak 
jsem chodil na různé kroužky, 
na které mě rodiče dali, ale ty 
mě moc nebavily. Pak ve dva-
nácti mě vzal táta prvně do fit-
nessu v teplické plavecké a od 
té doby cvičím. Do patnácti 
jsem chodil s tátou, na střední 
pak s klukama. To mi šlo hlav-
ně o ty svaly a o nějaké vhodné 
stravě jsem neměl ani potuchy. 
Až kolem osmnácti jsem se kul-
turistikou začal zabývat aktiv-
ně a ke cvičení jsem se začal 
i v oboru vzdělávat a začal jsem 
se zabývat naturální kulturisti-
kou. Na první soutěži jsem byl 
v roce 2019.

V čem se naturální kulturis-
tika liší od té tradiční?

Naturální kulturistika se, po-
kud jde o průběh soutěží, vů-
bec neliší od normální. Jen zde 
jsou striktní pravidla, co se 
týče dopingu. Jsou vyloučeny 
jakékoliv anabolické steroidy, 
růstové hormony, ale i napří-
klad diuretika na odvodně-
ní. Neznamená to ale, že bych 
jedl jen bio produkty, to vůbec. 
Stravuji se běžně a používám 

i různé doplňky stravy, jako 
je protein, vitamíny, minerály. 
Ale když se podíváte na fotky 

Ano, na soutěžích se dělají 
testy u prvních tří vítězů.

Co tvoří základ jídelníčku na-
turálního kulturisty?

Já jím normální běžné jídlo, 
jen se dá říct, že vím, co jím. 
Nejím nic speciálního, jen si 
složení stravy hlídám. Takže 
základem mého jídelníčku je 
kuřecí či hovězí maso, ryby. 
Jím i běžné přílohy, jako jsou 
brambory, rýže, těstoviny. Jen 
si počítám kalorie, abych dosá-
hl těch výsledků, které potře-
buji. Takže když chci nabírat, 
tak si složení stravy upravím. 
Začínám už třeba půl roku 
před soutěží. Pozvolna hub-
nu, třeba dvě stě gramů týdně 
a dva měsíce před soutěží už 
se dá říct, že mám formu a už 

i léčebná výživa, fyziologie trá-
vení. Takže je to pro mě dobré 
i z hlediska soutěží, abych byl 
lepší a rozuměl tomu. 

Jste také trenérem, který radí 
svěřencům, jak jíst. Co říkáte 
na moderní diety, jako je na-
příklad keto dieta?

Správná strava blízce s cvi-
čením souvisí a keto dieta jako 
taková mi nevadí. Ale pokud se 
člověk spoléhá na ty pytlíčky, 
tak s tím souhlasit nemůžu. Je 
to pro tělo drastické. Zabere, 
protože každá změna zabere. Je 
to stejné jako rada: Vynechej-
te pečivo a budete hubnout. 
No jasně, že zhubnete, proto-
že je to pro vaše tělo změna. To 
stejné platí i o pytlíčcích keto 
diety. Nejhorší je, že jakmile 
lidé doberou dávku, nevědí, co 
dál dělat. Já se snažím lidi učit, 
aby s jídlem pracovali. V první 
řadě doporučuji pravidelnost, 
tak jak to každému vyhovuje. 
Pak se zaměříme na složení, co 
nejlépe vynechat, co má člověk 
rád. A nakonec to nejtěžší, po-
čítání kalorií. Osobně to už vím 
a mám to v oku, ale klientům 
doporučuji využívat kaloric-
ké tabulky. Člověk pak vidí, jak 
takové pivko k večeři zamává 
s jeho denním příjmem, a radši 
si dá to jídlo.

Jaké jsou vaše největší kultu-
ristické úspěchy?

Na podzim jsem získal stří-
bro na mistrovství Evropy. 
V roce 2019 jsem byl dvakrát 
čtvrtý na mistrovství České re-
publiky a loni také čtvrtý. 

Je cesta k titulu vicemistra 
Evropy náročná?

Celá příprava je náročná, co 
se týče tréninku i kontrolova-
ného stravování. Já říkám, že 
to vlastně není férový sport. 
Člověk má formu, připravenou 
postavu, ale stejně jsou tam 
další faktory, jako je pózování 
nebo správný nástřik. Na sa-
motné soutěži jsou čtyři roz-
hodčí a vy se jim musíte líbit. 
V dané póze musíte vydržet, 
než ten rozhodčí k vám dojde, 
což někdy není úplně lehké. 
Takže když nevydržíte, jdou 
body dolů. 

Jak to vlastně celé funguje na 
soutěži, třeba nástřik si dě-
láte sám?

Na mistrovství České re-
publiky mě naválečkoval bar-
vou kamarád. Na mistrovství 
Evropy jsem využil přímo na 
místě profesionální nástřik. 

Gabriela Zlámalová

se narodil 10. července 1995 v Teplicích. 
Vystudoval Střední průmyslovou školu 
v Teplicích a na Vyšší odborné škole v Mostě 
si ještě dodělal specializaci na nutričního 
terapeuta. Pracuje v rodinné zámečnické 
firmě, kde vyrábí industriální nábytek a ko-
vové sošky. Kulturistice na vyšší úrovni se 
věnuje od osmnácti let. V teplickém fitness 
studiu působí jako osobní trenér a nutriční 
poradce. 

David Pleva 
P R O F I L

z běžných soutěží, na první po-
hled vidíte, že je extrémní roz-
díl ve velikosti závodníků.

Kontroluje se, zda kulturista 
něco neužívá?

jen ladím. Nedělám žádné ná-
razové diety.

Hřešíte někdy?
Jasně, pořád. Mám rád slad-

ké a taky dobré jídlo, jako jsou 
burgery či pizzy. Snažím se co 
nejméně, ale dopřeji si. Jím 
z 98 procent správně a kontro-
lovaně a pak tam pošlu něco, 
na co mám chuť.

Zabýváte se výživou do 
hloubky?

Mám vystudovaný obor 
nutriční terapeut. A studoval 
jsem to proto, že mě to téma 
jednak zajímalo, a jednak jsem 
se chtěl dozvědět více, než 
bych se dozvěděl třeba na ně-
jakém kurzu. V té škole je to 
probíráno podrobněji, je tam 
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V den závodu si musíte dobře 
načasovat nástřik a pak už jen 
odpočíváte a čekáte. A když 
už víte, že přijde za 15–20 mi-
nut na řadu vaše kategorie, 
tak jdete do předcvičovny, kde 
svaly napumpujete, a pak jde-
te na pódium. Vyvolají vás, 
předvedete krátkou volnou se-
stavu a pak následuje porov-
návání v řadě. V mé kategorii 
Men’s physique to znamená, 
že máme na sobě šortky, jsou 
čtyři základní pózy.

Pomáhá vám někdo s přípra-
vou?

Já si celou svou přípravu ře-
ším sám. Jak skladbu jídelníč-
ku, tak i tréninkový plán, včet-
ně prezentace na pódiu. To vše 
při normální práci. Na mistrov-
ství Evropy jsem se připravo-
val ve své vlastnoručně vyro-
bené posilovně, kterou mám 
v práci.

A jak probíhají dny přímo 
před soutěží?

Týden před soutěží hlavně 
hodně pózuju, což je pro mě 
forma cvičení, protože ty svaly 
namáhám, a taky se hodně za-
měřuji na kardio cvičení. Mít 
tělo pořád v pohybu, aby spalo-
valo a dobře trávilo. Už necvi-
čím s velkou váhou a udržuji. 
Co se týče stravy, tak den před 
soutěží si nedávám nic nadý-
mavého, takže už nejím žádnou 
zeleninu. Nejlepší je klasika 
rýže s kuřecím masem. A i piju 
méně vody. Běžně vypiju osm 
litrů a to před soutěží snížím na 
tři. V den soutěže piju trochu 
a rozpíjím se pomalu. Přímo 

před soutěží si dám tyčinku 
nebo rýžový chlebíček s tro-
chou vody a jdu na to.

Jak dlouho se dá dělat natu-
rální kulturistika?

Na soutěži byl Angličan, 
kterému bylo 63 let, a ten byl 
opravdu neskutečný, takže to 
jde dělat i do vyššího věku.

Soutěží i ženy?
Hodně. Pro ženy je to přija-

telnější než normální kulturis-
tika, kde jsou ty nároky na do-
ping obrovské. Pro ženy, které 
se kulturistice chtějí rekreačně 
věnovat, je to lepší a také zdra-
vější.

Máte nějaký vzor mezi kultu-
risty?

Tak samozřejmě nemůžu ne-
zmínit Arnolda Schwarzeneg-
gera. To je fenomén. A z těch 
bližších je to Petr Tlapák, u kte-
rého jsem byl na kurzu na fit-
ness trenéra. On sám začal 
s klasickou kulturistikou, poz-
ději se dal na zdravější směr 
a teď je špička ve fyzioterapii, 
fitness a posilování. I ve svých 
čtyřiasedmdesáti stále cvičí. 
A určitě je to to taky můj táta 
a strejda, kteří mě k tomu do-
stali. Strejda žije v Anglii a do-
dnes soutěží.

Je konkurence mezi kulturis-
ty velká?

Poslední dobou se tento sport 
hodně rozmohl a přijde mi, že 
teď každý druhý, co cvičí, tak 
i soutěží. Možná je to i tím, že 
to víc zpopularizovaly známé 
osobnosti, jako třeba Václav 

barva: černá

jídlo: lasagne

hudba: jak kdy, mám 
rád i vážnou, při které 
cvičím 

číslo: dvě 

politik: nemám

M O J E  N E J

Noid Bárta. A asi za to můžou 
i sociální sítě. A navíc je teď 
těch hodně možností, jak se na 
soutěž dostat.

Kdybyste měl do posilovny 
pozvat zájemce o naturální 
kulturistiku, čím byste argu-
mentoval?

Zeptal bych se ho, jak dlou-
ho chce cvičit..., kdyby řekl, že 
dlouho, tak bych mu řekl, ať 
se rozhodne pro tento zdravěj-
ší způsob. Patnáctiletému bych 
řekl, že samotné steroidy nedo-
káží za něj nic. A to riziko, když 
je berou, ten efekt převyšuje. 

Jaké máte plány v závodění? 
Pro tento rok ještě zvažuji, 

čeho všeho se zúčastním. Ale 
láká mě mistrovství světa, kte-
ré se bude konat u nás v Praze. 
Což je skvělá příležitost. Samo-
zřejmě opět půjdu na mistrov-
ství České republiky, tak řekl 
bych jako na rozcvičku. Tyto 
soutěže jsou opět až na podzim. 

Máte nějaké nesplněné cíle?
Určitě uvažuji o soutěžích 

v Anglii. U nás je přeci jen na-
turální kulturistika takzvaně 
v plenkách a tam je těch fede-
rací několik. Člověk tam má 
přeci jen mnohem více možnos-
tí a je tam úplně jiná úroveň. 
Taková soutěž je opravdu show. 
A největší cíl je dostat se na 
Naturální Olympii, to je vrchol 
naturální kulturistiky. 

Děláte i jiné sporty?
Dělám vše, co se týče cvi-

čení. A věnuji se překážkové-
mu běhu, jako je Sparťan nebo 

Gladiator Race. Tomu se věnuji 
na jaře. 

Jste rodilý Tepličan, jaký 
máte k městu vztah?

Celé dětství jsem měl v plánu 
odcestovat do zahraničí, ale na-
konec jsem v Teplicích koupil 
byt a musím říct, že se mi tady 
líbí a mám to tady rád. Cesto-
vat plánuji, ale určitě se nechci 
nikam stěhovat.

Máte čas i na jiné koníčky 
než je sport?

Vlastně ani ne. Věnuji se 
práci, kde v zámečnické dílně 
vyrábím industriální nábytek, 
to zabere hodně času. Pak tré-
nuji nebo sám cvičím. Snažím 
se nechat si volné víkendy a to 
pro mě znamená, že já sám si 
jdu v klidu zacvičit. Ale rád 
chodím po okolí, do Krušných 
hor.

Jste zadaný? Máte rodinu?
Ani jedno.

Na evropském šampionátu se Davidu Plevovi dalřilo. Porotce jeho vyrýsované svaly zaujaly a vybojoval stříbro. foto: archiv DP 
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Zajděte si na recitál SaxanySeniorům poradí,  
jak na internet 

Zjistěte, z čeho vychází 
symbolika Velikonoc
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Teplice – Na recitál Petry Čer-
nocké, kterou doprovodí 
kytarista Jiří Pracný, může-
te vyrazit do domu kultury 
30. března. Zpěvačka s ne-
zaměnitelným hlasem a de-
centním vystupováním za-
ujala hlavně rolí Saxany ve 
filmu Dívka na koštěti. 

Svoji pěveckou kariéru od-
startovala v divadle Semafor. 

Pak koncertovala s popovou 
skupinou Kardinálové. V sou-
časné době účinkuje v komor-
ních recitálech, ve kterých 
mimo jiné využívá i svých he-
reckých zkušeností a přiroze-
né schopnosti vtipně konver-
zovat s publikem. Vstupenky 
jsou za 220 a 240 korun a kon-
cert je zařazený do slevového 
programu Seniorpas.  zt

Teplice – Během března, který 
je měsícem čtenářů, nabízí 
teplická knihovna bezplat-
ný hodinový kurz pro seni-
ory, kteří se naučí základní 
dovednosti v práci s interne-
tem, s online katalogem, po-
případě s výpočetní techni-
kou vůbec. Kurz se koná od 
8:00 do 10:00 hodin a objed-
nat se můžete ve studovně 
Regionální knihovny Teplice, 
osobně nebo telefonicky na 
čísle 417 538 783.  gz

Teplice – Jaké jsou symboly 
Velikonoc a z čeho vychá-
zejí? Co mohou říci a na-
bídnout dnešnímu člověku? 
Povídání a následná diskuse 
o významu Velikonoc z po-
hledu křesťanství a křesťa-
nů. Přednášku ve společen-
ském sále teplické knihovny 
pořádá 22. března od 17:00 
hodin Římskokatolická far-
nost Teplice. Přednášet 
budou lektoři kurzů Alfa – 
Nataša Kleplová a Michal 
Sloup. Vstup je zdarma.  gz

Rapl vystavuje v Teplicích akty, výtěžek jde na charitu
Teplice – V Jízdárně teplického 
zámku se koná výstava fotogra-
fií Hynka Čermáka s názvem 
U pře-rodu. Známý představi-
tel drsných policistů, zejména 
populárního Rapla, v Teplicích 
vystavuje černobílé ženské akty. 
Jedná se o tvorbu, která vznika-
la v průběhu posledních dvou 
let. Výtěžek z prodeje jeho prací 
pravidelně věnuje charitativní-
mu projektu na podporu mla-
dých žen s rakovinou prsu. 

Výstava, která potrvá do 
24. dubna, je otevřena od úterý 
do pátku od 12:00 do 17:00 ho-
din a o víkendech od 10:00 do 
12:00 a od 13:00 do 17:00 ho-
din.  gz

Studenti Střední školy AGC si vyzkoušeli práci v zahraničí
Na přelomu února a března 

se celkem 15 našich žáků oborů 
informační technologie a eko-
nomika a podnikání zúčastnilo 
odborné stáže ve firmách ma-
ďarské metropole. Po dobu tří 
týdnů, tváří v tvář reálným úko-
lům, si všechno museli vykomu-
nikovat v angličtině. Na první 
pohled by se taková výzva moh-
la zdát dost obtížná, ale všichni 
se s touto nezbytností vyrovnali 
velmi rychle a namísto obav se 
dostavilo uspokojení a dobrý po-
cit. Ve firmách Mindtech Apps 
Kft., Offisys Kft., Hotel Aria, ces-
tovní agentura River Ride, Pen-
sum Group Zrt. a Continental 
Travel se hlavní náplní pracov-
ních činností po dobu stáže staly 
administrativní práce, účetnic-
tví, vyhledávání informací, pře-
klady textů, instalace software, 
práce s daty nebo programování.

Naši ekonomové Jindra a Ma-
těj pracovali v Aria hotelu. 
Lucka se Šárkou ve společnos-
ti River Ride a Barča ve firmě 
Continetal Travel, obě tyto spo-
lečnosti se zaměřují na cestov-
ní ruch. Nikol s Terkou byly 
zaměstnané ve firmě Pensum, 
která je poskytovatelem HR slu-
žeb v Maďarsku. Naši žáci z obo-
ru IT byli ve dvou firmách, a to 

Mindtech a Offysis. První z firem 
vyvíjí mobilní a webové aplikace 
pro velké společnosti, podniky 
a startupy. Druhá ze jmenova-
ných se zabývá vývojem pracov-
ních postupů pro bezpapírové 
digitální kanceláře.

Samozřejmě, že pracov-
ní povinnosti byly jen jednou 
činností, která byla pro mladé 
pracovníky připravena. Kromě 
geografického poznávání cizí 
země se jednalo i o kulturní a so-
ciální program. Stážisté se tak 
mohli seznámit se zvyklostmi ji-
ného národa a vyrovnat se s na-
prosto odlišným jazykovým pro-
středím. No a v době osobního 

volna si vyzkoušeli, jak se po-
starat sami o sebe, nehledě na 
budování vztahů mezi sebou 
navzájem. Pohyb v prostředí vel-
kého města byl realizován pro-
střednictvím metra, autobusů, 
tramvají nebo trolejbusů. I toto 
lze označit za kulturní zážitek. 
V Budapešti totiž lze použít pod-
zemní dráhu, která je nejstarší 
na starém kontinentu a předčí 
ji pouze londýnské metro. První 
víkend stážisté zahájili relaxem 
v Széchenyiho lázních. Užili si 
vnitřní bazény, sauny, ale hlav-
ně venkovní termály. Navštívili 
Muzeum krásného umění, které 
se nachází na náměstí Hrdinů, 

v jehož sbírkách je více než sto 
tisíc zahraničních uměleckých 
děl, zejména obrazů, plastik 
a grafiky. Další víkend se podíva-
li na Budai Vár (Budínský hrad, 
někdy též nazývaný Királyi Vár 
– Královský hrad). Jde o význam-
nou kulturně historickou pa-
mátku v Maďarsku. Už i z toho 
důvodu, že šlo o sídlo uher-
ských králů. Zde dostali studenti 
rozchod, aby se mohli dle vlast-
ního tempa podívat po hradě 
a jeho okolí.

Stáž se prostě vydařila, splni-
la svůj účel, ale nyní již zpět do 
práce.

 Ing. Tomáš Holomek, ředitel SŠ AGC
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Ekologové: Krušnohoří úřady nedostatečně chrání
Krušné hory – Ekogolové a dal-
ší iniciativy usilují o zapsání 
Krušných hor mezi chráněné 
krajinné oblasti. „Vyhlášení 
CHKO vidíme jako krok správ-
ným směrem,“ říká Zuzana Ar-
nadová z Greenpeace s tím, že 
by to přispělo i k větší ochra-
ně krušnohorských bučin. „Vý-
chodní Krušnohoří by mělo 
být chráněno v nejpřísnějším 
režimu, tedy bezzásahovém, 
protože takto cennou přírodu 
v České republice už téměř ne-
máme,“ dodala Arnadová.

Ničí se unikátní lesy
Značná část lesa byla již zde-

vastována holosečným káce-
ním a výsadbou nepůvodních 
dřevin, což označila i inspek-
ce životního prostředí za pro-
tiprávní jednání, a udělila za 
to vlastníkovi lesa, společnos-
ti I. H. Farm napomenutí. Na 
tom, že se ochrana krušnohor-
ských bučin kolem zámku Je-
zeří u Horního Jiřetína rozšíří, 
se před časem dohodli Ústecký 
kraj s vlastníkem. Bezzásaho-
vá plocha má nyní 200 hekta-
rů, na dalších dvou územích je 
těžba dřeva upravená. Green-
peace ale považuje podmínky 

uzavřené smlouvy za nedosta-
tečné. „Smlouva neodpovídá zá-
konu o evropsky významných 
lokalitách, který slouží k ochra-
ně významných druhů rostlin 
a živočichů. Dle této smlouvy je 
zajištěna bezzásahová ochrana 
pro pouhých 200 hektarů lesa, 
což je méně než 40 procent do-
tčeného území,“ vysvětlila Ar-
nadová. Podle ekoložky úřad 
navíc těsně předtím, než zača-
la smlouva platit, povolil těžbu 
i v tomto dnes již bezzásaho-
vém území.

„Na některých místech v bez-
zásahové zóně ještě před počát-
kem platnosti smlouvy probí-
hala rozptýlená těžba, obvykle 
v objemu do 10 procent po-
rostní zásoby. To bylo součástí 
smluvního ujednání a krajský 
úřad na tom nevidí nic špatné-
ho, protože taková těžba slouží 
mimo jiné k podpoře přirozené 
obnovy a k užitečné diverzifika-
ci věkové struktury lesa ovliv-
něného dosavadním obhos-
podařováním. Obojí je před 
jeho definitivním ponecháním 
samovolnému vývoji zcela na-
místě,“ uvedla mluvčí krajské-
ho úřadu Magdalena Fraňková. 
Poznamenala, že obnovní těžba 

je připravována v celé evrop-
sky významné lokalitě Východ-
ní Krušné hory od Jirkova až po 
Telnici, tak jako každý jiný rok. 

Evropská komise  
má na stole stížnost

Kvůli tomu, že ochrana bučin 
dlouhodobě nemá splňovat po-
žadavek zákona o evropsky vý-
znamné lokalitě, už padla stíž-
nost k Evropské komisi. „Stále 
čekáme na vyjádření Evropské 
komise ke stížnosti, kterou po-
dalo město Horní Jiřetín právě 
kvůli nečinnosti příslušných 
úřadů a Ministerstva životního 
prostředí, které je za ochranu 

přímo odpovědné,“ prohlásila 
Arnadová s tím, že Greenpeace 
lokalitu nadále monitoruje.

„Pokud bychom zaznamenali, 
že dochází k dalšímu poškozo-
vání lesa v rozporu se smluvní 
ochranou, budeme situaci ře-
šit s příslušnými úřady,“ doda-
la. Podle Fraňkové je aktuálně 
vedeno správní řízení o jejím 
omezení v nejstarších poros-
tech ve více než deseti les-
ních revírech po celé evropsky 
významné lokalitě, převážně 
spravovaných Lesy České re-
publiky, ale i jinými subjekty. 
Greenpeace je většinou účast-
níkem těchto řízení.  gz

Foto: Petr Zewlakk Vrabec
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Cyklozávod překvapí novou trasou
Chabařovice – Největší cykli-
stická akce u jezera Milada 
se uskuteční první květno-
vou sobotu. Patnáctý ročník 
oblíbeného rodinného závo-
du pro elitní i hobby cyklis-
ty se zázemím v chabařovic-
kém motoareálu láká na plno 
novinek. Tou nejzásadnější 
bude změna dlouhé padesá-
tikilometrové trasy, na které 
budou moci cyklisté poznat 
úplně nové lokality České-
ho středohoří. Trasa bude již 
brzy odtajněna, stejně jako 
pár dalších novinek.

Pořadatelé Cyklozávodu 
Milada ani letos nepřipraví 
účastníky o kovové medaile či 

o možnost zakoupení si nových 
funkčních triček seriálu. Změ-
ny se dočkaly také trofeje pro 

nejrychlejší cyklisty. Nechte se 
překvapit jejich vzhledem.

Všechny závody spojuje vý-
borná rodinná atmosféra, která 
cílí mimo jiné i na nejmenší cyk-
listy. Ti si v zázemí přijdou opět 
na své. Nebude chybět skáka-
cí hrad, dětský koutek, malová-
ní na obličej, soutěže o hodnot-
né ceny od partnerů seriálu či 
dětské sportovní aktivity, které 
si budou moci malí závodníci 
zdarma vyzkoušet. Pořadatelé 
celého seriálu Milada Tour lá-
kají na nadstandardní závod-
ní servis, bohatý doprovodný 
program i nezapomenutelné 
sportovní zážitky. Registrace na 
www.miladatour.cz.  zu

Zahraje první dáma britského blues
Teplice – Hudební tornádo 
z Velké Británie Bex Mars-
challová se svým bandem 
znovu míří do teplického 
Jazz clubu. 

Nositelka ocenění British 
Blues Awards vyniká jedi-
nečným stylem své kytaro-
vé hry, ve kterém spojuje 

Přivítejte jaro 
na jarmarku
Krupka – Načerpejte jarní at-
mosféru a navštivte tradiční 
Velikonoční jarmark, který 

se bude ko-
nat v Krup-
ce v neděli 
10. dubna od 
12:00 hodin 
v parku před 
městským 
úřadem. 

Přijďte se rozloučit s Mora-
nou, přivítat jaro a oslavit 
Velikonoce. Nudit se nebude 
nikdo. Chybět totiž nebu-
de stánkový prodej, dětské 
atrakce, ale ani hudební pro-
dukce. Součástí jarmarku je 
festival Jaro v poezii. Vstup 
na akci je zdarma.  gz

Komentované prohlídky každou středu
Teplice – Každou březnovou 
středu v 9:30 a 17:00 hodin 
pořádá teplická knihovna 
komentované prohlídky Re-
gionální knihovny Teplice. 
Podle pořadatelů akce se do-
zvíte zajímavosti z historie 
této budovy, prohlédnete si 
běžně nepřístupné prostory 

a nahlédnete pod poklič-
ku zpracování a spravování 
knižního fondu.

Termín své účasti si sjednej-
te předem v oddělení pro do-
spělé nebo ve studovně. Mož-
no osobně, telefonicky: 417 
538 783 či mailem: studovna@
knihovna-teplice.cz.  gz

klouzavou slide techniku, 
blues rock, ragtime a roots 
music. Její hlas je kombinací 
vokálu staré utrápené čer-
nošky a soulového feelingu 
rockové hvězdy.

Koncert se uskuteční 
1. dubna. Vstupné je 250 ko-
run.  zt
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Senioři pokořili kanál La Manche
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Senzační senioři ze Zvonko-
hry Teplice uplavali už poosmé 
vzdálenost, jaká dělí města Ca-
lais a Dover. V průběhu celého 
února probíhala v aquacentru 
akce „Překonej svůj La Man-
che. „Je potřeba vyzdvihnout 
obrovské nasazení Karla Stup-
ky, který je už několik ročníků 
nejlepší plavec senior v republi-
ce a i letos uplaval 84 kilometrů, 
ale také Alenky Bukové i Ilenky 
Topičové. Všichni dosáhli osob-
ního rekordu. Usilovali o něj in-
tenzivně a houževnatě,“ přiblí-
žila Helena Voctářová z teplické 
Zvonkohry a dodala, že si zapla-
valo celkem 34 osob a všichni 
společně urazili 334 kilometrů.

„Akce jsem se zúčastnila letos 
poprvé a moc mě to chytlo. Na 
bazén jsem chodila poctivě ka-
ždý den, kromě víkendů,“ řekla 
jedna z plavkyň Alena Buková 
a doplnila, že jí podařilo uplavat 
59 kilometrů.

Letos plavaly také student-
ky gymnázia se svou učitelkou 

Jolanou Mrzenovou, takže se po-
stupně projekt proměnil v mezi-
generační. Tak jako v minulých 
letech seniory podpořilo i vede-
ní města.

Tradiční únorové plavání si 
pochvaluje také ředitel tep-
lického aquacentra Michael 
Paraska. „Je úžasné, že taková 
akce vznikla a že se do toho 
s tak velkým elánem senioři 
zapojují. I pro mě je to inspi-
rativní a k seniorům vzhlížím, 
protože je skvělé, že i v poz-
dějším věku na sobě pracují 

Setkání malých fotbalistů
Koncem února 

proběhlo ve spor-
tovní hale Na Stína-
dlech setkání ma-
lých fotbalistů všech 
ročníků přípravek 
FK Teplice s fotba-
listy i nefotbalisty 
z blízkého a přileh-
lého okolí. 

„Setkání bylo po-
jato jako možnost 
přijít si zahrát a po-
rovnat výkonnost 
jednotlivých roční-
ků od roku narození 2012 až 
po rok 2018 a taktéž možnost 
přihlásit svou ratolest do velké 
fotbalové rodiny FK Teplice,“ 
přiblížil koordinátor přípravek 
a hlavní trenér starší příprav-
ky FK Teplice U10 Petr Háša 

a doplnil, že celé dopoledne 
probíhaly líté boje mezi fot-
balisty i fotbalistkami, padalo 
spoustu krásných gólů a děti 
navštívila dokonce i gepardi-
ce Jane.

 FK Teplice

a podávají výkony,“ řekl ře-
ditel aquacentra. Každoroč-
ní patronkou akce je plavky-
ně Lucie Kubešová Leišová. „Já 
jsem s tímto projektem přišla 
a v Teplicích jsem byla poka-
ždé, jezdím na místní bazén 
moc ráda,“ vysvětlila patronka 
a dodala, že štafetové plavání 
se mezi seniory setkává s vel-
kým zájmem po celé republice. 
„Letošní ročník přilákal už os-
madvacet klubů a číslo rok od 
roku roste,“ uzavírá Lucie Kube-
šová Leišová.  gz

Duchcovští se připojili 
ke sbírkové akci

Ke sbírkové akci SOS pro 
Ukrajinu se připojil duchcov-
ský Červený kříž, radnice, Cha-
rita a také ZŠ Pešaty. Protože 
škola měla zajištěný odvoz, tak 
se poslední den sbírky, která se 
týkala dětských plen a výživy, 
dětského oblečení, hygienic-
kých potřeb a trvanlivých po-
travin, vše odvezlo i z klubovny 
ČČK V Domkách 5. Ředitelka 
školy Veronika Prchalová se do 
klubovny vrátila ještě jednou. 
Pro maminku se třemi dětmi 
z Ukrajiny, která získala ubyto-
vání v Duchcově, zde byla při-
pravená část sbírky, doplněná 
prošívanou dekou, ložním prá-
dlem, záclonami, dětským oble-
čením, nádobím a kuchyňskými 
potřebami. Očekává se příjezd 
další rodiny, i na tu bude ČČK 
pamatovat.

 Marie Polívková, ČČK Duchcov

Bystřanští senioři 
vystavují v muzeu

Výstava vzpomínkových foto-
grafií uživatelů sociálních slu-
žeb Domova důchodců Bystřa-
ny a Sozial-Kulturelles Zentrum 
Dresden-Leubnitz. S nápadem 
vytvořit současný projekt pod 
názvem Stromy života přišla ře-
ditelka Domova důchodců Bys-
třany paní Miroslava Barešová 
a koordinátor projektu Hana 
Daňková. Slavnostní otevření 
výstavy se uskutečnilo za účas-
ti klientů domova důchodců 
a jejich rodinných příslušníku. 
Výstava potrvá ve III. výstavní 
místnosti až do 17. dubna.  gz

Judisté se poprvé 
dostali do ligy dorostu

Tým Pro Sportu Teplice se vy-
pracoval pod vedením trenérů 
V. Prokeše a Šarbocha st. k his-
toricky prvnímu startu v doros-
tenecké lize. A ve skupině B si 
vedl na jedničku. Tým ve slože-
ní 50 kg Křivský, 55 kg Pistov-
čák, 60 kg Fišer, Blažek, 66 kg 
Kremla, Muller, Rudolf, 73 kg 
Šarboch A., 81 kg Borovička, 
Šarboch V., 90 kg Holkznecht, 
+ 90 kg Kunz postupně porazil 
Sokol Vršovice 5:3, SJ Litoměři-
ce 8:0 a JC Liberec 5:3 a stal se 
vítězem prvního kola své sku-
piny.

 Václav Prokeš, Pro Sport Teplice

Huskies hlásí, že je  
o hokej velký zájem

V případě, že máte zájem si 
vyzkoušet lední hokej a udělat 
první krůčky v bruslení, může-
te právě teď. „Máme naplněné 
kategorie od 1. do 6. třídy a přes 
padesát dětí máme i v hokejové 
přípravce. Během pandemie pár 
dětí skončilo, ale díky náborové 
akci Týden hokeje se nám poda-
řilo celkový počet dětí ještě na-
výšit,“ přiblížit šéftrenér klubu 
Martin Cimrman. Další zájem-
ci o lední hokej ve věku od 4 do 
7 let si mohou trénink hokejo-
vé přípravky vyzkoušet do kon-
ce dubna, a to vždy v úterý od 
15:00 a v sobotu od 8:00 hodin. 
S sebou si vezměte helmu, brus-
le, rukavice, zimní oblečení, po-
případě hokejovou výstroj.

 Martin Cimrman, HC Teplice Huskies

Motomed statečnému Ládíkovi usnadní život
Teplice/Most – Před časem při-
šla na Nadační fond FK Tep-
lice žádost s prosbou o rych-
lou pomoc Ládíkovi z Mostu. 
Tomu nejen že v roce 2020 
zemřela maminka, ale v ná-
sledujícím roce mu byla na-
víc diagnostikována mieli-
tida – zánět míchy. Ládík se 
i přes to, snaží velmi stateč-
ně bojovat s životními ná-
strahami. Po náročné léčbě 
byl Ládík v září 2021 převe-
zen do rehabilitačního ústa-
vu v Kladrubech, z něhož se 

vrátil domů teprve v únoru 
letošního roku.

Ládík si moc přál domů re-
habilitační motomed, aby 
mohl svým dalším vlastním 

snažením navázat na absolvo-
vanou rehabilitační léčbu. Na-
dační fond FK Teplice se proto 
rozhodl ve spolupráci s part-
nerskou společností Rehab-
care.cz z Teplic mu toto přání 
splnit. Vybraný rehabilitační 
motoped byl pořízen i s přispě-
ním výtěžku z aukce reprezen-
tačního dresu Lukáše Mareč-
ka, který vydražil fanoušek 
Teplic Petr Macholda. Ten jej 
následně dokonce osobně vě-
noval přímo Ládíkovi.

 Martin Kovařík, Nadační fond FK Teplice
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle 
restaurace „U Slunce“ 7.–9. 4.
Sobědruhy, S. K. Neumanna × 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. 4. – 2. 5.
Hlávkova 5.–7. 4.
Husova × Arbesova – na parkovišti  
6.–8. 4.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 
20.–22. 4.
K. Aksamita × Brandlova – z boku garáží 
27.–29. 4.
Kopřivová × 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 × Olbrachtova – na parkovišti 
29. 4. – 2. 5.

Nedbalova x Fibichova 13.–15. 4.
Potoční ul. 1.–4. 4.
Proboštovská × Táborská 6.–8. 4.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 27.–29. 4.
Přítkovská × Edisonova 8.–11. 4.
Severní × 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. 4. – 2. 5.
Metelkovo nám. × Fügnerova 5.–7. 4.
Skupova × 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.
Baarova × Wolkerova 1261 – bok domu  
19.–21. 4.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo  
21.–23. 4.
Fučíkova stezka × Foersterova 7.–9. 4.
V Závětří 1676–7 5.–7. 4.

Holečkova 2608–9 – před křižovatkou  
s ul. B. Němcové 29. 4. – 2. 5.
J. Hory × U Horského pramene 11.–13. 4.
J. Hory × Vančurova 19.–21. 4.
J. Suka 2591 20.–22. 4.
Jankovcova u garáží (tabák) 19.–21. 4.
K. Čapka 2525 – u křižovatky 
s ul. schodů 26.–28. 4.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh  
22.–25. 4.
Křičkova × 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 × 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 × 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 × Potěminova 12.–14. 4.
Lípová x Jungmannova 2.–5. 5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
25.–27. 4.
Tyršova 21.–23. 4.
Písečná 2990 28.–30. 4.

Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č. p. 2786–9 26.–28. 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 × Souběžná 12.–14. 4.
Svatováclavská × 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 × 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 × Bulharská 14.–16. 4.
Slovenská 18.–20. 4.

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 × 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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INZERCE

Akce platí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 na vybrané obruby a čočky.
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SLUNEČNÍ BRÝLE

S VAŠIMI DIOPTRIEMI
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Alberta Einsteina.
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Čekáte dlouho na svou operaci v nemocnici? 
Na našem oddělení Jednodenní chirurgie pro Vás najdeme dřívější termíny 
operací v oborech ortopedie, urologie, ORL, chirurgie a oftalmologie. 
Nabízíme nové moderní prostředí, dva operační sály a 6 dvoulůžkových 
pokojů s vlastním sociálním zařízením. Většinu zákroků provádíme v režimu 
jednodenní chirurgie, tedy bez nutnosti hospitalizace. Postará se o Vás tým 
zkušených operatérů a zdravotníků. 

Můžete se objednat prostřednictvím  webu Operační péče na stránkách 
www.euc.cz. Kromě informací o všech typech operací si rovnou vyberete 
konkrétní výkon, prostřednictvím formuláře nám pošlete požadavek, ke 
kterému jednoduše připojíte kopii indikačního nálezu, a my Vás 
zkontaktujeme. Navrhneme Vám termíny, tak aby vám vyhovovaly.  

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE - EUC KLINIKA 
ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/94

      477 102 258, 602 607 601 

 jednodenka.usti@eucklinika.cz


